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Birtokrendezés.
Nem mondhatni, hogy alkotmányos
életünk elején va'ami szerencsés kézzel
nyúltunk a birtokrendezés ügyéhez. És
amikor hozzányu unk, akkor is meg
késve, a mulasztással szinte helyrehoz
hatatlan kárt okozva. Még Erdély tagc
aitási törvényei is jobbak voltak, mint
az anyaországé.Az alkotmányos világban,
természetesen nem érhettünk rá az első
időben s negyven évnek kellett elmúlnia,
amig a törvényhozás a szociális viszo
nyoknak megfelelő törvényt alkotott. A
régebbi, ugy az 1871. m>nt az 1886.
évi tagosításról szóló törvényeknél tisz
tán az igazságügyminiszter kodifikátorának jogi tudása érvényesült. Körül
is bástyázták az érdekelt közbirtokossá
god olyan jogokkal, hogyha egyik-másik
tagja akadékoskodni szeret, egy ember
magában évekig elodázhatja a határren
dezést, ha egyeseknek káil is okoz vele
és ha milliókkal károsítja is a közva
gyont. Pedig, hogy az elaprózott, sza
naszét fekvő birtokok mennyire rende
zésre szorulnak, néhány példa igazolja.
A vasmegyei Őrsziget községében Pathy

Szerkesztőség é s k i a d ó h i v a t a l :
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköm
ide intézendők a szellemi részt UletO közleménye,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Samu kisgazdának öt hold töldecskéje
van. Ebből három és fél hold szántó
és tizenegy dűlőben van s huszonhat
helyre kell igájával fáradna ha szántani
s huszonhat helyről hordani, ha csé
pelni akar. Van Pathynak tizenkét négy
szögölnyi bilioka és ha testamentumában
minden darabka földjéből övéit részel
tetni akarja, egynek-egynek már osak
sirgödörnyi terület jut. A szebenmegyei
Kisdisznód községében Herbert Zsófiának
dominiuma 1438 négyszögöl. De még
ha egy helyen volna! Szántóföldje 96
négyszögöl és ez két darabban van;
kaszálója a községi határ mind a négy
vüágtáján t'^enbárom darabban van s
két öles parcellája is terül el a birtoka
között^y
_ > } U — _ .,
Hogy ezen a két ölön mennyire
szeret szénát gyűjteni, elgondolhatjuk.
Ám vegyünk nagyobb, numerusos, fertályos gazdát. Ilyennek kell tisztelnünk
az Erdődön lakó Félbert Pált, akinek
közel ötven kat. hold földje van. Ez
egy tagban takaros gazdaság volna és
lehetne rajta intenziven gazdálkodni De
az ottani sajátos viszonyok mellett ez
képtelenség. Felbertnek szinten minden

világtájon van tizenkét dűlőben földje
és változatosság kedvéért ötvenkét he
lyen vizsgálhatja, vájjon nem hibásodott-e
meg egy meleg júniusi napon a búzája ?
Legnagyobb darab földje két kat. hold;
de van tizenkét négyszögöle is egy má
sik részen.
S ha meggondoljuk, hogy az ország
háromnegyed részében tagositatlan a
határ s kisebb-nagyobb eltérésekkel olyan
a kisgazdák birtokviszonya, mint pél
dáink, lehetetlen be nem látni, hogy a
kérdés föltétlenül rendezésre szorul.
Mindössze 3400 határban végezték el
eddig a kommasszálást. Kilencezerén
felül van azoknak a községeknek száma,
ahol ez a rendezés a jövő munkája.
\ Tépi t ö r v J n y
n e h é z k e s is volt 8 a
munkálatok véghezvitele drága. Hozzá
tesszük, hogy még átlag szerencse, a
miért a helyi cirkumspektusság azt
végre nem hajtotta.
A tisztán jogi szempontokat mér
legelő régi törvény akadály nélkül engedte

szántófölddé változtatni a közbirtokos
sági legelőt. És hogyne tetszett volna a
közbirtokosság tagjainak, hogy a bir
tokrendezés szaporítja az ekejáró, a

1890—91-beu a nagykárolyi piarista gimná szükségein, mert éltem s mert nagyon éreztem
ziumban tanul, majd a zilahi református kol az életet. í'reztem, akartam, teljes egészében,
légiumba kerül. Aztán Debrecenbe megy jogra, hatványán, ezért a nagy, féktelen élet-akarás
ahol'riporter egy újságnál, majd meg Nagy ért vizsgainak ma fejcsóválva az orvosaim.
I r t a : BARABÁS JÁNOS.
váradra megy újságírónak. Nyilvános irói sze | .Mindent el akartam mondani, ami ma élő
A modern .magyar költői irodalomról replése, ettől az. időiül számítódik. Erről írja magyar emberben támadhat s ami ma élő
ma már kétségtelenül, megállapíthatjuk, hogy egyik Nizzából küldőit leveleben: .Ez a nyug embert hajt, mint szijj a gépkereket. Elmond
Ady Endre fölépítésével kezdődik. Ady költői talan, zsidós, intelligens város sok mindent hatom má már: a mai magyarság, kulturmaiskolát alapitolt verseivel Mielőtt azonban a átformált bennem, amit a falu, Nagykároly, gyarság lelkiismeretének hiszem magam, ez
költeményekkel és Ady iskolájával megismer Zilah és Debrecen, tehát a falu, formá't meg. a lelkiismeret pedig nem lehel mindig tiszta.
kednénk, lássuk magát a költőt ésazl a talajt, De viszont valemi dacos cinizmus görcsölte Egyenlőre szeretnek az élettől még két-három
le itt az ujjaimat: azért nem érdemes írni, négy tűrhető esztendőt kizsarolni s szeretném,
amelyből Ady Endre kinőtt.
hogy az emberből Ki> József legyen. Újságot ha aludni tudnék, egy-két olyan dolgot meg
Ady Endre 1877-ben született a szilágy
csináltam, vezércikkeket Írtam s nyilván el írni, mit csak én irhatok meg . . . S ha az
megyei Érmindszenten. Ma tehát a 34-ik évben
pusztulok, vagy nagyon okos életbe kezdek, ellenségeim, akiknek legtöbbet köszönhetek,
van Saját bevallása szerint ősei valamikor
ha nem jön el értem valaki. Asszony volt,'egy mert daccal, gőggel, szinte emberfölötti erővel
-dúsgazdag, előkelő famíliába tartoztak, de már
hozzájutott versem kü'dte, meg [ogia a keze ők látnak el, ezután is ösztönöznének..
a XV. században hétszilvafások lettek és a
met s meg se állt velem Parisig. Ekkorrámprotestantizmes óta kálvinisták. Mint diák,
Ady élettörténetéből elég ennji is. Ebből
erőltette az ő akaratát s magtalan hiúságát)
Ady első eminens volt és bár vére inkább a
már megérthető az ő költészete. A betegek
hogy bennem hajtson ki, ha ;tud. Öt éve
tanulástól, mint a tanuláshoz hajtotta, sokat
költészete. Ady ma fiatalon agyoncsigázott,
elmúlt már ennek, hat éve maholnap s azóta
foglalkozott má* akkor Goethe és Vajda János
sokat élt ember, aki sietett az élettel, "mely
írok, vívok, elalélok s újra kezdem: vagyok.
költészetével. Legelső nyomtatott verse a ..ilahi
ből fiziológiailag is következik, hogy most
Tanítóim nem voltak, nem volt tanítókra
•Szilágy.-lapban jelent meg 1896-ban. — '
is siet vele. Bizony elmondhatja, hogy

