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Meglesz a polgári iskolánk.
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Ostffy folyó hó 8-án egy deputatio
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teszik.
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hogy egy ilyen
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dolog, hogy nagyon sokszor a pénzét szóró
gonosztevő költekezésével vonta magára a
rendőrség figyelmét.
Detektív történet
A Józsefváros egyik ilyen tanyáján
Irta: Fröhlioh Jiaos.
tőrtént.
Goldos, modern, egészen uj keletű el
Éjfél után egy órakor egy gummikerekű
nevezése a jól (ismert »vurcni<-nak, éppen
kocsi állt meg a tanya előtt és két elegáns
ngy, mint a >pali< a régi baleknek. A könyúriember szállt ki JreljMe,.hingr«an-Jséruezt«:_
nyelmQ, pénzét esztelenül szóró férfit nevezik
— Mennyi sörOk van ?
goldos- nak a Budapesten elég szép számmal
A pincérek nem értették a kérdést A
található éjszakai korhelytanyák érdekeltjei.
vendég megmagyarázta:
Hogyan és honnan keletkezett ez a fára szó?
— Azt kérdem, hogy mekkora sörkész
Mi az etimológiája? Mint minden a tolvajnyelv
',
szótárába tartozó szónál, ennél is csak sejteni letük van raktáron. • • •
A- tulajnouos szeme fölcsillant.
lehet eredetét.
— Elsőrangú gnldosok! — súgta oda a
A goldos kedvence, vagyongyOjtési for
főpincérnek.
rása a mulatóhely-tulajdonosnak. Száz. késői
— Tolják ossz* az asztalokat és -rakják
vacsorára betérő vendég együttvéve nem ér
Ossz* valamennyit! — parancsolta a sör iránt
annyit, mint egy közepes goldos.
érdeklődő.
A fővárosban tizenöt-husz olyan lumpNéhány perc múlva teljesült a kívánsága.
tanya van, melyeket goldosok zsebére ala
Mikor a sörös üvegek légiója mázott volt az
pítottak.
-. '
asztalokon, a vendég folytatta:
A detektívek akárhány kitűnő fogást
— Ha valaki ide bejön és sört kér, uta
csináltak már ilyen helyeken és tudvalevő

Hogyan mulatnak Pesten?

azonnal

van

győződve

hatalmas

arról,

kereskedelmi

góopont középiskola nélkül

legtöbb esetben mindkettő fontos tényező,

miniszter előtt ismert

nemcsak

tanulmány tárgyává teszi az ügyet, mert

élén, melynek tagjai Hollósi Rupert apát,

megvalósíthatunk,

miniszter

is határozottan megígérte, hogy

azon esetek száma, ahol erkölcsi támo

dent

A

maradhat. A küldöttség

ezután a

teljes jóindulatának biztosítá

sítsak csak hozzám. A maguk sörét megvet
tük és csak nekünk van jogunk a többi ven
dégeknek eladni belőle.
A pincérek mély hajlongással jelezték,
hogy megértették a dolgot. De ki issza meg
e rengeteg sört? Ujabb vendégre nem volt
kilátás és igy a pincérlányok telepedtek le az
urak közzé és iparkodtak minél többet fo
gyasztani.
Húsz-harminc üveg sör hamarosan elfo
gyott, többet az iváshoz szokott leányok sem
bírtak elfogyasztani. A tulajdonos aggódott,
hogy a két mulató vendég csak a magivott
sört fogja megfizetni és a többit a nyakán
hagyja. Kellett valami jó segítségről gon
doskodni.
A tulajdonos, a főpincér és a pincér
leányok gyakorlatra éa korra legelsej* egy
csoportba verődve tanakodtak.
A főpincérnek jntott eszébe á mentőgondolat. Egy ugrással az utcán termett és a
közeli kocsiállomás kocsisait, valamint •
szomszéd utcabeli táncterem vendégeit érte
sítette, hogy potya sörivókra volna szül «<••;•.
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sült a küldöttség Balogh Jenő államtit- | den 'téren,, akárhányszor azonbaji csak
kárnál és Morlin Imre miniszteri taná ott nem. ahol azok valóban megvannak:
csosnál is, aki egyszersmind a vallás és önmagunkban.
Kevesen vannak, akik arra gondol
közoktatásügyi minisztériumnak pénzügyi
nának, hogy a hatvan év előtti átmenet
szakreferense.
A deputatio tagjait képviselőnk ez teljesen- készüi«tlenül-találta_a szabad
után ebédre invitálta magához s a ven ságharc ezer sebéből vérző nemzetet.
dégszerető látás után küldötteink az esti Az urbériségből a pénzgazdálkodásra
való áttérés, közlekedési eszközök, ipar
gyorsvonattal hazautaztak.
és kereskedelem, az ősiség eltörlése, a
Áll a .tenyésztésünk érdekében fejlettebb viszonyok között élő nagy
nemzetek versenye- — szinte átmenet
Különösen nyáron és ősz elején
nélkül oly nagy és mély bajokat szülegymást érik a kongresszusok. Nagybir
tek, amelyeket a 67-ben beütött nagy
tokosok, kisbirtokosok, szőlőtermelők,
J gazdasági szabadság csak növelt. Szol
kereskedők. Iparosok, tisztviselők, magán
gai módon utánozták a haladott külföl
hivatalnokok, munkások stb. sürü egy
det, teremtettek széles kereteket, ame
másutánban szoknak gyűlésezni, tanács
lyekbe nem volt mit belehelyezni. A
kozni és minden foglalkozásbeliek telve
korlátlan hitelszabadság nem produktív
vannak panasszal, hogy nem tudnak
beruházásokra ösztönzött, hanem nagyra
tisztességesen megélni.
növelte a könnyelmű adósságcsinálást.
Szinte eláll az ember lélegzete, Csakgondoljunk vissza a hetvenes évekre,
amikor igy csoportosítva látja, hogy amikor különösen a kisgazdák a mi
mennyi probléma izgatja az országot járásunkban is takarékpénztári >váltóés mennyi tudás, szorgalom és áldozat láz«-ba juttatták önmagukat, mig egykészség fáradozik azon, hogy segítsen szercsak, — egyike a másikát rántva
a bajokon, e szerint a gazdasági bajo bele a bajba, — megütötték a dobot s
kon is, amelyeket most, e rövid cikkben árverezték el egymásután a kisbirtokokat.
szóvá teszünk.
Nohát amikor gazdasági ügyekről
Mutatja a sürün elhangzó felbuz bajokról panaszkodunk, ezeket az oko
dulás azt, hogy csakugyan nagy bajok kat sem szabad figyelmen kívül hagynunk.
lehetnek az országban mindenfelé, mert
Társadalmi és közgazdasági progmindenki a gazdasági problémákkal rammunk szerint is lapunknak célját
foglalkozik; mindenki a maga körében, tekintve, a többi között mezőgazdasági
a maga tapasztalataival akar világossá bajokkal és azok elenyésztetésével is
got deríteni és keresni, kutatni a gyó kell néha-néha foglalkoznunk. És éppen
gyítás módját.
azért mindenkor szívesen üdvözlünk
Évtizedekig tartott nembánomság olyan törekvést, amely a bajokból ki
után oda jutottunk, hogy keressük a vezetni szándékozik.

