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Harc a nagybirtok ellen.
A magyar paraszt, a földkerekség
legértelmesebb és legdolgosabb
földmivese: hangtalanul és minden égretörö
panasz vagy j a j s z ó nélkül viseli a ke
resztet, melyet a
földtelenség
tesz a
vállára é s mely ama s ú l y o s probléma
e l é állítja fit és családját: mit tegyenek,
mihez fogjanak, ha már a földanya nem
k é p e s őket eltartani?
N é m e l y i k e a hangtalan összeroskádásban a speciális magyar bajokhoz
folyamodik: az egyik család az e g y k é 
nek bódol földhözragadottságában, vi
szont a másik meg kezébe veszi a ván
dorbotot é s Karszton,
Cunard-hajón,
tengerháton át* Amerikába m e g y é n —
szerencsét próbálni.
A magyar parasztnak
föltétlenül
igazsága van, amikor e két fönnebbi
segítő-eszközhöz
folyamodván,
az 0
lehetetlen helyzetén segíteni igyekszik.
A földmives-elemet
miná'.nnk ugyanis
— Őszintén s z ó l v a — csak a nagy
birtok, a hitbisomány
testi
tönkre.
Az kényszeríti arra, hogy kivándoroljon,
vagy pedig az egykéhez forduljon.
Sokan azzal érvelnek, hogy hiszen
hiába parcelláztatná mindegyik földesúr
a birtokát, ami a parasztra jutna, azzal
azon -segítve nem lenne, vagy ha ez
a l e h e t ő s é g állana is be, a magyar pa
rasztból kitörne az őt jellemző kapzsi

A magyar költészet
legújabb iránya.
b

Irta: BARABÁS JÁSOS.

Lelkiismeretének jelentkezését is a halál
gondolatával csitítgatja :
.Oszlik lelkemnek barna gyásza :
Nagy, fehér fényben jön az isten,
Hogy ellenségeim leigázza:
r

Az arcát még titkolja, rejti,
De Nap-izemét nagy szánalommal
Moit már sokszor rajtam felejti.
. . . Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bmr .Ádám hol vagy?<-ára
Felelnek hangos szívverések.
Szivemben már öt megtaláltam,
Megtaláltam és megöleltem
S egyek leszQnk mi a halálban . . .<
(Áx Ilié. aukerén, 6. L)
Máskor ismét a megtérés hangját szó
laltatja meg a teljes élőhalottságot érzi már,
éa mélyen metafizikai gondolatokba burko
lódzva siratja Önmagát: — —

Sierkes-rtésefl és U a i ó a i v a U l :
Dtnkgreve Nándor könyvnyomdája CeJldOrnflnrflr
iát tntézendfik a szellemi részt illető koVJeménye.
hirdetések és m i n d e n n e m ű pénzilletékek.

ság é s még többet, m é g nagyobb föld
darabot követelne.
Hát, kérjük s z é p e n , aki ezt állítja,
annak nincsen igaza, sőt nagyon is ma
g á n viseli az olyan ember látszatát, aki
tudva valótlant állit. Nagyon jól tudhatja
azt minden ember, aki a birtokpolitiká
val csak egy csipetnyit is törődik, hogy
a fóldmives nem akarja maga köré
szedni a világ ö s s z e s földjeit, de m é g
csak többet sem akar annál a n é h á n y
holdnál, amelyből 0 é s a családja meg
élhetnének, anélkül, hogy n a p s z á m m u n 
kába volnának kénytelenek járni.
Ennyit akar és nem többet a ma
gyar paraszt é s hogy ezt követelni joga
van-e vagy nincsen, ahhoz igazán nem
sok g o n d o l k o d á s kell. Persze, hogy joga
van a föld n é p é n e k ahhoz, hogy meg
é l h e s s e n , hogy tehermentesitteasék, hogy
leheUSvé tegyék neki azt, miszerint ne
mint koldus napszámos
dolgozzék
e g é s z életén keresztül, hanem mint a
saját kesére munkálkodó
gasda.
Hát hiszen megengedjük, hogy nem
minden paraszt élhetne igy. De ebből
nem következik az, hogy azok, akiknek
nagy, igen nagy családjuk él a napi
munkájuk után, azoknak meg kellene
adni azt a darab földet, ami a
saját
szükségleteiket
megteremné.
Igazán nem sokból állana ezt meg
tenni. Társadalmi uton kellene valamit
tenni a nagybirtok ellen (a parlament

> Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
S mindig neki harangozunk
S óh jaj, én ott ülök a balján.
Az Isten könyörületet,
Sokáig látatlan ée néma,
Csak a szivünkbe ver bele
Mázsás harangnyelvekkel néha.
Az Isten nem iön ám felénk,
Hogy bajainkban segítsen:
Az Isten : az Én és a kin,
A terv s a cték, minden ai Itten.
Az Itten hatalmat nagy ur,
Sötétség és világosság,
Rettenetes, zsarnok lakó:
Lelkünkbe ezredévek hozták.
Az bten az egyszerűség.
Unja a túlságos jókat,
Unja a nyugtalanokat
S a sok.zerU nagy almodókat. .
Az Isten engem nem szeret,
Mert én sokáig kerestem, "
Még meg se leltem t akkor is
Kötődtem vele s versenyeztem.

ezt az akciót meg nem indítja, mert
minden negyedik tagja gróf, hitbizomá
nyos, latifundiumos
földbirtokos,
aki
aligha tesz a saját zsebje ellen valamit!)
é s a hitbizományokat, amelyeket m é g
III. Ferdinánd alapított 1651-ben, azokat
a nép érdekében, ami szorosabb érte
lemben a hasa érdeke is,
azét kel
lene darabolni.
Természetes, hogy nem értjük itt
a vandál szétdarabolás!: elragadni min
dent a tulajdonostól é s a népnek adui,
hanem igenis olyképpen, hogy mind
azoknak a közelben lakó földmives-gazdáknak juttatnának megfelelő n a g y s á g ú
és minőségű
földbirtokparcellákat,
akik
nek nagy s z á m ú csaladjával nem volna
összhangzásban a földjük n a g y s á g a .
Az is természetes, hogy senki sem
kívánhatja é s nem is kívánja, hogy eze
ket a parcellákat ingyen rmit^ir
hitbizomány testéből. Sőt. A s illő
árát
kiszabnák a földeknek éa a z a gazda,
aki vásárolni akarna belőlük, ö r ö m e s t
m e g a d n á azokért a kért é s föl nem
srófolt összeget.
Á m d e , sajnos, ez m é g csak a jövő
zenéje. Sőt nagyon is a távoli j ö v ő é .
Mert ugyan Magyarorszájfen kinek is
jutna e s z é b e kfllömben derék ezerholda
saink közül, hogy a n é p érdekeiért leg
alább csak egyszer is föláldozná a saját
érdekeit ?
H. R.
g I

a

Az Itten van valamiként,
Minden gondolatnak alján,
Mindig neki harangozunk
S óh jaj, én ott ülök a balján.
(Az Ilié. aiekerén, 7. I.)
Ezt a pesszimizmust, melanchoiiát, szó
ismétlést, verssor- ét verttaak-itmétlést meg
találjuk Poe-nál ét jórészt a dekadenseknél,
a szimbolistáknál is. Adyt azonban a szimbo
listákhoz még más szálak is fűzik.
• Adyt és követőit ellenségei leginkább
homályossággal, érthetetlentéggel vádolják.
Hát ebben van valami. A magyar költészet
legújabb irányának a homályosság, az értheleUenség a legszembetűnőbb sajátsága. Na
higyjük azonban, hogy ez a — legtöbb ember
izemében nem épen dicséretre méltó — vonás
az nj iránynak eredetilége I A francia dekidensek, mint azt ők magok mondták, a
.pamassimek" közül valtak ki és alkottak
aztán maguk egy külön szektát. Ét amint
kiváltak a parnattienek kOzOl, már centrifu
gális jelszóval kezdték meg működésük er j
minden ember különbözik a másiktól; a költök