A magyar költérzet
legújabb iránya.
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búzatermő földet. "Az alföldi földéhség részét az állam vállalja el. Beleszól
és földszerzés mohó vagya nem nézett abba, hogy a földmérést csupán képe
messzebbre. Pedig a közlegelőnek meg sített mérnökök végezhetik. Az ellenőr
szüntetése a kisgazda puszi inasának zés munkája sem lesz fikció, vagy csu
okozója volt. Szegénységet, nyomorúsá pán az ellenőrző másik magánmérnök
got zúdított a falu népe nyakába. A lelkiismeretére bizva. Visszaéléstől vagy
magyar gazda nem szokta meg, hogy j gyanútól akarják megvédeni. Fontos ren
islállózással neveljen állatot. De nem delkezés az is, hogy e munkálatokat
is igen lehet. A közlegelő megszüntetése a bíróság soron kívül köteles tárgyalni
az állathiány oka; ennek pedig nyomá és a kötekedő, niegokolatlan felebbezést
ban van az, hogy a gazda uzsoragaz elhárítja az útból. Mindezekkel előmoz
dálkodást űzvén, sohasem pótolta föld dítja a közérdekből fontos kérdés gyors
jének termő erejét és most kétségbeesve megoldását. .
látja'a kalász megvékonyodását, a szem
Serényi Béla gróf földmivelésügyi
kevesbbedését, a silány termés, a föld- miniszter most azzal akarja népszerű
kizsarolásnak; és uzsorának elmaradha síteni a dolgot, hogy a földmivelésügyi
tatlan következményeit.
miniszteri kiadványok sorában ismerteti
A tizenkettedik órában született meg a tagosítás közgazdasági jelentőségét,
az 1908. évi VII, és XXXIX. törvény, felhívja az érdekelteket a törvényben
amely számol a helyzettel és imperative l.iztositoll kedvezmény és segítség fel
rendelkezik, a jogot a földmivelésügyi használására és a tagositási munkálat
miniszter kezébe tevén le. hogy sehol megindítása minden ágára utasítást,
se történjen olyan tagosítás, ahol a már mintát közöl. Egyben ismerteti azt a
meglevő közbirtokossági legelót megszün kedvet, ahogyan az uj törvény nyomán
tetnék, sőt arra is van a miniszternek az érdekelt községek neki álltak, hogy
joga, hogy a határ kiterjedése s a la megcsinálják boldogulásuk uj alapját, a
kosság számához szabja a közös legelő tagosítást. Százötvenegy község tagosi
nagyságát s annak céljai szerint való tási munkálata indult meg rövidesen s
a szám mindennap több.
berendezését is elrendeli
A tagosítás ezentúl már nem tisz
tán jogi munka. Elsősorban a gazdasági
érdekek vétetnek figyelembe. S hogy
gyorsítsa a birtokrendezést s kedvet
költsön, az államkincstár előlegezi a
tagosítás összes költségeit s ezt kamat
mentesen a közadók módjára nyolc év
alatt hajtják be. Ehhez még az is járul,
hogy a munkálatok költségeinek egy

Fáradt karokkal és kesergóu
Hidag síneket szorítok
S várom alkonyban a halált
Bábel alatt rőt, őszi erdőn.

dés iránta.

B. R. ;

A csúcson majd talán megállok,
Földhöz vágom a boros-korsót
S vidám jóéjszakát kívánok.
(Elillant évek iiilőhegyén.)

Nem ölelek többé, elég voltNem ölelt vissza, eldobott
Az Élet: én szerelmesem
S dért sirt rám mindig az égbolt.
(Ady: Malii a tiniken.)
Szeretne még két-három-négy tűrhető
esztendőt kizsarolni az élettől, de azért büsz
kén néz a közelgő halál szemébe. Keserűen
siratja az elmúlt éréket, érzi, hogy az élete
nem ugy volt jó, ahogy volt. de azért gőgösvidáman válik mentőié:
Tort ülök az elillant évek
Szőlőhegyén s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének.
ónos, csapó esőben ázntn
S vörös-kék szőlőlevelekkel
Hajló fejem megkoronázom.
Nézem a tépett venyigéket
Hajtogatom részeg korsómat
S lassan, gőggel magasra lépek.

'A tagosítás ^sürgős keresztülvitele
a törpebirtokok érdekében való. A leg
szegényebb birtokososztály ügye. Elsőhotrv
rendű szociális kérdés,
*"
széles körben nyilvánuljon az érdeklő

' .
...

Adynak a teljes megértéséhez azonban
az ő élettörténetének és egyéniségének isme
retén kivül még valami szükséges. Egy német
közmondás mondja: Wer den Dichter will
verstehen, Moss in Dichters banda gehen.
( = Aki a költőt megakarja érteni, az menjen
el a költő hazájába). Mi i t l vagyunk, körül
nézhetünk a beteg költő beteg hazájában.
Hol él, hová tartozik Ady ?Itt közöttünk,
itt, a mi hazánkban. Magyarország ma —
sajnos — a valódi, állandóan tartó belső
forradalmak és a nyomor hazája. Kultúránk
a hírhedt nyugati műveltség pilléreire épített,
kívülről cifra, belülről üresen, vészesen kongó
palota, melyet véres verejtékkel szerzett,
drága pénzen kismirglizolt szuronyokkal őriz
nek, de amelynek a:: ablakait még olcsó pén
zen vásárolt rongyokkal sem akarják tisztára
törülgetni, nehogy valamiképen egy kis nap
fény szűrődjék be rRJtnk. ,P>dig a vilódi. a

A sajáttermési

ior kisme •-

tékbeni eladása adómentes.
A magyar királyi földmivelésügyi
miniszter kiadásában megjelenő szak
közlöny jelenti, hogy szőlősgazdáinkra
nézve igen fontos határozatot hozott most
a közigazgatási bíróság. Nagyon tokszor
megtörténik, hogy a borlermelők, akik
bortermésüket nagyban (50 literen felüli
mennyiségben) nem tudják eladni, vagy
kismértékben való órtékesitését különféle
okokból elónyösebbnek tartják, saját
termésű boraiknak kis mértékben (zárt
palackokban) való tdadásra kérnek en
gedélyt a pénzügyigazgatóségoktól. Ezek
nek az engedélyeknek a megnyerése
nem ütközött eddig semmiféle akadályba.
A korlátlan kimérők (korcsmárosok,
vendéglősök) érdekeit ugyan meglehe
tősen sértették ezek az engedélyek, de
a kincstár érdekeit annál kevésbbé. A
korlátlan italmérók italmérési illetékén
és kereseti adóján fölül igen csinos ősz
szeget kapott a kincstár a saját termésű
boruk kis mértékben való eladásával
foglalkozó szőlősgazdák italmérési illetéke
és kereseti adója címén is.
Az utóbbi bevételtől ezután elesik
a kincstár. A közigazgatási bíróság
ugyanis kimondotta, hogy a szőlőbirto
kos, ha szőlője termését eladja, csak a
földadóval már megrovott jövödelmét
váltja pénzre és az,ekként pénzzé tett,
már megadóztatott jövedelme után külön
kereseti adót fizetni nem tartozik,
; különben ugyanazon adóalanynál, ugyani
J
* '
' ' kétszeres megadózI tatása állana be. Az a körülmény, hogy
a szőlősgazda bortermését nem nagyban,
hanem kicsinyben árusítja el és hogy
ehhez fönnálló törvényeink értelmében
pénzügyi hatósági engedély szükséges,
a kereseti adókötelezettséget nem állaa z o n
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tiszta napfény a legnagyobb ellensége a sza
pora miazmáknak!) És ilyen fénytelen, ilyen
beteges nálunk minden! Ami szerencsétlenség
egy országot érhet, azt nálunk bőviben meg
találhatjuk. A társadalmunkat szétrombolja a
nemzetiségi kérdés, a szocializmus, a klikk
élet, a kasztrendszer, a vallási türelmetlenség;
a népet pusztítja a gyermekhalandóság, a
tüdóvész, az alkoholizmus, a leánykereskede
lem, a .pornográfia, a cifrálkodás, a luxus,
melyhoz hiányzik az energia és talán a leg
jobban a mindinkább terjedő egyke és a ket
tőké, melyek- részint a nép ostoba számításai
nak, az urnevelésnek, másrészt a m i 'modern
fölvilágosodottságunknak« és átkozottul rossz,
ferde irányú nőnevelésünknek az eredményei
és annak a nemzetet gyilkoló, családi életet
tönkretevő elvnek a következménye, hogy
pusztítsd, irtsd, akadályozd meg az életet
hogy könnyebben megélhess!
1