Néhány perc múlva aztán bakák, kocaia
és egyéb utcán található alakok vonaliak fel
és rendeltek hangosan sört. A két jókedvű ur
pedig készségesen szolgálta nekik a sört, amely
aztán egy óra múlva egészen elfogyott
A sör után következett a bor és végül
a pezsgő meg a pálinka. Minthogy pedig az
italhoz enni is kellett, a konyhából hamaro
san előkerült mindéit, ami megehető volt.
Midőn már minden italt megittak és a
főpincér minden cigarettáját és szivarját el
szívták és már semmi sem volt kapható,
indulni készültek.
A főpincér prezentálta nekik a számlál:
ezeregyszázötven koronát telt ki. Egy arciz
muk sem rándult meg amikor kifizették. Sőt
a főpincérnek husz koronát, a pincéreknek és
pincérleánynknak fejenkint tíz-tíz korona bor
ravalót adtak. Elsőrangúfinomgolyósok voltak.
*
Ujév reggelén hallottam ezt a történetet
magától a tulajdonostól, aki nagy örömmel
mesélte, hogy ez a kis üzlet kerek hétszáz
koronát jövedelmezett neki. Megkérdeztem

tőle, mi történt volna, hogyha azon fiatal
úriembereknek látszó emberek nem tudtak
volnafizetni.Megesett ez már. A gazda ra
vaszul mosolygott
— Ki van zárva. Be vagyunk mi már
biztosítva az ilyesmi ellen. Az én főpiocérem
például elsőrangú hiéna, kitűnő becsüs, pom
pás szimatja van: az első pillanatra meglátja,
hogy kinek mije lehet. Egy perc alatt meg
becsüli a veudég bundáját, az ujjain levő
gyűrűket és a nála levő ékszert Amellett
pedig olyan, mondhatnám detektiv-talentuma
van, hogy sokszor már a felszolgálás alatt is
kiszimatolja, hogy a vendégnek mennyi pénze
van a bugyellárisában. A jó főpincér a lelke
az ily éjjeli üzletnek. Azért nem kell blicce
lésektől tartanom.
No, de azért a goldossal mégis talál
koznak a detektívek, mikor Finn a la Komédia,
mikor elfogyott a kiszórt örökség s a léha
élet neki indítja a goldost a — bűnre.
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állanak, akik megbízatásukhoz híven
bizonyára ügybuzgalommal törekednek,
hogy az állattenyésztés terén észlelt ezer
baj orvosszerét társadalmi uton keressék
és járásunk közgazdasági érdekeit fölkarolva, előbbre vigyék.
Meg vagyunk róla győződve, hogy
az egyesület szeivesétt-^vezetőitnemes
intenciók vezetik és nagy célok lelke
sítik; akiknek a főlörekvés tárgyát az
képezi, hogy a magyar embert közös
tevékenységhez
szoktassák, ami valami
kor, nem is nagyon régen, szinte ellenkezni látszott a^ magyar természettel;
akik azt akarják, hogy a meglevő bajok
ellen ne csak panaszkodni, hanem cse
lekedni is tudjunk; hogy amire egyes
ember képtelen, azt maga a gazdatár
sadalom együttes erővel megvalósíthassa.
Járásunkban évekkel ezelőtt ugy,
mint talán egész vármegyénkben, az
állattenyésztés nagyon szép lendületet
vett, amiben a legfőbb érdeme a mi
virágzó Vasvármegyei Gazdasági Egye
sületünknek van. Ám az utolsó évek
ben, főleg mikor minálunk is a rette
netes takarmányhiány állott be, az állat
tenyésztés sokat szenvedett, aminek
hatását ma is érezzük és fogjuk érezni
talán még néhány évig.
Ezek az okok indították az uj egye
sület vezetőit arra, hogy kezet fogva
erős gazdatársadalmat teremtsenek és
különösen az állattenyésztést előmozdít
sák és virágzóvá tegyék. Egyesült erő
vel sok jót lehet létesíteni. Éppen ezek
és hasonló okok szólnak a mellett, hogy
— ne pártoskodjunk! Tiszteljük, be
csüljük minden polgártársunknak meg
győződését; he kavarjuk föl a sziveket,
a lelkeket izgató beszédekkel és papi
rosra vetett, akárhányszor gyűlölségből,
haragból es rossz indulatból származó
cikkekkel. A magyarnak úgyis a pártviszálykodás szokott mindig a legna
gyobb baja lenni s amint a történetünk
tanúsítja, egyébiránt magunk is napról
napra fájdalommal látjuk és tapasztal
juk, ebből a legnagyobb bajból," mint
bőséges forrásból származik sok-sok
más, kisebb-nagyobb baj.
Mi azonban hinni szeretjük, hogy
az uj egyesület is eléri azt a nemes
célt, amelyet magának föladatul kitűzött,
mert erős akarattal, összevetett vállal
»erös a sokaság«. És eljön az ideje,
hogy állattenyésztésünk virágozni fog
nemcsak a gazdák, hanem az egész
társadalom, a nagyközrinsé?; javára.
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A" balatoni kirándulóknak a tihanyi félsziget olyan fenséges panorámát nyújt, —
amelyet, — ha külföldön — és nem magyar
földön Tolna, a Tilág egyik t e r m é s z e t c s o d á j á n a k neveznének el az angol, a
Démet, a francaia, az orosz stb. -ügynevezett
Tiláglápok^Ezernyi ezer külföldi pénzes-zsák
és turista látogatná ezt a Tidéket; de hogy
a legújabb időkig nem sikerült nagyobb
szimpátiát kelteni, abban - teleli magyarázatát,
hogy az u. n. Balaton-kultusz el volt hanya
golva, és hogy az Udülű vagy nyaraló-helyeken
nem volt elég kényelem nem volt, — araira
pedig az előkeld külföldi nagy súlyt helyez,
— mondom : nem volt modern, a szállóhelyek
és vendéglók pedig oly primitívek éa mégis
drágák voltak, hogy még a magyar üdüld
vagy- fürdő vendégek is inkább külföldre
mentek, mintsem hogy ide vágyódtak volna.
Kétségen kivül javult a helyzet, habár
még sok a kívánni való. Elismerést érdemel
a -Balatoni Szövetség, amelynek elnöke Batt
hyány Lajos gróf, akinek segítőtársai a
Balaton-kultusz emelésében előkelő férfiak.
Legújabban a »Balatoufüred« cimü hetilap
(kitűnő szsrkasztője: dr. Vadnay Béla ügyvéd)
lépett sorompóba és bizonyos, hogy ez a lap
különösen Balatonfüred községének és vidéké
nek érdekében fejt ki igazán bámulatos tevé
kenységet.
A Balatoni Szövetség is a legkiválóbb
éa leglelkesebb hazafiak vezetése alatt mttkő- j
dik. A mozgatóerő dr. Óvári Ferenc ország
gyűlési képviselő, mellette a titkár Cséplő
Ernő, aki évekkel ezelőtt Sárvárott ia lakott
egy ideig mint ambiciózus hírlapíró. Ezak a
lelkes urak néhány év óta a diákcsapatok
kirándulását szervezik. Nagyon okosan!
Most, a pünkösdi ünnepnapokon is több
százával járták a Magyar-tenger! serdülő
gyermekserertek és lelkes diákok. Mig azelőtt
a tanintézetek igazgatói éa tanárai ügyet sem
vetettek, — tisztelet adassék a ritka kivétel
nek, — a mi gyönyörűséges Balatonunkra éa
vidékére, ma már az ország számos intézete
hozza ide növendékeit, hogy bemutassák nekik
ezt a kiváló, magyar és történelmi emlékekkelj
meg természeti ritkaságokkal bővelkedő kies
vidéket. Bizonyos, hogy ebben az évben rend
kívüli módon megszaporodik az iskolai ki
rándulások száma. És igaza van a Szövetségnek:
az iskolások kirándulásának forszéroxásánál
a Balaton hírének, nevének emelésére nézve
eredményesebb tavékenység nincs. A száz és
ezer tanuló az ország minden részébe elviszi
a hirét annak, amit látott és az ifjúság min
denkit magával Tagadó lelkesedésével beszél
tapasztalatairól. És ha egyszer kikerül az itt
járt ifjúság az iskola padjai közül és az
életbe lépve, a' saját elhatározását követheti,
nagyon valószínű, hogyha üdülni, pihenni, vagy
szórakozni akar, legelső sorban is azokra a'
helyekre fog gondolni, ahol járt már tanuló
korában és amely kirándulásra kellemesen
emlékezik vissza.
Miért látogatják a magyarok szinte oly
föltuhően a külföldi fürdő- és üdülőhelyeket?
Pedig azzal szeretank dicsekedni, hogy Ma
gyarország a fürdőhelyek hazája I — Azért
mert gyermekeinket küllőidre vittük nyaralni
és az iskolák főként az Adriai-tenger osztrák
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tanulja meg a Balatont megszeretni, fölnőtt
korában sem lesz ahhoz hotelen. Az iljuságé
a jOvO és ha a jövő reményét leköthetjük
magunknak, biztosítva látjuk a Balaton min
denkori fejlődését.
~"^A iuulr pünkösdi napokon a vidám
tűzoltók is nagy élénkséget vittek a Balatonra.
Azt hisszük, hogy a többek között a mi vas
vármegyei hős vértől pirosult lelkes tűzoltóink
sem jöttek hata rossz emlékekkel. Hát csak
menjenek oda minél többen és minél gyak
rabban ! E sorok irója három évtized alatt
minden évben körülmászkálja az egész Bala
tonvidékét és még mindig vágyódik a szü
netidőjének egy részét ott tölteni. Persze,
persze: az idő halad, rapll . . . már kevés
ideje van hátra. Azt mondta neki éppen a
Balaton partján egy cigányasszony, hogy meg
hátravan 25év. Szervusz Balaton — a viszont
látásra I