szám.
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Lapunk h í r - r ó v a t a T i n e í I ^ ^
zöoségonket a Nagysitkén f> hó 5-én elhunyt
Horváth Gyula nyugalmazott kántortanító
hátrahagyott családja, hogy a sokérdemü
férfiút jul. 7-dikéü helyezték örök nyugalomra.
A megboldogult csak 64 éves rolt, de
mar évek óta súlyos betegségben sínylődött.
Alig pár éve tartották meg nagy fénnyel a
sitkeiek a derék kántortanító 40 éves szolgála
tának jubileumi ünnepét, melyen képviselte
magát az egyházi főhatóság, a Szombathely
egyházmegyei tanítóegyesület, a kemenesaljai
tanítói kör diszgyülést rendezett, a község
örege és apraja pedig együtt örvendett az
örvendezökkel és üdvözölték az öreg tanítót
sorban, rendben.
Horváth Gyula egyike volt a legintelligensebbjegtiszteletreméltóbb és legszorgalma
sabb néptanítóknak, a gondos apáknak és j ó
barátoknak. Áldás legyen emlékezetén!
Tanítói oklevelét 1869-ben. a győri kir.
kath. tanitóintézetben nyerte s mint 22 éves
fiatal tanitö egy győrmegyei községben kapott
segédtanítói állást; m á r 1870. évi jul. 30-án
Sárvár szomszédságában, Bögöt községében
választották meg kántortanítónak. Itt műkö
dött közmegelégedésre 1874. évi április hó
13-ig, ez időtől fogva pedig Nagysitkén, pár
évvel ezelőtt történi nyugalomba vouultáig.
Nemc.-ak a sárvári és czelldömölki j á 
rásban, hanem szélesebb körben is ismerték
és szerették Horváth Gyulát. Neje már koráb
ban meghalt. Hátramaradt két szépmüveltségü
leánya: Vilma. Németh László kecskeméti
• orsz. siketnémaintézeti igazgató neje és Hermin, sitkei tanítónő, Csupor Flórián sitkei
kántortanító neje, továbbá a most említett
két veje, unokái névszerint Németh Vilma,
Klára. Laci és Gyula, azután Horváth József
testvére, végül számtalan barátja, tisztelője,
sok tanítványa és ismerője gyászolja.

is emberek, azok is különböznek egymástól
— az egyéniségűkben; Az egyéHMi'gnek a
költészetben való kidomborilása : ez volt a
dekadensek fóelve, és ez az elve az uj irány
nak is. Az eddigelé idézett Ady-költemények
közt nem akad egyetlen egy sem, mely
szubjektív nem volna.
És ez adja meg részben a magyaráza
tát a homályosságnak és azérthetetlenségnek
is. Hogy lélektanilag tisztázzuk a kérdést,első
sorban megjegyezzük, hogy az egyéniség túl
zott megnyilatkozása mindig az érthetőség
rovására megy. Mert mi az egyéniség? Mind
azon testi és lelki tulajdonságok összessége,
amely egyik embert a másiktól megkülönböz
teti. És mi különbözteti meg egyik embert a
másiktól ? Az átöröklött testi és lelki beren
dezésünk és az erre folytonosan ható míljő,
környezet. Hogy az átöröklés és a milieu
mekkora .különbözőségeket tereint, azt semmi
sem bizonyítja jobban, mint az a közismert
tény, hogy még az édes testvérek között is
mekkora testi és lelki eltéréseket találunk,
pedig'azok egy anyától és — rendes körtiltn.nyek között — egy apától származnak és