Ebben a lápos, posványos világban aztán
hiába keressük az egységes, nemzeti, vallás
erkölcsös alapon nyugvó társadalmi életet. A
végső megélhetési ősforrások is oly gyérek,
•hogy csak oázisokat képesek táplálni. Az • r-?ág

negyban, akár kicsinyoeii adja el, szólóbi:fokának hozadékai i-rtékesiti és a
kicsinyben való eladás nem minősíthető
a lobiadénál tekinteti))' nem vett sze
mélyes keresetnek.

Rába par>jan.
Csendcsen folyik a Rába
Nesztelenül megy töVa;
Fent a partján fülemile
Énekel a bokorba.
Víz folyása, csalogány dal,
Mind ismerős énnekem :
Itt töltöttem ifjúkori
Ábrándozó életem.

Dmipja. Az Oltáriszentség szerzésének
ünnepe tulajdonképpen nagycsütörtökön volna
a kath. egyházban, tekintve azonban, hogy e
j nap az egyház legnagyobb gyászhetére esik,
Szentháromság után következő c.-ülörtükön
tartatik. A helybeli apátsági templomban a
főisteniszolgálatot Hollosy Rupert dömölki
apát tartotta fényes segédlettel, a körmenet
a kedvezőtlen idö miatt csak a templomban
folyt le. Ma ismét lesz körmenet és ha az
idö engedi, a városban felállított négy sátor
hoz vonul a körmenet.
Jnst Gynla állomásunkon. Just Gyula
országgyűlési képviselő, a független 48-as
párt elnöke és a népjogok küzdő apostola ma
délben fél 12 órakor a gyorsvonattal állomá
sunkra érkezik s ugyanezen vonattal tovább
utazik Szombathelyre, hogy az általános vá
lasztójog érdekében tartandó nagygyűlésen
résztvegyen. Nagyszámú kísérettel fog érkezni
s itt többen fognak hozzá csatlakozni. Mint
halljuk, a kuruevezért városunk polgársága a
vonat berobogása után élénk ovációban fogja
részesíteni.

Kedves is nekem ez a táj.
Kedves minden Virága ;
Dalos m a d á r ,

Vizcsobogás,

benge szél sóhajtása.
Nap nyugvása, csil)ag08 ég,
Hulló csillag futása . . .
Mind oly kedVea, mint amelynek
Más

Vidéken

nincs

pária.

Hányszor Voltunk mi itt együtt
Oh, jut-e még eszedbe ?
Derűs nappal láttam én itt
Csillagokat szemedbe.
Itt derült fel szerelmémnek
Pirkadozó hajnala,
S hogy elhagytál : itt borult rám
Éltem

sötét alkonya.

Itt állok a Rába partján,
Nézem tűnő habjait;
Hallgatom a fülemile
Siránkozó szaVait
A habok gyors elmúlása
Boldogságom hű képe.
Fülemile zokogása
Viszi á temetőbe.
M. Qy.

népének nagyobb része — mint azt egyik
nemzetismerö nagyunk mondta — esőből és
napsugárból él. Nincs intenzív füldmivelésünk,
se kis-, se nagyiporunk, szolid vállalkozási
'szellemünk. A közoktatásunk arcpirítóan sze
gényes, ennek folytán a közműveltség is csak
ugy mankón fut a nyugali után. A nyugati
műveltségből meg^éppen annak a kinövései
érnek át hozzánk. A j ó szomszédaink pedig
szorgalmasan söprögetik a portánk elé a kultnr-szemetet Ezt aztán mohó kulluréhséggel
fogadja be_aFöJdnélküti Jánosok osztálya, a
földbirtokot végzettek kasztja, mely nyakló
nélkül rohan hol a -biztos* állásokba protegálók kilincseire, hol meg a nemzeti hagyo
mányokat lábbal liprók által félrevezetett,
istenadta és istenhagyta nép — segítésére!
Ez az országos, szellemi proletár-réteg él ná
lunk olyan zajjal és olyan hanggal mely min
den komoly, szerény törekvést elnémit, noha
a képességei — munkakerülés miatt — az
anyaeiakhól' teljesen hiányzanak. Ennek S ré
tegnek, ennek a speciálisan magyar osztálynak. a fajtájából való Ady Endre is, a .fa
jából kinőtt magyar.*,. Ady élete tipikus
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IskolaJ hír A szombathelyi, áll. s. közs. .
felső kereskedelmi iskolába a jövő 1911—
1912. tanévre való falvétel már július hó 1.,
2. és 3. napján mindenkor 9—11 ig és
3—4 ig log az igazgatósági irodában eszkö
zöltetni. Ez alkalommal a születési és utolsó
iskolai bizonyítvány átadandó s 10 korona
felvételi és 1 korona utazásdij lefizetendő.
Szeptemberben csak kivételesen van felvétel
nek helye azok számára, akik késedelmüket
elfogadható okokkal igazolják. A szeptemberi
kivételes felvétel 1-én, 2-án és 4-én lesz.
Felvétetnek az alsó osztályba azok a tanulók,
akik a gimnázium, reál, vagy polgári iskola
négy osztályát sikerrel végezték. A latin
nyelvből való bukás nem számit. A tandíj
egész évre 100 korona, ami négy részletben fizethető. Tandíjmentességre csak szegény és
jó magaviseletű tanulók tarthatnak számot
Ez iránt való kérvény az intézet igazgatósá
gához cimzendö és a legújabb keletű szegény
ségi bizonyitványnyal ellátva, már a jnliusi
felvételkor adandók át. Az igazgatóság.