Ugy e, hogy nekem volt Igazam ?
Emlékszel? — Régen. —
Ugy-e, hogy nékem
Volt igazam, da nem hitted a) ?
Velem a multat
Porba tiportad
Éa azt hivéd, hogy boldog leszel.
Ugy-e, hogy nincaen
Áldás a kincsen ?
Nam boldogít a fénu, a Vagyon?
Ezt mondtam én ia
Akkor; Te mégis
Csak kikacagtál s mentél Vakon.
Ugy-e, hogy kár Volt
A kétes távolt
LesVe, kutatva szállni toVa?
Csalfa szinébe
Lidércek fénye
Csillaga rád a nem értél oda.
Ugy-e, hogy néked
Is fáj az élet?
A te sziVed ia összetörött ?
Érzed-e mennyi
Tud Ott teremni
Sebző töVis a rózsák között ?
Ugy-e. hogy mostan,
A bus napokban,
Néked is jut eszedbe a mult?
Hiába bánod
Moet a Virágot
Mely csak neked nyílt. Már magfakult
Uyy-e, csak álom,
Hogy ama tájon
HoVa siettél, taVasz Vagyon?
Parányi lábad
'"Most mígse járhat
Virágokon, hanem caak haVon.
Ugy-e, jó Volna,
Ha most egy azódra
Viasza jöhetne újra a n y á r ?
. . . V e d i g Van egy hely.
Hol él egy sziV, mely
Most is csak arra a szóra Vér.

NOVAK PAb.

Személyi kir. Dr. Hajdú Tibor pannon
halmi főapát szerdán este Zalaapátiból ér
kezvén, a helybeli bencésrendházban szállott
meg; másnap reggel a korai gyorsvonattal
és rendház látogatására.
Janiul 8-án, dicsőségesen uralkodó
apostoli kirihjnnfr tS^y], jipm. g.áji_. mnint
megkoronáztatáaának évfordulóján, az apát
sági templomban ünnepélyes istenitisztelet
volt, melyen a mindkét nembeli kath. ifjúság
részt vett A tanítások az iskolákban szüne
teltek.
Áthelyezés. Karsay János máv. főkalauzt a szombathelyi vasnti Ozletvezetőség
Szombathely állomásra helyezte" át.
—
Búcsújárás. A sárvári kath. hivek tegnap
jöttek el proceszióval Czelldömölkre a szoká
sos szentháromságnapi búcsúra; ma este érkez
nek haza.
Low Lipót emlékezete. A lelkek igaz
kegyeletével áldozott pünkösd vasárnapján
Szeged városa Löw Lipót emlékezetének. A
tudus zsidó pap, a vallásossággal kapcsolatos
erkölcs nagyhatású apostola és a magyar
nemzeti érzés tüzes hirdetője, negyedfél
százada halott De a vasárnapi ünnep azt
mutatta, hogy e ritka, kivételes egyéniség
emléke elevenen él a nagy alföldi város
minden felakezeto lakosságának szivében.
Mert a világhíres zsidó papot, aki a maga
tudományának középpontjává tette Szegedet,
egyazon lelkesedéssel, megbecsülő szeretettel
és hálával ünnepelte itt a katolikus, a két
protestáns, a görög-keleti egyházak képvise
lete a zsidó hitközséggel. A Löw Lipót stüleUse szdtéves fordulóján rendezet ünnepségre
Budapestről is számosan utaztak Szegedre,
ahol a család tagjai d. e. istenitiszteleten
Toltak. Délután a zsidó .egyházközség tanács
kozó-termében diszgyűlés volt, melyen, a
város főispánja, polgármestere, a hatóságok
fejei, a keresztény egyházak képviselői, a
piarista igazgató stb. jelentek meg. — Este a
Csillag-vendéglőben háromszáz teritéka köz
vacsora volt, melyen Városy Gyula kisteleki •
plébános méltatta költői beszédben Lőw Lipót
történetivé vált pályája való jelentőségét
Viharos tetszéssel fogadták Beöthy Zsolt
főrendet, aki mesteri formában mondta el
súlyos gondolatjelt az ünnepeltről, akihez őt
gyermekkori emlékek kegyes szálai tűzik.
Eljegyzés. Lipschűtz Vilmos soproni
borkereskedő jegyet váltott l/oinger Gizuska
kisasszonnyal, Lővinger Ignác jánosházai föld
birtokos kedves leányával.
Adomány. Krása Manó kelédi nagy
birtokos az ottani iskola céljaira. 600 négy
szögöl földterületet adományozott.
Tanfolyam. A helybeli Mozdonyrezetők
Otthona életrevaló eszmét váltott tetté. Ugyanis
saját helyiségében a mozdonyvezető- és fűtőtanoncok részére csekély havi fizetés ellené
ben altiszti vizsgálatra előkészítő tanfolyamot
rendez június 1. óta Takácsy Kálmán máv.
főtőházi mérnök és Barabás Ernő fötanitó
vezetésével. A mostani tanfolyam december'
végéig tart s mint halljuk, a hallgatók —
amennyire idejok engedi — ugy -a reggeli,
mint az esti órákon mindennap szívesen és
jó'kedvvel jelennek meg. A legjobb sikereket
kívánjuk I
-> ~
Járvány. Jánosházán és Keleden a
kanyaró járványszerflleg lépett fel.