Van szerencsénk a t. szülők tudomására
hozni, hogy 1911. évi szeptenber l-én meg
nyílik közép-, (gim. reál) polg.-, kereskedelmi
stb. iskolákkal kapcsolatban a város közvetlen
felügyelete alatt álló .Tanuló Otthon* fimnternátus. S ezzel kétiégeo kívül a vidéki
szülőknek egy rég óhajtott kívánsága és
Szombathelynek egy sokszor emlegetett kul
turális hiánya nyer megoldást.
A napi lapok nap-nap után szomorúbb
nál szomorúbb híreket hoznak meggondolatlan,
könnyelmű, sőt züllött tanulok viselt dolgairól.
A . tanulóknak ily botlásait, elvetemüléseit
kétségen kivül csakis egy jól vezetett nevelő
intézet tudja megakadályozni, azaz helyes
alapneveléssel elejét venni.
Mint a legtöbb kulturális vivmánytf'ugy
az interttátusok eszméjét is a művelt nyugat
tól vettük át, ahol már a tanulók 80—90 /
ily intézetekben (legelsőhelyen Sveitz) vannak
elhelyezve. Hazánkban csak a jelen századnak
újdonsága, mig a mull század végén is csak
itt-ott pislogott egy gyenge kisérjet, addig
legújabban, különösen a Í)élvidéken valósággal
versenyeznek egymással a városok azoknak
létesítésében, igy pl. Szegeden ma már 9,
Temesváron 4, Szabadkán 3, Lúgoson 3 stb.
ily internátus van. Ezek között legelső helyen
válik ki hivatásszerű • vezetésével a legjobb
hírnévnek örvend a temesvári tanító fconviktus.
Intézetünk tervezője és vezetője ebben az
intézetben sajátította el szakszerű jártasságát
mint annak elismert volt gondnoka, összes
szellemi s anyagi ügyeinek volt vezetője mert
szakszerű képességet jogosságot hasonló in
tézet létesítésére. .Működéséből csak egy sta
tisztikai adatra hivatkozunk, a
legutolsó
tanév végén a. iskolai 16—27°' <>s bukassál
szemben a kouviktusban csak ki*/, bukott.
0

0

0

Az intézet egyenlőre bérepületbeu van
elhelyezve es pedig kOtséget nem kiméivé a
városnak legelőkelőbb, legcsendesebb központ
jában, úgyszólván az iskolák közvetlen köze
lében : ázily János-utca 24. sz. alatti emeletes
épület (volt kanonoki palota) összes helyisé
geiben (mintegy 30 helyiség). Még a végleges
beköltözés előtt be lesz vezetve a városi
vízvezeték és villanyvilágítás továbbá alapos
renoválásnak alávetve, de ugy. hogy aug. 20-ra
már teljesen készen, berendezve megtekinthető
lesz.

kis korukban legtöbbször
is nevelkednek.

beosttása, berendezéxe és
iitaiflfffieawiiirifiikflfr

formájú, polccal és
fiókkal.
ízléses kivitelű
asztalokkal berendezve. Itt tartózkodnak a
növendékek nappal s végzik iskolai feladatai
kat; — Részint az emeleten, részint a föld
szinten vannak elhelyezve a hálók, minden
fiu részére egy külön, ízléses kiállítású vaságy
(levarrott matrac szalmazsákkal), külön-külön
szekrény és éjjeli szekrényekkel berendezve.
A hálók mellett vannak a mosdók. (Az összes
bútor, berendezés teljesen . újonnan most
készül.) A tanulási időn kívüli tartózkodásra,
"szórakozásra, — különböző nenr nyerészkedő
játékok, újságokkal berendezendő, — szolgál
a társalgó. Ugyancsak tanulási időn kívülre
van a tágas, fás, védett udvar. Bizonyára itt
fogják a növendékek legélvezetesebb óráikat
tölteni tornajátékok, szaladgálás stb.-vei el
foglalva. Télire, hacsak lehet', házi orcsolyapályának fogjuk átalakitatni. További helyisé
gek még ebédlő, fürdő, elkülönített betegszoba
satöbbi.
A növendékek állandó tanári szakfelü
gyelet alatt lesznek, ugy a termekben, mint
kint az udvaron, t. i . a vezető gondnokon
egy (teljes létszám mellett kettő) középiskolai
tanár vagy tanárjelölt lesz alkalmazva, aki
állandóan a növendékekkel lesz, tanulás idején
godoskodik a legnagyobb csend és fegyelemről,
segíti és kikérdezi őket, éjjel velük, azaz
közelükben alszik. A kikérdezés és teremfelü
gyeletben segítségére vannak a csoportfelügyelő
felsőbb osztályos j ó magaviseletű s legalább
közép előmeneteli! tanulók. A csoportfelügyelők
(prefektusok) ezen teendőjükért havi 10 K
(tiz korona) tápdij elengedésben részesülnek.
Akik hajlandók ilyen tisztséget elvállalni, azok
a felvételi nyilatkozattal egyidejűleg ezen
szándékukat irásbelileg jelentsék be. Ugyan
csak itt említem m<% hogy szorgalmasabb
tanulók instruktori teendőkért havi 10—20 K
is kereshetnek.
A vezetőségre a hazafias, valláserkölcsös
nevelés körűi fontos hivatás vár. Gondoskodás •
fog történni, hogy a növendékek egyéni s
családias nevelese háttérbe ne szoruljon.
Legfőbb célunk lesz a tanulásbeli ellenőrzés
és kikérdezésen kivül a növendékeknek kedves,
vonzó otthoni teremleni, ahol iskolai felada
tainak megfelelve, minden irányú önképzésre,
müvelésre, szórakozásra alkalmat találjanak.
Az oly gyakori apró pénzpazarlásnak