Megható temetés: Gróf Károly építő
mester 10 éves Erzsike iskolás leánykája
csütörtökön elhalálozván, temetése pénteken
ment végbe. A korán elhunyt kis ártatlansá
got az apáca zárda tanitónői és volt iskola
társai könnyezve kisérték utolsó útjára.
Szabadság. Belső József kemenesmagasi
körjegyző a mult hétfőn 4 heti szabadságra
távozott.
Nevezetes egyházi ünnep-napja lesz
A LndTán-család gyásza. A f. év jun.
augusztus hó 9-én a szombathelyi és vasme 15-ike szomorú napként van bejegyezve a
gyei ág. hitv. evangélikusoknak, mert a
Dunántúli ev. egyházkerület az idén Szom l.udván-család annálesében. A férjen kívül
bathelyen tartja meg rendes évi közgyűlését. nyolc gyermek szemeiben csillannak meg a
A fényesnek és rendkívül hatásosnak ígérkező fájdalomszülte könnyek, valahányszor azon
közgyűlésre az előkészületeket már most lápot ütik fel, melyen a szeretett feleségnek
megteszik. ígéretét bírjuk egy nagyon előkelő
egyházi- férfiúnak, aki annak idején lapnnkat és anyának, I.udván Jánosné szül. Borbély
a közgyűlés programjáról s majd annak lefo Juliannának utolsó órája van feljegyezve.
lyásáról értesíteni fogja
Nagysimonyi község közönsége is mély megI illelödéssel értesült a gyászesetről s a végtisz
Halálozás. Súlyos csapás érte Reindl
István helybeli postamestert akinek neje, tesség megadásánál úgyszólván valamennyien
szül. Timár Klementina f. hó 12-én 59 éves lerótták a megboldogulttal szemben kegyele
korában elhunyt Temetése 13-án ment végbe tüket. Az elhunyt úrinő! tegnap délután 3
a helybeli intelligentia általános részvétele órakor helyezték örök nyugalomra.
mellett. Férjén kívül három gyermeke siratja
Visszaküldött alapszabály. A belügy
a megboldogult úrnőt: dr. Reindl F.lek vesz
prémi torvényszéki jegyző, Reindl Irén férj. miniszter az ostffyasszonyfai olvasókör fel
Weghoffer (lyuláné és Reindl Ilona férj. terjesztett alapszabályait pótlás végett vissza
Agárdy l.ajosné.
küldte.

dzsenlri-élet, eredoii szellemi proletár-élet,
mely magában foglalja ősei korának és a
jelenkornak összes bűneit Gyönyörű formaiassággal, kihívó modorban mondja ő maga:
»Ülök az asztal-trónon
É11 mámor-fejedelem
S fejemet, a sülyedtel
Följebb-följebb emelem.
*"

Nagy szemeim tüzelnek,
Fülemben ifjú dalok.
Orrom, szám, szivem töltik
Muskotályos illalok.
Boros, nagy dicsőségem
Villámlik, szinte vakít.
. Kiáltok: »Hozzatok, hejh
Egy ínséges valakit.<
Ma
Ma
Ma
Ma

királyi kedvem van,
az élet meghatott,
sajnálok, irta szánok,
=zeret"k, ma adok.

S az első' bus jöttmentnek
Pénzecském megcsörgetem

S királyian, vidáman
Lábai alé velem.*
(Ady: Ver ée Arany 10S. I.)

Ady élete az egyedül lehetséges folyta
tása annas. amelyet a magyar köznemesosztály már századok óta él: tökéletes átöröklése a századok óta tartó ivó-virtuskodásnak,
a sok e.-zein-iszomnak, dínom-dánUmnak. Csak
a forma változott meg: a korhelykedés a
rozmaringos, muskátlis ablakok mögül bevo
nult a széles kávéház-ablakok mögé, a százakós Noé-libidók tetejéről a szeparek erezett
márványasztalaira, ahol a csutorát, meg a
tulipántos kulacsot a külföldi és a magyar
ipar diadalai: a pezsgő-borok vastag — de
egy izig-vérig fajmagyar őserejének mégis
csak ellenállhatatlan — üvegei helyettesítik..
Ez az Adj élete, a modern küznemo'sek
élete. Ő maga pedig .a magyar középosztály
rothadásán kigyuladt, de perzselő tűzzel l o 
bogó lidércláng.* — mondja találóan egyik
hive, Kéri Pál.
(Folyt, köv.)
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Dohányzók figyelmébe. A JacoEi SnliA Korona-szillo átadása. Néhai Juray
Antal Özvegye férje h a l á l a után nem szán nicotin cigaretta hüvelyt a dohányzók' annyira,
dékoz fán a vendéglői ipart tovább Ózni, ven
déglőjét felszerelési tárgyaival együtt Prácser kedvelik, hogy sokan utánozzál, de jóságát
Józsefnek adta at. Az ej tulajdonos július hó elérni senki sem tudja. Vásárlásnál vigyázzunk,
1-én veszi át üzletét.
mert csakis fadobozban a .Jacobi- jelzéssel
Felúliizetések. A Kemenessőmjéni tüzoltó-egylet pünkösdi táncmulatsága ugy anya valódi.
„Válóparbell-eljárás a i uj perrend
gilag, miut erkölcsileg felette jól sikerült. A ~~
tiszta jövedelem, mely tudvalevőleg a tűzoltói tartás szerint." Ilyen cimen igen prakükus,
felszerelési eszközök gyarapítására forditlatik, nélkülözhetetlen népies-jogi-munka jelent meg
210 koronát tesz ki. Felülfizettek a követke a Jogi népkönyvtár kiadásában. A könyv az
zők : Radó pénes, dr. Berzsenyi Jenő 10—10 uj polgári perrendtartás szerinti összes házas
K Spitzer Testvérek 6 K. Deulsch Mór 5 K. sági (váló, bontó, megtámadási, semmiségi)
Djtz András, Kemendi Lajos, Könczöl Istváu, peres eljárásokat tárgyalja könnyen érthető
módon ugy, hogy ezt nemcsak a jogászvilág
Német Márkus, Könczöl Dezső, Sebestyén
Lajos, Kiss Lajos, Németh Lajos, Molnár és valamennyi igazságügyi s közigazgatási
József, Mód István, Fodor József, Zámbó
Lajos, Erős Gyula, Zámbo Mihály, Kun Dénes,
Tóth István, Könczöl Elek, Macsotay János,
B illa Sámuel, Csepregi János, Tóth István,
Horváth Lajos, Fodor János, Lampért Lajos,
Árvái György, Ilczés Sámuel, Könczöl Antal,
Dala István, Fodor István, Bali Ferenc, Fischer
Vilmos, Bordács Ferenc, Sebestyén János,
Bakos József, Sebestyén József, Vida József,
Maráczi István, Béres István, Nagy Antal,
Mesterházi József, Kumárdi Sándor, l.amperth
János, Macsolay József, Koldus István. Erdélyi
József, Németh István, Szabó Antal, Schönberger Sámuel, Németh József, Köczöl József,
Erős Sándor, Süle Ferenc, Major Sándor,
Egri Géza, Csótár Gábor, Horváth Sándor,
Kovács József, Németh István. Horváth M.
Horváth Sándor, kemenesmihálytai mérnökök,
-Csupor Lajos, Kern port Lajos, Horváth Antalné,
Takács Antal, Kutasi Gábor. Az egylet köszö
netet mond a szíves felülfizetőknek.
Felvétel a szemináriumba. A szom
bathelyi püspöki papnxvelö intézet növendékei
közé leendő felvétel folyó évi július hó 1-én
fog a püspökvár nagytermében megtartatni.
— Felhivatnak mindazon rom. kath. vallású,
érettségi vizsgálatot tett ifjak, akik a szom
bathélyi püspöki papnevelő intézetbe telvétetui
óhajtanak, hogy e szándékukat a főgimnázium
főtisztelendő igazgatójának bejelentvén, ke
resztlevelükkel, az intézet igazgatója, vagy
hittanára által kiállítandó erkölcsi- és érettségi
bizonyítványaikkal fölszerelve a fönt jelzett
nap délelőtti óráiban a püspöki titkárnál
jelentkezzenek. Szombathely, 1911. május 6.
Horváth István ». k. káptalani helynök.