24 szám

tÜzoltóegylet t liú 18-án felszerelései gyara
pítására Szelesy Zsiga vendéglőjének kert
helyisegében zártkörű nyári táncvigalmat ren
dez. Belépdjegy személyenként 1 korona, csa
ládjegy 2 kor. 40 fill.
Elveszett napernyő. A GrirT-szálló
mait hétfői kertmegnyitása alkalmával egy
csontnyelO fehér napernyő elveszett Tulajdo
nosa kért a megtalálót, hogy azt a villanytelepen neki átadni szíveskedjék.-.J
Üzletbezzüntetés. Donáth Vilmos hely
beli divatárukereskedő üzletét beszünteti.
Ebbeli elhatározását a szolgabírói hivatalnál
be is jelentette.
Sikerült kertmegnyitás. Pünkösd hét
főjén tartotta meg Mészáros János, a Griffszalló tulajdonosa kerthelyiségének megnyitá
sát A mulatság, amit csak par percnyi enyhe
zápor zavart meg, kitűnően sikerült. A kon
fetti és szerpentindobás 12 korona 50 fillért
jövedelmezett a japán-park céljaira. Az elő
zőleg tartott kerekpárversenyen három fiatal
ember vett részt
(•gyilkol csavargó. A helybeli köz
ségi börtönben lopás bűntette miatt volt be
zárva egy Völker Károly nevű kőszegi csa
vargó péksegéd, ki ellen a csendőrség a nyo
mozást folytatta. Ugytátszik azonban, hogy
félt a nyomozás eredményétől s ezért cellá
jában oadrágkötőjével felakasztotta magát
Mire észrevették, már meghalt
Éksiertolvij suhancok. Folyó hó 5-én

délelőtt 9 órakor két zalaegerszegi legényke
lépett be Komatics Ernő helybeli ékszerész
üzletébe vásárlás ürügye alatt, névazerint
Konkoly Ferenc és Urrald József. Mig az
áru szemlélése tartott, észrevétlenül 1—1
zsebórát zsebükbe csúsztattak. Az ékszer
kereskedő azonban rögtön rájött a hiányra
és csendőrkézre juttatta az ifja tolvajokat
ínyenc cseléd. Kelemen József merseváti birtokos Mikics József nevű kocsisa be
hatolt a gazdája pincéjébe és ott a bort
rendszeresen dézsmálta. Hogy csalafintaságát
palástolja, a hiányt vízzel pótolta. Éppen es
a körülmény tette figyelmessé a gazdát aki
azlán fel is jelentette hűden cselédjét
Garázda .katona A helybeli vasúti
állomáson f. hó 7-én egy Péter István nerfl
83. gyalogezredbeli baka garázdálkodott
Ittas lévén, mindenkit leszarással fenyegetett
Csendőreink fékezték meg a duhaj legényt és
átadták a szombathelyi cs. és kir. hadkiegé
szítő parancsnokságnak.
Lopás. Kolompár Pál 1910. évi nov
26-án Kisköcsk község határában levő köz
ségi koldu=házról a tetőzet egy részét leszedte
és elvitte. A bíróság ezen ügyben dr. Weder
Gyula védő indítványára bizonyitáskiegeszitést
rendelt el.
Dr. Varrentrapp, porosz egészség
ügyi tanácsos irja: Hashajtósókban való
rendkívüli gazdagságánál fogva a termé
szetes. F e r e n c * József-keserűviz
használata mindenekelőtt ajánlható oly
esetekben, amikor arról van szó, hogy
a gyomorba csak kis vízmennyiség
jusson. — Kapható gyógytárakban és
füszerkereskedésekben. A SzétküjdésiIgazgatóság Budapesten.
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mondja, hogy az újonnan építendő iskola
épületek egészséges helyen épültnek, száraznak
s a gyermekek számához mérten (egy teremre
60 gyermeket s minden gyermekre legalább
is 8—12 • lábnyi helyet számítva), elegendő
számú tágas, világos és könnyen szellőztethető
tantermekkel legyenek ellátva. Az 1884. évi
17. t-c. 34. §-a értelmében templomok, iskolák
szomszédságában nagy zajt okozó Üzletek
nyitása megtiltható. — Az 1868. évi 38. t.-c.
34. g-a szerint: egy tanító. 80 növendéknél
többet rendesen nem taníthat Rendkívüli
esetekben az illető iskolai fölsőség adhat reá.
engedélyt
A bor. Egy francia kimutatást olvasunk
amely szerint a legutóbbi francia bortermelés
csak 28 millió hektolitert tett ki. Hozzáadta
ehhez 8 millió algíri (francia Afrika) bort és
16 millió készletet, akkor Francziaorezág 52
millió hektoliter bor fölött rendelkezik. Az
utóbbi érek túltermelése Franciaországban
nagy válságot idézett elő, inert a bor értéke
hektoliterenként leszállt 5—9 frankra. Ha jó
a termés, akkor a termelőnek nagy kárt okoz
az olcsó ár, ellenben rossz termés idején a
közvetítő kereskedelem sokkal többet- keres
korábban olcsón összevásárolt készleten,
mint a termelő. A helyzet sok tekintetben
tehát ugyanaz Francziaországban is, amit itt
Dunántúlon bőven van alkalma tapasztalni a
szőlősgazdáknak.
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folytán már most is tömegesen látogatják
hazánk e kies fürdőjét'a gyógyulást kereső
vendégek, A fűrdöigazgatóság mindent megtesz,
hogy ezt a természettől bőven megáldott
gyógyhelyet a modern igényeknek megfelelővé
tegye. A fürdőházak olyanná lettek átalakítva, "
hogy a legkényesebb igényeket is kielégítik.
A tömeges beruházás folytán Koritnica ma
már egyike hazánk legelegánsabb fürdőinek,
olyanyira, hogy a fürdő kényelménél egyúttal
olcsóságánál' fogva nem kell magyar betegek
nek külföldre menniök.
Fagylalt a i Uj-kávéházban.

Kenései

Dezső az Uj-kávéház tulajdonosa naponként
különféle izü fagylaltot készíttet s azokat
megrendelésre házhoz is szállíttatja.
Szabolcska hasonlata. Szabolcst a Mi