egyazon, miljőben I lelkét irja, vagy világosan ir és akkor nem
i az egyéniségét adja, tehát költé.-zete hazug.
Sokan szemükre vetik az uj költőknek,
Az emberek különbözőségének a magya
rázata tehát az, hogy mindenikünk a születé hogy ihletett pillanataikban nem rázzák le
sével már különböző lelki- alapot, .tabula magukról a mindennapiság porát, nem jelen
rasat« kapott, melyre az emberek más és nek meg hallgatóik előtt ünneplő köntösben,
mas miljöje más és más lélektanaimat ír, hanem költői méltóságukkal és hivatásukkal
össze nem férő köznapi élményeikkel, gond
vés be.
jaikkal hozakodnak elő.Sok igazság van ebben
A költé-zetben, valamint a művészetek
a vadban, de ezért nem a költők, hauem a
többi ágában az egyéniség érvényesülésének
kor. a társadalmi szellem a hibás. Beteg kor
jogát senki sem tagadja. E nélkül a művészet
nak, beteg társadalomnak a lelkiismerete, a
el sem lehetne. Különösebben érvényesül az
költője sem lehet egészséges. Ideges, raffinált
egyéniség a lírában, ahol a költő mindig
kornnk ideges és raffinált embereket teremt.
önmagát adja. Milyen hatalmasan domborodik
Költőink, korunk leggyermekebb gyermekei is
ki például Petőfi lírájában az ö egyénisége !
Es vájjon kinek jutna eszébe ezt Petőfi tulfinomult érzékekkel születnek, vagy ilyene
ket szeretnek: ilyen idegekkel látnak kifelé,
rovására irni?
beleié.' Hogy Magyarországon 20—30 évvel
Más kérdés azonban, hogy meddig ter". később születtek meg a dekadensek, meg a
jedhet ki a költő egyénisége. Mert érzelmeink szimbolisták, annak oka a két ország kulturés gondolatainknak a kifejezése mégis csak a fokának különbözőségében rejlik. Mindenesetre
megértést célozza. Ady homálya: áz ő ho van közöttünk legaláh is ,20—30 évnyi
mályos lelké: az egyénisége. Ugy, érezzük és távolság.
értjük ezt, hogy vagy igaz és őszinte az ő
Ami költőinket a franciáktól elválasztja,
köllészete , é s atticor az o vtztos, homályos az csak az ő magyarságukból fakadt egyéni