A világhírű Krafft-Ebing tanár írja:
Kísérleteim a F e r e n c z J ó z s e f keseriivizzel betegeimnél jó sikerrel jár
tak, amennyiben gyomruk a Ferencz
Jozsef-keserúvizet jól elbírta és a kívánt
hashajtó hatás rendszerint már rövid
néhány óra alatt beállott. •— Kapható
gyógytárakban és füszerkereskedésekben.
A Szétküidési-Igazgatóság Budapesten.
Meghívó a Nyugatmagyarországi Földmivelők Gazdasági Egyesületének Sopronban,
1911. évi június hó 25-én, vasárnap, délelőtt
10 órakor, az uj kertben (Erzsébet-ligetben)
tartandó VI. rendes közgyűlésére. Jelen meg
hívókhoz minden egyesületi kisgazdatag részére
egy egyesületi sorsjegyet mellékelünk, melyet
t. tagjaink szíveskedjenek megőrizni s a
közgyűlésre magukkal" hozni. A sorsjegyeket
kérjük ki nem cserélni, mivel csak az igaz
gatóság által eredetileg küldött sorsjeggyel
lehet nyerni. Kérjük igen tisztelt tagjainkat,
hogy közgyűlésünkön teljes számban megjelenni
szíveskedjenek. Szombathely, 1911, május 26
Kőszeglalvi Laehne Hugó igazgató-elnök.

rosvásárhelyi székely-társaság által a Székely,
föld több irrrnt 20 egészséges helyén bere.idezelt üdülőhelyről szóló ismertetést ez er
tavaszán oly nagy töméiben kérték, hogy
újult kiadás szerkesztése vált szükség .sé,
amely a napokban már el is hagyta a sajtót.
Tanítóknak, tanítónőknek és szerényebb díja
zású hivatalnokoknak ingyen küldi meg Szent
györgyi Dénes a székely társaság titkára
Maros-Vásárhelyen.

A tűzoltók es a községi

közmunka?

A kereskedelmi miniszter felmerült esetből
kifolyólag a belügyminiszterhez 1906. évi
4082. sz. a. intézett átiratában kimondotta,
hogy amennyiben a község képviselőtestülete
a községi önkéntes tűzoltótestület tagjait a
községi közmunkának szolgáltatása alól mél
j hatóság, hanem a laikus közönség is nagy tányosságból évről-évre mentesíteni kívánja,
haszonnal forgathatja. A könyv szerzője Dr. ily irányú rendelkezése törvényes akadályokba
Gerő Ernő, budapesti ügyvéd. A könyv ára nem ütközik, mert a községnek, — mint a
egy korona és megrendelhető minden könyv községi közmunka tulajdonosának az ezen
kereskedésben, vagy lapunk kiadóhivatala utján, alap követelései egy részének méltányosság
valamint a Jogi Népkönyvtárnál is, Budapest, ból való elengedésére, feltéve, hogy ezáltal
VIII., Reviczky-tér 5.
^
a szóban levő alapra rótt törvényszerű fel
adatok és kötelezettségek megvalósithatása
A Magyar Nemzeti Múzeum Igazga
tósága ezúton is felkéri a nagyközönséget, nem veszélyeztetik, — kétségtelenül joga van
hogy a vidéken országszerte dívó húsvéti és s igy képviselőtestületi közgyűlési határozattal
pünkösdi népszokásokhoz fűződő tárgyaknak esetről-esetre kimondhatja, hogy az önkéntes
a múzeum részére való megszerzésében legyen lüzoltóteatület névszerint megnevezendő tag
segítségére. Népéletűnk rohamosan halad az
jainak az illető évi községi közmunka szol
elszintelenedés felé, minden nap egy régi
szép szokást vált lel az uj, egy-egy régi gáltatását méltányosságból elengedi. Ily irányú
népéiéti tárgyunk kerül a lomok köze vagy rendelkezés esetén az azt tartalmazó képvise
a tűzbe. Hazánk önműreltségének megismer lőtestületi közgyűlési határozat az 1886. évi
tetéséhez járni mindenki egy-egy olykor XXII. L-« 24. §-a értelmében csak a törvény
nagyon is fontos adattal, aki ezen tárgyakat
megmenti s a legilletékesebb helyre a M. N. hatóság jóváhagyása esetén hajtható végre,
Múzeum Néprajzi Osztályának beküldi. • Ilyen mely határozat elbírálása, amennyiben megtárgyak például karácsonykor a betlehemes felebbeztetnek, — vagyonfelügyeleti szempont
temlomok, bábok, álarcok, süvegek, ruhák, ból a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.
láncos botok, hangszerek, kalácsok, a regölés
szerszámai es kosztümjei, aprószentek napján
használt korbácsok, kereplők, újévi szokások
hoz fűződő tárgyak, háromkirály
napján
használt álarcok, süvegek, ruhák, kardok, stb.
C S A R N O K .
Vízkereszt, gyertyaszentelő napi tárgyak. Ba
lázsjáráskor használt páros szentelt gyertyák,
farsangi álarcok, ruhák, busójárás és szerszá
mai. Húsvéti kereplők, hímes tojások. Eljegy
.rzst kéh ez.
zési és lakodalmi tárgyak; u. m.~ jegykendők,
jegyajándékok, vőtélybotok, bokréták, lakodalmi
zászlók, vőlegénybotok, vőlegény! és menyasz- Nem hiszed el, hogy igazán szeretlek?
szonyi ködmönök, menyasszonyi koszorúk, Qyere hozzám, kérdezd meg a szivemet;
párták. Mindenféle népszokást ábrázó fénykép Bizonyára azt súgja majd Tenéked,
stb. stb. Kérjük tehát a művelt közönséget, Én szeretlek, Te is szeress engemet!
kik kérésünket kellőképen méltányolni tudják,
hogy az itt felsorolt tárgyakat esetleg a fel
nem.soroltakat is, Muzeumunk részére aján Nem kivonok én Tetőled egyebet,
dékul, esetleg csekély díjért szerezze be • a Mondd meg nékem, szeretsz-e majd engemet?
M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya (Bu
örök esküm s z é p neVedbc foglalom,
dapest, Városliget. Iparcsarnok) részére por
Légy az enyém, nem bánod meg Angyalom I
tómentesen küldje be. Gyűjtésünket kiterjeszt
SGHRANTZ ELEK.
jük hazánk egész területére s az összes
nemzetiségekre is. A Néprajzi Osztály ké.-zséggel megküldi az összea érdeklődőknek
Magyarország néprajzi felkutatására szerkesztett
kérdőívéi, ha az illető levelező-lapon hozzá
fordul.

Tavaszi alkonyat.
Irts

Horváth Rezső.

•v
A Mester jóakaratulag, atyáskodólag
miniszter rendeletet intézett vármegyénkhez, tette a kezének két ujját a sápadt fiu álla
mely arról szól, valjou van-e joga a gazdának alá és komoly, igen komoly hangon mondta
visszakisértetni azt a cselédet, akinek gyer- j neki:
— Fiam — és megreszketett a hangja,
mekét szülés után a menedékházba viszik és
miut a zsenge fűszál a tavaszi verőfény me
ott szoptatás végett visszatartják. A miniszter
legében — fiam, eredj vi3sza, ahonnét ide
rendelete szerint arra a gazdának nincs joga, jöttél. Menj, siess vissza, futva térj meg
mert halósági kényszer folytán tartózkodik ahhoz a leánykához, akit odahagytál, mert a
az ilyen cseléd a menedékhelyen, tehát nem Múzsa szava hivott, elcsalt mellőle. Ne várj
tekinthető olyannak, aki jogtalanul ott hagyta több biztatást, — legyen elég ennyi. Okos
fiúnak látszol és talán többet nem is kell
szolgálatát.
mondanom . . .