hályt, a papköltőt meghívták Mezöberény köz
ségbe, hogy jelen legyen Petőfi Sándor emlék
táblájának fölavató ünnepségén.
Az emléktáblát az ottani szíjgyártó nádfödeles viskójának vályogos, sárral tapasztott
falain helyezték el, azért, mert Petőfi 1849-ben
egy ott lakó atyafiát látogatta meg.
Az ünnepi felavatás után bankett volt,
Állattenyésztésünk é s a drágaság. melyen a diszbeszédet Szabolcska mondotta.
Wenninger Mátyás praktikus gazda értékes Viszont a bankett ünnepi szónoka egy mezőtanulmányt irt, melyben arra mutat rá éles berényi polgár volt, aki Szabolcskát Petőfihez
megfigyeléssel, hogy a mai husdrágaság annak hasonlította.
köszönhető, mert helytelen módon fejlesz
A papköltő érezte, hogy ez igy nem
tettük a hazai állattenyésztést A magyar
fajta marha leszorult a gyönge legelőről és a lesz jól; nyomban fölugrott és a következő
helyébe jövő tarka marha nem tudott azon verset szavalta el:
megélni. A hnsdrágaság egyik oka szerinte
Az oroszlán olyan mint a macska,
az is, hogy az uradalmak a juhtenyésztést
Csakhogy az oroszlán nagyobbacska.
sok helyen beszüntették és ahol nem szün
tették be, ott is nagyon apasztották. Rét és
A lovasság tábori egyenruhája. A
a legelők okszerű javítására és hogy a gyalogcsapatok után a lovasságnak tábori
magyarfajta állatokat vissza kell hozni azokra
a vidékekre, melyeken azok kizárólagosan öltözete kerül változás alá: A világoskék ka
bát (atilla) és a piros nadrág már messziről
létjogosultak.
jó célpont Tekintve, hogy a lovasság a mo
Az élet négy negyede. Egy tudós ta
nár caolnakon kelt át a lolyón. Útközben dern nézetek szerint inkább tűzharca után
megk*rdé a hajóét, hogy ért-e a számtan fog érvényesülni, mint lovasatakokban, szük
hoz?— Nem hallottam én arról suba sem ségessé vált lovasságunk részére megfelelő
mit, válaszolá a hajós. — Sajnálom, mert színű tábori egyenruhát rendszeresíteni. A
akkor az ön életének egy negyede elveszett kísérleteket már befejezték. A lovasság tábori
— Néhány perc múlva a tudós ismét meg
szólalt Hát a természettanból ért-e valamit? ruhája a gyalogságétól elütő szürke ruha lesz.
— Nem. — Ah, akkor életének második ne Elsősorban a lovas géppuskás osztagoknak
gyede is el van veszve. De hát a történet újfajta tábori egyenruhával való ellátása van
tudománnyal hogy van? Ebből csak szerzett tervbe véve.
ismereteket? — Nem én jó uram. — Akkor
életének harmadik negyede is elveszett —
A szigligeti öböl vidéke. A Balatonnak,
E percben a csolnak a sziklactucshoz ütődött azt lehet mondani, a legszebb pontja az a kép,
éa sülyedni kezdett A hajós fölugrott a ka
bátját levetve kérdé: Tud ön úszni? — Nem mely az ember szeme elé tárul a balatontudok, viszonzá a tanár. — Akkor üljön győröki magas partokról. A szigligeti öböl
gyorsan a hátamra, mert különben életének három községének: Szigligetnek, Balatongyö
mind a négy negyede elveszik.
röknek és Balatonedericsnek' épp ez okból
Puhltószer főzésnél. Hus, zöldség, hü nagyarányú fejlődése lehet, különben Eredics
velyesek hamar megpuhulnak, ha szódabikar iránt a fürdővendégek az utolsó években már
bónát teszünk a főző vízbe. Három-négy sze kezdtek érdeklődni.
mély számára való eledel megfőzéséhez
Ami lehetetlen. Tudvalevő, hogy Meszükséges^ vizbe elég egy erőé késhegynyit
uchtou Fülöp nagy kedvelője volt a tenyér
tenni. Ugyanannyi hintendő a búsra.
jóslatnak és azt képzelte magáról, hogy a
Jóváhagyott

lanitóválasztás.

Szádi

György tanítónak a rábakec.skédi r. kath.
iskolához történt megválasztását a kultusz
miniszter jóváhagyta és 900 korona állam
segélyt engedélyezett fizetése kiegészítésére.
Száj- é l körömfájás. Pápán a száj és
körömfájás járványa lépett fel, miért a v a 
rost zár alá vettet——
-T-^T— i

tenyér vonalairól megjósolja a jövőt. Egykor
egy ismerős polgárt látogatott meg, aki az
napon született gyermekének bölcsőjéhez ve
zette. Melanchtoo legott megfogta a csecsemő
kezét, figyelmesen nézte és végre monda:
»E fiúból egykor nagy hittudós lesz.« A pol
gár ' mosolygott és feleié: .Csak legalább
lány ne volna, tiszteletes uram.

5. oldal.
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bb. lesz .a dohány. Ismeret

középétől kezdve a Balatoni , Szövetség tiz
naponkint megjelentet Ez az újság nagyon
érezhető hiányt, fog pótolni. Célja és rendel
tetése az lesz,! hogy mindenkit mindenről
tájékoztasson, ami a Balatonnál • történik. A
Szövetség az idénylappal módot nyújt arra,
hogy minden Község és minden fürdő-telep
magáról hirt adhasson és azt is megtudhassák,
hogy mi az njság a közeli és távolabbi

osztrák is egyidőben —a különböző dohány
termékek árát még az idén föl akarja emelni.
Az uj tarifa állítólag július 1-én lép" életbe.
Az uj árak a N. Fr. Presse értesülése szerint
a következők lesznek:
Drámaszivarka 2 fillér, (eddig 1 fillér).
Magyar szivarka 2 fillér, (eddig 1 fillér).
Sport szivarka 3 fillér, (eddig 2 fillér).
Hölgy szivarka 4 fillér, (eddig 3 fillér).
Hercegovina 4 fillér, (eddig 3 fillér).
Memphis 5 fillér, (eddig 4 fillér).

a szórakozási alkalmak ás a fürdővendégek
állandó nyilvántartója lesz ez az ifjúság és
meg vagyunk róla győződve, hogy nemcsak
szívesen látott vendég lesz szép Balatonpar
tunk mindazon helyén, ahol fürdővendégek
vannak, hanem minden helyről pontosan és
gondosan lógnak tájékoztatni bennünket arról,
amiről érdekünkben van hirt adni a többi
fürdőtelep és a nagyközönség részére.
Kuriozus etetők. 1. Váudorló a korcs
mároshoz: Kedves korcsmáros ur! adjon va
lamit harapni, mert olyan szomjas vagyok,
hogy azt sem tudom, hol hálok az éjszaka.
2. Vendég: Jogászpincér ur! holnap reg
gel utazom, méltóztassék engem reggel 6
órakor kegyesen fölkelteni tetszeni ! Jogászpincér: Igenis tetszem, csak csengessen előbb
az ur.
3. Orvos egy sánta beteget vizsgálva
kérdi tőle: Mindig szokott bicegni ? Beteg:
Nem én, doktor ur! Csak éppen akkor, mi
kor járok.
4. Tndod-e az uj nótát ? — kérdi a
vendég a cigányprímástól. — Még nem tudom
kérem alázatosan, de már mégkaptam az
árjegyzékét
••
5. A község érdemes főbírója egy cse
lédleányt vallat A gazdája panaszolta be,
hogy meglopta. A leány tagadott »Nem isme
rek be semmit sem, én nem loptam«, mondta
a leány. Végre is kiküldik egy percre a leányt
az irodából; Mikor kiment, a biró azt mondja
a gazdának: » Azt hiszem, a leány ártatlant.
Gazda: •Miből gondolja biró ur?« Bíró: A
szégyen pírja, mely a leány arcán látható,
legnagyobb bizonyítéka a leány ártatlanságá
nak. Gazda: >Kérem, biró uram, az semmit
sem bizonyít, mert az nem szégyenpír, hanem
a tenyerem nyoma Mielőtt eljöttünk volna,
.kétszer jól képen törültem.. (Szegény Nani!)
Csontllszt Az okszerű takarmányozás
megkívánja, hogy ne csak arra gondoljunk,
hogy a jószágnak legyen mit ennie, hanem
arra is, hogy miből álljon a tápláléka A leg
csekélyebb figyelem fordíttatott eddig arra az
anyag-cserére, amely a csontképződésnél fur
dal elő. A csontok főként foszforos mészből
állanak, melyek éppen ugy résztvesznek az
anyagcsérében, mint a test többi részei és
igy elhasznált foszforsavas-meszet újra kell
pótolni.
Minél gazdagabb a takarmány foszfor
savas mészben, annál keményebb, szilárdabb
és tömörebb lesz az állat csontja. Ha az
állat takarmányában kevés a foszforsavas
mész, ugy az állat lesoványodik, elgyengül,
megbetegszik és végre a gyenge csontuság
folytán elpusztul.
A vemhes, a tejelő állatok, továbbá a
növendikmarhák igénylik a legtöbb foszforsavas meszet Szarvasmarhák fölnevelésénél
a loszforsavas mé:Z használatát nem lehet
eléggé-ajánlani. Lovaknál, juhoknál, sertések
nél, baromfiaknál szintén kitűnő hatásúnak
bizonyult. A legújabb időben még a vadaknak
is adnak foszlorsavas meszet, hogy a csont
képződést előmozdítsák.
Száz gramm takarmány-csontliszt, ami
csak néhány fillérbe keiül, több csontképző
alkotórészt tartalmaz, mint 5 kilogramm leg
jobb dara.