28 szám

sSSSWfe*egyezményekkel

• gondnok kezeli, kitol esek a InHnek egy
megluilarozoU napján kapoak egy a szülőktől
meghatározott Összeget (rendesen 20 fill. egy
biokkszerü zsebpénz könyvben való nyilván
tartassál , másodszor apró iskolai szereiket
egy az intézetben valamely könyvkereskedőiéi
elhelyezeti »bolt-szekrényből« kapják és pedig
nem pénz, hanem n y o m t a t o t t kis utalványok
alapiau. Nyilvános elszámolásuk évharmadonként történik.
Az intézetnek van külön cipésze, szabója,
borbélya -stb,>(igéBfbe-véteWSjhem ~ kötelező. J.
Az elszámolás évharmadonkint történik, a
fiuk nyilvántartása alapjáu.
Rendtartás
és főügyelet.
Az intézeti
élet reggel 5 órakor (télen ö) kezdődik és
este 9 kor végződik. A reggeli csengetésre
mindenki talpra ugrik, cipőt, nad'ágot húzva
hálóingét derekára kötve alaposan megmossa
egész (első testét le a csípőig. (Kelésre, fek
vésre, étkezésre stb. megfelelő imák bevezetve.)
A 7 órai reggeliig az elölte való napon
megtanult leckék ismétlése, kikérdezése folyik.
Az ebéd, — miután az előadások l - i g lartinak — '/,2-kor van. Ebéd utántól 5-ig napi
jelentés (beszámolás az iskolai feleletek és
1
magaviseletről, kár«lmek, panaszok stb.), pi
|
henés, szórakozás, játék ez udvaron, közös
!
séta, rendkívüli órák, írásbeli és rajzfeladatok
elkészítése (és nem lámpa mellett). 5—7-ig a
legnagyobb fegyelem s csendben lecke tanulás,
akinek l e m elég, folytatja
vacsora után.
Kivételek a szombatok és szünnapok előtti
napok, amikor is d. u.4 óra után nincs több
foglalkozás,
ekkor az összes növendékek |
hosszabb sétára kirándulásra vagy nagyobb •'
arányu sportok gyakorlására kivonulnak a i
szabadba. Minden vasárnap kimenő vagy
látogató nap 8—'/,6-ig. Már e helyen figyel
meztetjük a t. szülőkéi, hogy gyermekeiket
csak ilyen napokon látogassák, ékkor a városba
is kivihetők. A hétköznapi látogatást, hábor
gatást rendesen szakunda szokta megsiratni.
Általában az intézet vezetése, rendtartása
azorosan a várostól megerősitőleg jóváhagyan
dó szervezett és rendtartási szabályok szerint
történik a városnak állandó s közvetlen
felügyelete alatt. A város erkölcsileg, évi

ségük. Amazoknak talán finomabbak voltak
az érzékeik, a mieitkeknek talán nagyobb,
tisztább a látásuk. A francia dekadensek is
mámorban úszók, a mienkek is; ők is meg
érezték a színek szagát és meglátlak a s.-.agok
szineil, a mienkek is. A mi költőink érzékeit
a szavak hangzása nyűgözi le, a franciák még
tovább is finomullak : ők még a hangok
jelentéséi is érezték. Hogy a franciák milyen
finom idegekkel dolgoztak, lássuk például
Rimband Artúr költeményét :
Voyelles. ( = Hangzók.)
Á éjszin, É hó, 1 piros, Ű zöld. 0 kék.
Elmondom majd, mi lappang bennetek.
A: gyászköntös, melyet arany legyek
Csipkéznek dongva bűzbe', dohba' r é g ;
Es árnyak^öle. Az É: a jéghegyek
Szilánkja; pára, gőz, harmat, fény meg jég
/ : vérsugár és biborajk, mely ég,
Kacag, vagy mint mámor lázas, beteg.
Az i : a zöldes tenger gyürülái.ca,
Legelők halk csendje s a homok ránca,
Mint az alkímia szántott reája.
0 : a lönséges bugó orgona,
Susogások, csöndek, angyalok hona.
ómega : a szemednek éke, violája!
(Ford.: Szini Gyula.)
~TT61yt. k ö v j

az intézet léteeüléset.
BUátda. Az élelmezést illetőleg valóság
gal tulnieiitünk a helyes pénzügyi számítás
határain, amennyiben oly ellátást kívánunk
nyújtani, melynek kiadásai csak ugy terülnek
meg, ha a t. szülök már az első évben is a
legteljesebb mértékben támogatnak.
segíti

H Í R E K .