Elvi jelentőségű rendelet. A belügy

;

A fiúnak a mellére csuklott le,-a feje'
Kemény harcok dúlhattak a mellében,-a szive
táján a ebbe a harcba az esze is minden
fegyverét belevitte. É<z és sziv csatázott' ott
egymással kemény küzdelemmel.
— Mester — mondta aztiu remegő
hangon, amely mögül az elfojtott zokogás ér
zett ki — Mester, ne kiváojon ilyet! Én nera
megyék, n-m mehetek vissza többi oda,
amellé az édes kis leányka mellé, akitől a
tollam elparancsolt... Én nem lehetek többé
az aki vul-ain— edeig: szomorú- - álomjárója
harcos gondolatoknak . . . Én n-m lehetek
nyárspolgár,
Mester! . . .
A szobára ránehezült az a'konyi óra
sápadozó vi'ág? Hangtalan sötétség, n>' ztikns
homály ereszkedett le lass? n-'i'san a kis
kerti szobá'a és ez a nyome-o.ó csönd, ez a
misztikussag a tavaszi esthajnalon lázadozva
markolt bele a szivei-be.
A Mester szeretettel szólt a tüzesen be
szélő fiúhoz:
— Hallgass rám, fiam. Csak egy kicsit
hallgass rám, a vén, sokatélt, sokatlálott
emberre és ítélj a magad józan eszével azután,
mit kelljen tenned.
Hallgatott egy kicsinyt, aztán folytatta:
— Lásd, te nem akarsz visszamenni
ahhoz a kis lányhoz. Te azzal érvelsz velem
szemben, hogy az ambíció, a sarkaló vágy
üldözött el mellőle, mert te tudod, érted,
hogy te nagy ember, híres iró lehetnél, ha a
tehetségedet nem kötné le egy nyárspolgárias
otthon. Kz igaz. Ez tökéletesen igy van. Erről
nem vitatkozom. Olvastam az írásaidat es
el ne bizd magadat! — nagy tehetségre val
lanak azok a fájdalmas, rapszodikus mesék.
Egy rendkívül finom poétalélek agyának szü
löttei azok. És lásd, fiam, én mégis azt mon
dom neked: menj vissza ahhoz a kisleányhoz
és élj vele boldogan, ő bizonyára most is
meleg szívvel vár viasza.
..
>>*J—.„
Szünet következett. Lágy ritmusok szű
rődtek át az ablaktáblákon és a melegedő
öreg föld testének minden muzsikáját ringatta
a bátortalan meiegségü tavaszi napsugár
özöue.
— Mester — szólt ismét a fiu s kérőleg emelte szemeit a nagy ember szelíd vo
násokkal lelebarázdált arcára — mondja in
kább, hogy öljem meg magamat, de ne ta
nácsolja azt, amely ellen az eszem minden
erejével tiltakozik . . .
— Fiam, ne izgasd magadat Csak az
eszed tiltakozik józan szavaim ellen, de a
szived, az a bolondos-szerelmes, alig huszonkétéves szived titokban teljesen igazat ád
nekem . . . Azért hát csak azt mondom, amit
már sokszor mondottam ma neked: csapd a
földhöz a tolladat és menj viasza ahhoz, aki
téged tizenhatesztendős szivének minden me
legével vár, kivan és aki téged helyez fölébe
minden férfinak. Menj és tedd boldoggá öt is
— és magadal is.
Az alkony most bibortüzzel köszöntött
le az égperemről és aranyfénnyel patinázta
be a tájat Bánatos melegség ült ki ez alkony
órán és ragyogva hajbókoltak a koratavasz
első virágai. Néhány zöldhasu légy döngie
körül őket.
— Lásd, fiam — emelt szót újra a
Mester — te hallod tőlem legelőször azt,
amit még ember nem hallott az ajakamról
.előtted és nem fog hallani utánad senki sem.
Te érdemes vagy arra, érzem, hogy föltépjem
régi sebeit öreg szivemnek . . . Lásd, fiam,
nekem ugyanez volt az^életemben a határ a
békés otthon és a nagyság felé törekvés ide
jében. Én ugyanígy állottam egy üreg iró
előtt, mint te mostan énelőttem. Es én nem
kaptam olyan tanácsokat tőle, mint te most
éntőlem — és talán ez az oka annak, hogy
ma mi vagyok, bár ezt nem merem teljes
határozottsággal állítani. Nekem lázadozóbb
természetem volt, mint neked é« én talán
keresztülmentem volna azon, aki azt akarta
c

volna, amit én nem akartam . . . Nekem is
volt akkor fiatal szerelmem és én is akkor
vettem észre, hogy nem ta'mi a tehetségem:
Próbát tettem vele és a beküldözött írásai
mat mindenhol közzéad' ' es s/épen díjaz
ták Szóval éppen elég ti.otn volt arra, hogy
ingadozzam egy csöndes, szűzi szerelem és a
hírnév között. Botorul a nevet választoltam.
És egy koratavaszi napon, amikor a kertünk
• 'att nyújtózó hímes réteu fölütötte tejét a
tavasa szende bájú virága, a h»'vány i b o l y a :
é n ^ a h a g y t ó n r - a - f a h n r n t - ; . . és odahagytam
azt is, akinek a szive be' sokáig beteg volt
utánam . . .
A fiu mohón csüggött a Mester édesszavú ajakán.
— Év nem szedtem többet ibolyát a
rezulás i
ai közölt a mosolygó kis leány
kával, akinek minicne én vo in akkoriban
és nem is játszottunk többé együtt. Sőt nem
szövögettünk álmokat a n" jövendő csöndes
boldogságunkról,
amelynek
elkövetkezését
' yan nagyot) ve-tuk nvndketter Ugy elfelej
tettem mindenfélét egyszeribe, mintha nem is
lett volna a világon . . . És a siker hamar
hozzámszegődött, a hiruév nem vá-akoztatott
meg — és ma ünnepelt ember vagyoh ügy-e,
csodálkozol, hogy ezt ilyen fanyarul n v i
dom? Látod, ma már nem tudok e m örülni, m é n ma már jobban tudnék örömet
találni egy csöndes kicsi fészekben, ahol sze
rel m-s szívvel várna a feleség és két hárcui mrszatosképü lurkó . . . Ezekért szí
vesen, örömmel lölcserélném a mai nagy írói
nevemet, mert hidd el, fiam, a név nem
egyúttal a boldogság is . . .
Szomorú tónusba csapott át a mester
és a szobában fájón remegtek meg testet
öltött gondolatai:
—
—- Bizony mondom neked, hallgass"ráiu I
és térj vissza szerelmesedhez. Most tele van a I
lelked ideálizmussal, szerelemmel, melegséggel,
de amikorra odaérsz, ahol most én vagyok, '
akkot már üres lesz kincses lelked, akárcsak
az enyém. Kiöl belőle melegséget és tavaszt '
az Élet és f. emberi gonoszság, amelyet
mégis csak könnyebben viselhet el az, akinek
megértő élettársa van. Kifoszt majd az Élet.
Szomorú csönd feküdt a szoba sötétedő
belsejére pár pillanatig, amikor elha'lgalott
a Mester. De aztán ismét fölvette a szól:
— Olyan gyermek tudnék lenni még •
ma is, ha az enyém volna annak akis lány- '
nak a szive, a lelke, aki az enyém volt egy j
fél-emberöltővel ezelőtt— és én gyerekmódra |
futkosnék vele künn a virágillatos mezőkön . . .
De nincsen m á r sem ö, sem más, aki olyan
közel állana a szivemhez, a lelkemhez, hogy
miatta újra gyermek tudnék lenni . . . És ez
fájdalmas, nagyon szomorú valóság! Ezért
kár volt egy csókos, szerelmes életet odaadni,
cserébe egy neves, de rideg és sivár é l e t é r t . . .
De hiába, az ember mindig későn tudja már
csak meg, hogy veszített valamit és hogy a
nagy iró élete van a legtöbb tövissel kirakva,
mert a legkevesebb szeretet és béke az ő
utján fakad . . . Ezért és sok másért is atyai
jóindulattal tanácsolom neked, fiam, menj
vissza a faludba és el ne mozdulj a mellől
az édes kis zöszke baba mell ín; őrizd meg
öt a magad számára. Mondj bucsut a tollad
nak, mért az csak nevet hothat, de boldog
ságot sohasem és aztán amikor erre rájössz,
akkor már vége annak a kornak, amikor
minden vissza lehet csinálni . . . Az a kis
lány repeső szívvel vár téged este ne engedd,
hogy hiába várjon és hogy elhervadjon miattad!
Egészen sötét volt már.- A fiu kifelé in
dult, hogy a Mester kérő szavainak akaratla
nul is engedelmeskedjék. Égő torokkal, kime
redt szemekkel bámalt bele a viháncoló tavaszi
sötétségbe és keserűen gondolta azt, hogy
elkövetkezett az ő éjszakája. Pedig éppen
akkor serkent föl a nappala.
c