Sztambul 6 fillér, (eddig 5 fillér).
Princessas 5 fillér, (eddig 4 fillér).
Hosszú szivar 5 fillér, (eddig 3 fillér).
Rövid szivar 6 fillér, (eddig 5 fillér). _
Portoriko 8 fillér, (eddig 7 fillér).
Virginia 12 fillér, (eddig 10 fillér).
Kuba 11 fillér, (eddig 10 fillér).
Trabukó 18 fillér, (eddig 16 fillér).
Britannika 16 fillér, (eddig 14 fillér).
Regalia Media 18 fillér, (eddig 16 fillér).
A fölsorolt fajokon kívül az összes többi
szivar és szivarka árát is fölemelik, kivéve a
burnótot- A közönséges pipadohány árát nem
emelik ugyan, de viszont a csomagok súlya
lesz ezentúl kisebb. A kQlönlegességi szivar,
úgymint a valódi havanna szivar és egyéb
importált dohánytermékek ára is tetemsen
emelkedni fog. A szomorú újságot csupán az
enyhíti, hogy az áremeléssel párhuzamban a
dohánytermékek minőségét javítani akarják
és pedig főleg a legkedveltebb szivarfajtákét.
A csomagolás szintén jobb lesz s a kincstár
a nagyközönség ízlésére egyéb tekintetben is
többfigyelemmelakar lenni.

C S A R N O K .

Erzsikéhez.
hatnálak bár legalább elvétve,
Oh. lehetnénk egymáshoz közel ;
Ha okom már nincsen reményre,
Ne szakitana hegy, V5lgy, róna el.
Mondhatnánk csak jónapot egymásnak,
Szólnánk arról: szép-e az idő ?
S olvasnám arcodról, ha látlak:
Boldog Vagy-«, Vagy szenvedő?
SCHRANTZ EbEK.

Két kis Deák-adoma.
BtkesséU: Eötvös Károly.
• Sohase tartsd gráciának, ha oda kell
adnod, ami a tied..
E bölcs mondásnak története van, me
lyet Deák Ferenc igy adott elő:
Gyakran csodálatos befolyása van az
emberre annak, amit gyermekkorában látott,
vagy hallott. Talán négy esztendős gyerek
voltam, mikor egyszer édesapám elvitt magá
val Németujvárra látogatóba az Oreg Batt
hyány Lajos herceghez. Édesapám és a herceg
jó ismerősök voltak s a herceg szerette apámat.
Mikor az Öregek egymással beszélgettek:
addig engem a herceg parancsára egy iuas
kivezetett a kertbe játszani. A kertésznek volt
egy fia, ki velem egykorú volt s kivel csak
hamar Összebarátkoztam. A kertész két na
rancsot adott nekem ajándékba s a kertész-
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l é s a két narancsai a parkban igen jól
Amint ott játszadoztunk, egy utkanyarulatnál jön szemközt a herceg édesapámmái.
Apám meglátja nálam a narancsot s azt
kérdi tőlem:
— Hol vettedfiamazt a szép gyümölcsöt?
— A kertész bácsi adta.
— Jól vanfiam,da most jer a kegyel
mes herceghez, kínáld meg a narancscsal s
mondd neki tisztességludassal: Kegy elmas
herceg, tegye meg ail a gráciát, fogadja el
szegénységemtől ezt a két narancsot
E szavakra a két narancsot erősen meg
szorítottam s kezemet hátratéve azt mondám:
— Nem adom. •
Édesapámat meglepte e gyermeki dac,
•zégyelte magát a herceg előtt s haragosan,
botját felemelve, kérdé tőlem:
t—
Miért nem adod?
Erre újra dacosan feleltem:
. — Nem adom, mert ez az enyém.
Apám újra haragba jott, de őt a herceg
lecsillapitá s azután a herceg hozzám jővén,
arcomat megsimogatá s » szavakat monda:
— Derék gyerek vagy fiam. A tied az
a narancs. Soha se tartsd gráciának, ha oda
kell adnod, ami a tied.
E szavakat — úgymond Deák Ferenc—
sohase felejtettem el, gyakran eszembe jutottak
akkor, mikor a bécsi kormánnyal alkudoztunk.

•Magad légy olyan ember, mint a mt-^
lyennékfiadatszeretnéd.*
E bölcs mondásnak szintén története
' van, melyet én mondok el.
'
1872. évi Karácsony előtt való nap délf utánján meglátogattam Daák Ferencet Angol
királynő szállodai lakásán. Szerencsére néhány
percig maga volt
— Azért jöttem kedves bátyám, hogy
megkérjem, engedje mag, hogy fiamat- ide'
elhozhassam.
— Hány éves a fiad.
— Negyedfél.
— Miért akarod ide hozni ?
— Hogy kedves bátyámat láthassa, azt
hiszem, akkor külömb ember lesz belőle.
— Ostoba beszéd.
Rossz kedve volt az Oreg urnák, nem
szélt többét s én nem hoztam a dolgot elő
többé, noha tervemről le nem tettem.
A következő nyáron gyakran kivittem
a kis fiút az állatkertbe. Ott találtam egyszer
Deák Ferencet Kvassay Laci társaságában,
amint nézte Casanova asszony oroszlánjait i
kezében fogva simogatta a kis hat hetes
oroszlánkOlykét
Eléje vezettem fiamat azt mondám
neki:
— Ma van juuius 6 ika. Ha felnősz,
jusson eszedbe, hogy te még láttad Deák Fe
rencet Légy érre büszke és légy erre méltó.
Deák Ferenc komoly képpel nézett rám
és a fiúra. A fia odament hozzá, az oroszlánkolykökről lehozta kezét s megcsókolta.
ai-L, az Oreg ur-arca szelíddé vált s kezét
rátevé a fia fejére, stt monda nekem:
— A gyermekek legjobban követik ap
juknak példáját Magad légy olyan ember,
mint amilyennek fiadat szeretnéd.

6

oldal.