A bencés rend k o r é b a ! Hajdú Tibor
dr. főapát a czelldömölki bencés rendházban
Rácz Endre perjelt a házgondnoki leendők
végzésével is megbízta. Czelldömölkre kerül
nyugalomba Schurmann Szörény.
Az ö=szes élelmi cikkek meghatározott j
Hymen. Porkoláb Ilonka kisasszonyt, dr.
szállítóktól, minden nap friss, egészséges álla
potban és elsőrendű minőségben kerül az Porkoláb Mihály ügyvéd szeretetreméltó ked
ves leányát holnap vezeti oltár elé Móritz
intézetbe—s házitag -leszmrir—elkészilv*. A
tanulmányi felügyelő a növendékekkel ugyan l.aszlo veszprémi csendörhadnagy.
azt eszi. ép ugy az intézet többi alkalmazottai.
Pálinkás Géza sági esperes-plébános
A konyha vezetője a gondnok felesége. Az
ellátáshoz tartozik még a lakás, orvosi kezelés 3 heti üdülésre a magas Tátrába utazott.
(gyógyszer nélkül), a fürdés, ruhamosás és
Elókeió v e n d é g e k a p á t u n k n á l . Hollósi
kiszolgálás, cipő tisztítás nélkül, azaz külön
Rupert czelldömölki apátnak f. hó 2-án
kívánságra ebben is részesülnek.
illustris vendégei voltak. Dr Hodossy Lajos
Felvétel. Felvétetnek vallás és nemzeti győri kir. ítélőtáblai elnOk látogatta őt meg
ségre való különbség nélkül a helybeli iskolá kíséretével együtt. Társaságában voltak; Kiss
kat látogató 10—20 éves tanulók [szeptem Gábor kúriai biró, Rédly Sándor táblai elnöki
berre megnyílik az áll. reáliskola is). A titkár, dr. Feichtinger Ernő táblabíró, Bozzay
felvételhez elég ezen felhívás végére csatolt JenO táblai jegyző és Szakács Béla bencéstanár
felvételi nyilatkozat pontos kitöltése és bekül Czelldömölkön még dr. Nárai Szabó Imre kir.
táblai biró csatlakozott az érkezőkhöz. A
dése. A fölvétel a jelentkezés sorrendjében
azonnal eszközöltetik. A fölvett növendékeknek vendégek az esti gyorsvonattal térték vissza
az intézetbe magukkal hozandó ágy és ruha- Győrbe.
nemöekre nézve a fölvételi értesitésben lesz
Dr Marton Adolf ünneplése. Annak
részletes utasítás.
az áldatlan, soha jóra nem vezető harcnak,
Fölvétetnek csak étkezésre bejáró tanu
lók is, külön megegyezés alapján.
Dijak. A havi ellátási dij 50 K (ölvén
korona), a felvételi dij 20 K (husz korona),
orvosi és butorhasználási dij 10 K (tiz korona). Az ellátási dij mindenkor havonként vagy
negyedévenkit előre, a többi dijak (30 K) a
felvételkor vagy a belépés napján fizetendők.
Az intézetben zeneoktatás is lesz bejáró
tanárokkal (ha lesz elegendő jelentkező) külön,
de mérsékelt díjazással.
Az intézet vezetése, rendtartása, élelme
zése, ellátása, fölvétele, elbocsájtása stb. mind
szorosan az alapszabályok, vagyis a várostól,
mint felügyelő hatóságtól megerősítendő szer
vezett és rendtartási szabályok szerint történik.
Figyelmeztetjük a 1. szülőket, hogy fiaik
fölvételét mielőbb eszközöljék, mert aug. 1-éu
tul a 40 fölüli tanulókat csak november 1-ei
határidővel tudjuk fölvenni.
Az intézet vezető gondnoka ane. l - i g
Libán (Vasm.) tartózkodik, tehát addig min
denféle levelezési s fölvételt onnan, — azontúl
pedig Szombathelyen, magából az intézetből
eszközöl.
Teljes tisztelettel:
• Tanuló Otthon. Vezetősége.