Szerkesztői üzenetek.
M. K. A párbajról már sokan írtak,
még többen olvastak és hallottak. Szépen
megirt cikkét azonban már azért sem közöl
hetjük, mert témáját igen nagy részletesség
gel és elég lulterjengőn tárgyalja. Kenedi
Géza már régen megfelelt arra a kérdésre,
hogy ki képes párbajra; szerinte minden ma
gyar polgár, akinek jó nadrágja van. Hát
csak azt állítom én is, amit egy jeles iró,
hogy t. i . bizonyossággal nehéz azt megálla
pítani, hogy valakinek milyen a lelki, a szel
lemi berendezkedése. — Minden művelt em
ber — intelligens, vagy mint ujabban mond
ják: inteilekt'.'C '.
F— 1. A magyar tud. akadémia 'Aka
démiai Értesítő* cini alatt havi folyóiratot
ad ki. Forduljon az akadémia főtitkárahoz.
Amiről ön levelében beszél, az már régen
volt: amikor Széchenyi István grófot a magyar
nemzet megismerte. A hatvanas évek elején
pedig szegény tanítók, falusi papok is küldtek
egy-egy kis ö s s . ' * - az akadémia házának,
sőt följegyezték, Itcgy egy kanász egy pengő
forintot adott a nemes célra; sok faluban a
kántol tanítók gyűjtöttek; egy ilyen tanító el
adta ezüstóráját, hogy csak valamicskét jut
tasson >a nemzet szentségé<-re.
1

BORS?!"
gyógy és üditőviz.
A szénsavas ásványvizek

KIRÁLYA!
-Angolkór é s vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üditö és hűsítő
ital a legelső minden vizek között.
Kapható: GAYER GTDLA utóda
C Z E L L D Ö M Ö L K .

Az a
hölgy

aki az egészséges bőrápo
lással törődik, főkép a pat
tanásokat c It • .ntetni. továbbá
fehér arcszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak
Stsokeoplsrd-Uüsmtelssaffaaaal
(védjegy: vesszőparipa)
mossa magát.
Gyár : Berjmann k Oe.
Tetschen 1 E.
Darabja 80 fillérért kapható
gyógytár, drogéria i s illat
szer-üzletben.

.Magánvizsgára
polgári, kereskedelmi és reáliskolai
tannlókat előkészít egy tanár.
Megkeresések »Lelkiismeretes- jel
ige alatt e lap kiadóhivatalába intézendők.
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25. szám

• KEMELNESA JA

oldal.

utján
órakór Kemenesmagasi községházánáí ganatoSitott együttes végrehajtás
megtartandó nyilvános árverésen eladatni lefoglalt és 756 koronára bécsült kö
fognak.
* vetkező ingóságok, ü. m.: szobabeli
Árverezni szándékozók tartoznak az bútorok, zongora, cimbalom és egyéb
ingatlanok becsárának 10° -rit készpénz tárgyak nyilvános árverésen eladatnak.
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42.
Mely árverésnek a Czelldömölki kir.
§-ban jelzett árfolyammal számítolt ás járásbíróság 1910-ik évi V: 430/5 sz.
az 1881. évi november hö 1 én 3333. végzése folytán 340 K tökekövetelés, ennek
Bt. alatt kelt ig. min. rendelet S. p-han
1911. évi febr. hó l-só napjától járó_
6 ° 7 7 kamatai,! VT^o váltóHij' es eddig
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 összesen 32 korona 28 tillérben bíróilag
évi LX. tc 170. §-a értelmében a bá már megállapított költségek
erejéig,
natpénznek é bíróságnál előleges elhe Czelldömölk községben alperesek lakásán
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer leendő megtartására 1911. évi június
vényt átszolgáltatni.
28-ik napjának délelőtti 9 órája ha

JAIOBI f - l - AnttnlCOtln-ciKarettahuvrlynk
dobozokban!
Tlgyinra! Csakis a • JACOBI* jelzésül valód:

0

1443/1911. tkv

Árverési hirdetményi kivonat.

A kir. jbiróság mini tkvi hatóság.
A czelldöiuölki kir. járásbíróság,
Czelldömölk,
1911. május 24. .
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
BARTHA sk kir. jbiró.
hogy Gyarmati János kemenesszentpéteri ! i n
lakos, végrehajtatónak — Laki Kozália
férjezett Bokányi Károly n.- és kiskorú
Laki Károly kemenesmagasii lakos vég 257/1911. vhtó sz.
rehajtást szenvedők elleni 128 korona
Árverési hirdetmény.
14 fill. tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási ügyében a czelldömölki kir,
Alulírott bírósági végrehajtó az
járásbíróság területén lévő a neuiesma- 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében
gasii 1417. sztjkvben f 1. sorszám ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
4/a/9. hr8záin alatt felvett, a beltelekben helyi kir. törvényszéknek 1910. évi
levő házhely ingatlanra és t 2. sorszám 9158. és 1909" évi 9327/V. számú
4/b/9. hrszám alatt felvett, a beltelekben végzése következtében dr. Pletnits Fe
levő házhely ingatlanra együttesen 806 renc ügyvéd által képviselt Kemenes
koronában megállapított kikiáltási árban aljái Közgazdasági Hitelbank r. t Czell
az árverést elrendelte és a hogy a dömölki bej. cég javára Czelldömölkön
fentebb megjelölt ingatlanok az 1911. 340 korona és 280 korona s jár. ere-

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 mellett, 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 16.
,„

ZÁBORSZKY SÁNDOR
kir. bír. végrehajtó.