A NyngatmagyarországI Földmlvelők
Gazdasági Egyesületének Igazgatósági
gyűlése

.'g^sági.vclöádá". .
céljára az egyesületnek az engedélyezett
Czeildömölknagyközség elöljárósága
államsegélyt kiutalta. Az egyesület a földmi
közhírré
teszi, hogy Nyári Elekné szül.
velésügyi miniszter támogatásával a nyár fo
lyamán a vasmegyei Vép, Pinkamiske, Pipócz Szabó Teréz czelldömölki lakos és kisk.
községékben, a sopronmegyei Sopronszent Szabó Dániel dombóvári lakos tulajdo
márton, Sopronkövesd és a győrmegyei Gyo nát képező, a kisczelli 46. sz. tjkvben
morén rendez állatdijazásokat Az egyesület A f 115/a/2. hrszámu 183. h á m á m u
állást foglal és feliratot intéz ugy a pénzügyindvar é s kerttel biró ingatlan
valamint a belügyminiszterhez a határmenti
'áUates^apéaeet.-' inegakadalyojáBa .űgyáben,^.LiQ.QO korona kikiáltási árban és a kisTiltakozik a Pool szerződés ellen, mint olyan ozelii 321. sz. tjkvben 146/b/2. hrsz.
ellen, mely a kivándorlást csak elősegíti és szántó a nagypinkócban 15.4 négyszögöl
erre vonatkozólag szintén feliratban fordul a
területű, ugyanazok tulajdonát képező
belügyminiszterhez. Az egyesület 100 darab
ingatlan 1098 korona kikiáltási árban
mangalica és /250 darab yorkshirei kocát
sTerez be, úgyszintén hazai és külföldi tenyé 1911. évi Junins hó 29-lk napján 1
szetekből nagyobb mennyiségű tenyészszarvas- a. 10 órakor Tolnavármegye árvaszé
marhát a földmivelésügyi miniszter támoga kének 8592/1911. számú végzésével az
tásával. Az egyesület folyó évi rendes közgyű eladással megbízott Czelldömölk nagy
lését június hó 25-én Sopronban tartja meg.
község elöljáróságának és Nyári Elekné
Az igazgatóság dr. Szabó István egyesületi
ügyész lemondását elfogadta és dr. Stirling képviselője dr. Balassa Jenő ügyvédnek
önkéntes árverésen el
Emil szombathelyi ügyvédet az egyesület közbenjöttével

A Nyuaalmagyarországi fdldmivelők gaz
dasági egyesülete május h ó 30-án tartotta
-Laaae Hugó, igazgató-elnök elnöklete alatt II.
igazgatósápi gyűlését Sopronban, a Sopron
városi kaszinó epületében. A gyűlésen jelen
voltak: Nemes Sándor esperes-plébános Soproapereazteg, Rupf Sándor plébános Sopron
kövesd, Szabó János főtanitó Fertöendréd,
Székely Kálmán építész Sopron, Handler Mi
hály gazdakOri elnök és a soproni gazdakör
nek számos tagja. Az egyesület részéről jelen
Toltak: Rotberman Vilmos titkár és Magyary
Kossá Márton segédtitkár. Laene Hugó igaz
gató-elnök előterjeszti a szombathelyi szé
keskáptalannak átiratát, melyben a székes
káptalan az egyesület igazgatóságának dr.
István Vilmos megyés püspök elhunyta alkal ügyészévé megválasztotta.
mával kifejezett részvétét megköszöni. Az
elnöki jelentésben Laene Hugó beszámol az
egyesület utóbbi munkásságáról. Az egyesület
qjabban a vitnyédi, pápóczi, bncsui, fertőendrédi, felsőőri, rohonczi és illmiczi gazda
körök részére 76 darab tenyészsertést vásá
rolt 9878 korona összértékben; a perenyei,
perinti, vépi, ölbői és nagyasszonyfalvai gaz
dakörök részére pedig 37 darab tenyészmarhát 21210 korona összértékben. Kiosztott az
egyesület kedvezményes árban a nagygencsi,
ölbői, nagyasszonyfalvai és sárvári gazdakörök
részére 200 métermázsa rozskorpát Az egye
Angolkór és vérszegénység ellen pá
sület Győr, Mosón, Sopron és Vasvármegye
ratlan gyógyszer. Mintüditö és btisitö
területen 63 községben népies gazdasági elő
ital a legelső minden vizek között.
adásokat tartott, melyen mintegy 6000 kis
gazda vett részt: az előadásokon kiosztott
Kapható: GATER GYULA ntóda
3000 darab népies lüzetet
C Z E L L D Ö M Ö L K .

BORSZÉK

gyógy és üditőviz.
A szénsavas ásványvizek

KIRÁLYA!

A vasmegyei Kenéz, a sopronmegyei
Röjtök községekben kosárfonó, a sopronme
gyei Agy:-. it és Répczekethelyen pedig 8—8
hétig tarló fafaragó tanfolyamot rendezett
az egyesület igen szép eredménnyel. A tanfo
lyamokon 118 kisgazda vett részt, kik 1550
darab tárgyat készítettek. Az egyesület a vas
megyei ikervár és a mosonmegyei Fomogy
községekbén 4—4 napig tartó szövészeti tan
folyamot rendezett, melyeken 100 kisgazda
vett részt A tavasz folyamán kiosztott az
egyesület a földmivelésügyi minisztérium támo
gatásával Sopron és Vasmegye 13 gazdaköré
ben 29450 szölőpltványt és 92230 drb. simavesszőt; Vas, Sopron és Mosonmegye 35 gaz
dakörében 5973 darab nemes gyümölcsfacse
metét kedvezményes árban. A folyó évben
az egyesület 31367 korona összértékben osz
tott ki tagjaingk műtrágyát, gépeket és kü
lönféle mezőgazdasági cikkeket. Mióta az
egyesület a Gazdák Biztosító Szövetkezete
vezérképviseletét átvette, összesen 16985 K
tiszta dijat produkált.
- ...
Belépett az egyesület kötelékébe január
11-én megtartott igazgatósági gyűlés óta Vas
megyében 135, Sopronmegyében 135, Mosonmegyében 9, összesen 279" kisgazda tag. Az
egyesület taglétszáma jelenleg 530. A m. kir.
földmivelésügyi miniszter a folyó évi népies
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KEMELNESAJA

adatni fognak

Czelldömölk

nagyközség

városházánál.
Az ing.-, idnok a

fentebb megjelölt

kikiáltási áron alul eladva nem lesznek.
Árverezni -szándékozók tartoznak a
vételár

10° -at bánatpénzül a
0

kikiáltó

kezéhez készpénzben letenni.
Az elárverezett ingatlanokra az ár
verés napjától számított

15

nap

alatt

utóajánlatot lehet beadni.
Czelldömölk, 1911. június 6.
1 , 8

Lóránt Gyula, jegyző.

Az a

aki az egészséges bőrápo
lással törődik, fik ép a pattanásokateltiintetni, továbbá
fehér arcszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak

Steekeopfard-lilleatel-

hölgy

„H-i-I-tT" - . lapa megengedte! Hisz valódi
JAKOBI-féle ABttBiCOÜn-cicarettahiivelyek fa
dobozokban!
VitTiztoal Csakii a . JACOBI. jelzésse.1 valódi.'

s«appaflnal
(Védjegy: vesszőparipái
mossa magát
Byár: Berf nana * Oe.
Tetschen a E.
Darabja 80 fillérért kapható
BjógytAr, drogéria és illat
szer-üzletben.
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KEMENESALJA

és magas jutalék mellett alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.

Hecht Bankház

KOVALD PÉTER ÉS F I A
ei. á l U r . szab. kelme- es ssiraefeatö, vegytisztitó

éa

gözmosó-gyár

BUDAPEST, VII., SZVETSÉG-ÜTCA 37. SZÁM.

Részvénytársaság

Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vtdéki váróéban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű k ö 
zönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás A i postaköltségek mellőzésé
vel — közvetlenül felkereshesse.

Budapest, T I . , Ferenciek-tere 6.

SAJÁT ÉRDEKE,

Czelldömölkörr Német Márkus

• 0 ( 7 lehetőleg ösirpontosltsi szükségleteinek
beszerzését egy cegnel. mely eznton védi
érdekelt legjobban.

vette át. a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-,. n ő i - é s gyermeköltnnyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipkeés végáruk, szőrmék slbiek vegytisztítását és festését.