Az egész országban minden gazdánál dicséretet és nagy megelégedést aratnak

B E N Z I N és N Y E R S O L A J
M O T O R O S

CSÉPLÖKÉSZLETEIÍ
•Bsssassssaaw'íj.-' ^..t?

•yvmeu^nsusm^smmwemm mmamm

Minden gazda maga kezelheti,
nem kell gépész, sem hatósági engedély.
S

8
I

Recdkiviii olcsó és tiszta piac
képes cséplés, már 4 loerejü
gépeknél is e g é s : ÜO lóerőig

Z Í V 6 S

Motorainkkal a községben
a házak között az udvarban
szabad csépelni.

f í C! V 6 I ÍTI 6 b 6 ^ " "
"g
- ki -egr-rntitoros lyst^iok&zlét' beszerzésének
J J
" iné-: csuk gondolatával is foglalkozik, kérje égy levelező
lapon kéjes árjegyzékünket — ingyen és bérmentve kuldjüli — és abban oly fontos adatokat talál, hogy
M

n l e n

! , z , , a

azonnal mindenben teljesen tájékozva lesz.

L e g ú j a b b a n megállapított

Bérmentes szállítás az or

Igen előnyös

szág minden állomásárp.-.-.

á r a k és

kényelmes fehiSfelek .-.

KELINER
BUU4PEHT,

ANTAL
V4C3B1-IT

és- F I A
4.

S2S.
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SAJÁT ÉRDEKE,

Singer Ferenc

hogy lehetőleg összpontosítsa ssflkségleteinek
beszerzését egy cégnél, mely eznton vedi
őriekéit legjobban.

m. kir. államvasuii örás- és ékszeréss

Pápa.

ELŐNYEI:

1. Nem kell ismeretlen cégekhez fordulnia.
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
3. Álla idő összeköttetésnél pontos és reális
kiszolgálást biztosit magának.
| 4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni-fog
önt vevőjénes^megfafíani.

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó
Áron mindennemű arany-, ezüst- és

Salát érdeke, hogy csak I n e r t , előkelőeéget
tiszteljen meg bizalmával.

valamint fali- és z s e b ó r á k a t .

Aufrecht és Goltschmied utóda

bályozva van.

Budapest, IV. Károly-körut 10. szám.
Kipbatók k é n y e l m e s h a v i l e f i z e t é s r e , állandó
összeköttetésnél folyószámlára

Minden éra, mely

nálam vásároltatlk, másodpercnyi pontossággal sza

és Társa r.-t.

Elek

ékszer-tirnt»

— Óriási készlet ezüst

evőkészletpkben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.

to:

Árajánlattal és választókkal a legn. készséggel

1. A magyar és német irodalom Összes termé
kei 2. Képek. 3. Bőröndök és bőrondáruk. 4.
Férfi fehérnemüek. 5. Látcsövek. 6. Fényképkészülékek, felszerelések. 7 Vadászfegyverek,
pisztolyok, ftóbertek 8. Chmaez'ltitáruk. 9. Csillár
ét; petróleumlámpák. 10. Rézbutorok. 11. Szőnye
gek. 12. Mtndrnnernú hangszer.
Fenti 12 osztályunk Összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály cikkeiről külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj .k.
Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gál**, méltányos árak révén.
Minden felvilágositássat szívesen szolgálunk.

szolgálok

R é s z l e t f i z e t é s r e

NAGY
c z e l l d ö m ö l k i

i s !

P ÁL

f é r f i - d i v a t

t e r m e

Holiósy-tér, az apátsági székházban.
SÁGHEGYEN

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

egy kisebb szőlő

uri, papi, sport és egyenruhák

pincével és ssép lakással

jutányos árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

kedvező fizetési feltételek mel
lett azonnal eladó.
Bővebb

szabás

szövetraktár áll rendelkezésre,

értesítés nyerhető a
kiadóhivatalban.

hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint

nagy választékban beszerezhetők.

Kondor József és Schütz Gyula

sirköraktára
Czelldőmölk, a Kossuth Lajos-ntcában

Ugy

egyszerű,

vala

mint modern, művészi
FIX

FIZETÉS

és magas jutalék mellett alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásahoz. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.
Hecnt Bankház R ész vényt árs?sag
Bnoapest, T I . , Ferenciek-tere 6.

kivitelű síremlékek
ben nagy

választék

KEMENESALJA

„A köztudatba ment át", hógy csakis

vegytisztitó és

mü-ruhafestö intézet.
Vegyileg tisztit férfi, női és
gyermekruhákat és mindenféle
háztartási cikkeket gyönyörű
kivitelben, felelősség terhejjielíett; jutányos árakért. Továbbá
fest minden színben tetszés
szerint, minta után egészben
kosztümöket .minden széjjelfejtés nélkül, selyem blúzokat,
szövet ruhákat, gyász esetek
ben soron kívül festek 48 óra
alatt szép feketére.

motorgyára

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 motorcséplő készleteket.
n

küld már.

Fostos

jrJisz íöárlapot, m e l p t i n g y e n , bérmentve
a
. _ . r_ i JLUiiALJ,
AJ08 blrn.v.i motorgyár* nem téfigyelmeztetés i . „ t . n d ö 6 » » a á i K Á L L A I «*« * . i .
T
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KOVALD PÉTER ÉS F I A
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gözmosó-gyár
BUDAPEST, VII., SZVETSÉG-UTCA 37. SZÁM.

Pontos kiszolgálás!
Szives megbízást kér

Kapcsándy

K á l l a i LajÖS

György

vegytisztitó é t mü-ruhafestö

Keszthely, Kisfaludy-utca 4 .

Megbízói kényelmét szem előtt tártra elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet létesít és ezáltal 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-, nöi- és gyer
meköltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipkeés végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemttek mosását ls.

88

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szives jóinoulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a
...

Kováid Péter és fia cég.

A VASMEGYEI

Takarékpénztár
RÉSZVÉNTTÁRSASÁG

ÉPÍTTETŐK

ÁRUOSZTÁLYA
SZOMBATHELY.

FIGYELMÉBE!

Mint építési vállalkozó, működésemet Sárvár
vidékére

Ajánl: Mindem..-!: •! mezőgaz
dasagi es ipari gépeke',, malom?
berendezéseket, benzin és
nyersolajmotorokat, cséplő- •
gép-garnitnrákat, g é p - és
nyersolajat, műszaki cikkeket,
zsák. ponyva és kötél árukat,
mindennemű műtrágyát kartellen k M l , vetőmagvakái,
erótakannány féléket, belföldi
és porosz kőszenet, kovács
Szenet, meszet és czemeníet,
tűzoltó-felszereléseket stb, stb.
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Mérsékelt árak!

'<

kiterjeszteni óhajtván, e céiból

(Villanytelep-iitcában)

egy

képesített

és

SAR\ÁR01T
építőmester

közreműködésével
g-

műszaki

irodát

o

te
s

Vállalkozom

1

dennemű munkákra szolid kivitelben, jntányos árak
és kedvező fizetési leltételekkel

Günsberger J . Jenő
építési vállalkozó.

Árajánlattal és költségvetéssel
díjmentesén szolgálunk

a.

az építésnek terén előforduló min

Kiváló tisztelettel

Raktár: Széli Kálmán n 25

se

nyitottam.

Méltányos fizetési feltételek!
Központi iroda: Kőszegi a 2.

a

Fa- és cstelep :

Ketmnyegerszegen.

léyvlielit •lnéea i8néab«n keresünk.
m
Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában,

Celldömölkön.
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