ELÖHYE.I:
1. Nem kell ismeretlen cégekhez fordulnia.
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
3. Alla idó összeköttetésnél puntne és reális
kiszolgálást biztosit magának.
4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni tog
önt vevöjénec megtartani.
Saját é r i e k e , hogy csak Ismert, előkelő eéget
Usztellen meg bizilmávsl.

ügyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek aosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szíves jóinaulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a
-

Kováid Péter és fia cég

Anfrecht es Goltschmied ntóda

Elek es Tassa r.-t.
Budapest, IV. Károly körút 10. szám.
Kapuitok kényelmes havi lefiietéire, állandó
össieköttetésnél íolyówámlára l s :
1. A magyar és német irodalom összes termé
kei 2; Képek. 3. Borondok és borondáruk. 4
Férfi fehérnemüek. 6. Látcsővek. 6. Fényképkészülékek, felszerelések- 7. Vadászfegyverek,
pisztolyok, flóbertek 8. Chinaezöstánik. 9. Csillár és petróleumlámpák. 10. Rézbutorok. 11. Szőnye
gek. 12. Mindennemű hangszer.
Fenti IS osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály cikkeiről külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjek.
Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gálás, méltányos árak révén.
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk.

NAGY

PÁL

c z e l l d ö m ö l k i
férfi-divat
terme
Hollósy-tér, az apátsági székházban.
A budapesti szabászati

tanfolyamon elsajátított legújabb

szerint készülnek a legkényesebb

szabás

igényeknek is megfelelő

uri, papi, sport és egyenruhák
j u t á n y o s árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

293.281/1911 vhtó. sz.

szövetraktár áll rendelkezésre,

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t-c. 102. § a értelmében ezennel
közhírre teszi, hogy a szombathelyi kir. tszék
4868/911 V a bpesü VI ker. kir járásbíró
ság 1911 . évi l.p. 1256/1 számú végzése
következtében Dr. Móritz Dénes ügyvéd á l u l
képviselt Ivány Lajos nemeskocsi lakos, hiva
talból képviselt Penger és Reichenfeld buda
pesti cég felperesek javára Boba községben
166- korona és 69 K 28 611. s jár. erejéig
1911 évi május hó 3 és 8-án foganatosított
és végrehajtás utján lefoglalt és 1064 kor.
82 fillérre becsült következő ingóságok u. m :
szeszesitalok, üres hordók, egy bicikli, termé
nyek, bútorok és egyéb tárgyak nyilvános
árverésen eladatnak.
Hely árverésnek a czelldömölki kir.
járásbíróság 191 l i k évi V. 122/6 és V.
151/2 sz. végzései folytán 166 kor. és 69 K
28 fill. tőkekövetelés, ezeknek bíróilag meg
állapított 5% kamatai, és eddig Összesen 133
kor. 46 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig, Boba községben alperes
lakásán leendő megtartására 1911 évi Jtuiint
hé 14-ik napjának délelőtti 9 Arija határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és felülfoglaltattak és azokra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
az 1881. évi LX. t. c. 102. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Czelldőmölk 1911 május 30.
ZÁBORSZKY SÁNDOR
kir. bir. végrehajtód

hol is a legdivatosabb, j ó minőségű szövetek idény szerint

nagy választékban beszerezhetők.

Kondor Jóiieí éfSobfiti Gyula

sirköraktára
Czelldőmölk, a Kossuth Lajos-utcában

Ugy

egyszerű, vala

mint modern, művészi
kivitelű síremlékekben nagy

választék

/

E l s ő balatonmelléki
vegytisztito és

műruhafestő intézet.
Vegyileg tisztit férfi, női és
gyermegJÜHkl»rés mindenféle
háztartási-cikkeket gyönyörű
kivitelben, felelősség terhe mel
lett, jutányos árakért. Továbbá
fest minden színben tetszés
szerint, minta után egészben
kosztümöket minden széjjelfejtés nélkül, selyem blúzokat,
szövet ruhákat, gyász esetek
ben soron kivül festek 48 óra
,
alatt szép feketére.

„A köztudatba ment át", hogy csakis

K á l l a i LajOS

Budapest, VI. Gyár-utca 28.
szállítja t e l j e s J ó t á l l á s m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcsépié készleteket.
Saiát érdekében kérjen m i n d e n g a z d a disz-főárlapot, m e l y e t i n g y e n , bérmentve kúld a gyár,
—KÁLLAI
, , L AJQShlraeyei
j - - — —, motorgyári nemttaj — .
'
,
,
• T«nt«nd6
KÁLLAI 8ts««
LAJOShlraevei
motorgyára
t>aát KÁLLAI
nevt nem
oéagal.
BJ

_"

Fontos figyelmeztetés!

—

Singer Ferenc
m. kir. államvasnti -örás-

Kapcsándy

és

ékszerész

— Pápa.

Pontos kiszolgálás!
Szíves megbízást

motorgyára

kér '

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó

György

áron mindennemű arany-, ezüst- és

élagger-tirnt,

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

vegytisztito é s mn-ruhafestő

Keszthely, Kisfaludy-utca 4.

nálam vásároltat!!, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Óriási készlet

ezüst

evőkészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.

316/1911. vhtó sz.

Árajánlattal és választókkal a legn. készséggel szolgálok

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a Czelldömölki
kir. járásbíróságnak 1911 évi V. 188,
számú végzése következtében Dr. Scheiber
Zsigmond ügyvéd által képviselt Heimler
Adolf Czelldömölki lakos felperes javára
Kemenesmihályfa községben 212 K 79
f. s jár. erejéig 1911 évi május hó 18-án
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
lefoglalt és 1000 kor. becsült következő
ingóság n, m : egy iloffherr és Schranlzféle 6 lócrejü cséplő lokoinobil nyilvá
nos árverésen eladatik.
Mely árverésnek a Czelldömölki kir.
járásbíróság 1911-ik évi V. 188/2 sz.
végzése folytán 212 kor. 79 fül. tőke
követelés, ennek 1911. évi május hó
8-ik napjától járó 5 ° / kamatai, és eddig
összesen 66 korona 73 fillérben bíróilag
már megállapított költségek erejéig,
Kemenesmihályfa községben a helyszínén
leendő megtartására 1911. évi június
0

21 lk napjának délutáni 3 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel
hivatnak meg, hogy az érintett ingóság
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai
értelmében készpénzfizetés melleit, a
legtöbbet ígérőnek. szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.
Amennyiben elárverezendő ingóságot
mások is le- és felülfoglaltatták és arra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX. tc. 120. §-a
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Czelldömölk, 1911. június 6.
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ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE I
Mint épitési vállalkozó, működésemet
vidékére

kiterjeszteni óhajtván, e céiból

(Villanytelep-utcában)

egy

Sárvár

és

SARVÁROlT

képesített

építőmester

közreműködésével

m ű s z a k i irodát
nyitottam.
Vállalkozom

az építésnek terén előforduló min-

dennemn munkákra szolid kivitelben, jutányos ára!

és kedvező fizetési feltételekkel.
Kiváló tisztelettel:

Günsberger J . Jenő
építési vállalkozó.
Fa-

és cstelep :

Keményeger

szegen.

ZÁBORSZKY SÁNDOR
kir. bír, végrehajtó.
Nyomatott Djnkgreve Nándor villanyözeinO könyvnyomdájában, Celldömölkön.
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