Ast kérdik . . .
Azt kérdezik kíváncsian
Tudnivágyó népek:
Milyen a Te angyali szép
Imádandó képed?
Kérdezik még azt is sokan
Kíváncsi alakok:
Milyen lehet a termeted
S miért vagyok rabod?
Számról nem kél csak néma hang,
Az is sóhaj Hozzád,
Miért is másnak érteni
A sziv esdő szavát?
Vajha már Te szólítanál
S kérnél vallomásra!
Hangos szava ajkaimnak
Csókban nyilvánulna.
Schrants

mely a közelmúltban Jánosháza
közéletében
és társadalmában dult és a kedélyeket
fel
forgatta, Marton Adolf or. lett az áldozata.
Nemes iutentiók vezérelték ot~~ujságirói pá
lyáján, mindannyinak jóléte és közerdeke, az
azért való lelkesedés adta kezébe a tollat s
irgalmatlan volt azokkal szemben, akiket —
az ő véleménye szerint — m á s nézetek és
elvek vezéreltek. Szándéka nemes vált, az
eszköz pedig, melylyel amannak érvényt akart
szerezni, jól megválasztva s közéleti tevé
kenysége mégis ütközőpontját képezte a bün
tető paragrafusoknak. így került ő sajtóvétség
miatt a törvény elé, melynek folyománya
képen két havi fogházbüntetést kellett kiáltania.
Ha nem is helyeselhető az a radikális mód
szer, melyet ö ostorképpen kezelt, elitélni
érte még sem lehet. Sohasem az önzés és
haszonlesés vezérelte tetteiben és ezt a tu
lajdonságát még ellenségei is becsülni tudták
benne, a puritán, jellemszilárd
férfiúban.
Kissé erősen kezelte pennáját s a kelleténél
nagyobbat ütött buzogányával; ez volt csupán
a végzete. Mérsékelt temperamentum mellett
lehetetlenség lett volna őt legyőzni. Most te
hát átszenvedte a ket hónapot s visszatért
pátriájába. Aki látta őt kiszállni a vonat ko
csijából, észlelhette, hogy kalapja fel volt
ütve fején s nyilt homlokkal nézett szembe
amaz ezernyi tömeggel, mely demonstrálni
jött eleje. Ez a tüntetés elégtétel volt neki a
kél hónapi szenvedésért; sőt - ha a mérleg
serpenyőin mérnök a kiállntt szenvedések és
a tömeg lelkesedésében gyökerező örömérzé
sek súlyai, az utóbbi bizonyára aláhúzni
amazt. Szolgáljon elégtételül dr. Marton
Adolfnak a legutóbb is megnyilvánult közvé
lemény, mert ez felülmúlja ama kárörvendő,
gonosz mosolyokat, mik diadalmas bevonulása
alkalmával néhány ablak leeresztett függönye
mOgött rekedtek meg.
Esküvő Tegnap déli ' / , 1 órakor impo
záns nászmenet jelentette egy ifjú pár egy
bekelését. Németh Ferenc bankhivatalnok
esküdött ekkor örök hűséget Nagy Erzsikének,
Nagy József közjegyző bájos leányának adömölki ev. templomban. A fényes esküvőt
nagyszámú közönség nézte végig.
Táncvigalom A celldömölki katholikus
legényegylet f. hó 23-án nyári táncmulatságot
rendez a >Korona«-szálló kerthelyiségében.

Etek.

Belépődíj személyenként 150, családonként 3
korona. A tiszta jövedelem az egylet házának
alapja javára fordittalik,miért j s felü'fizetéseket
szívesen fogad a rendezőség./

' A Yármegyeról. A főapán VasvármfKvo törvényhatósági bizottságának rend
kívüli közgyűlését folyó évi július hó 11-ik
napjának délelőtt 9 és fél órájára egybehívta.
A rendkívüli közgyűlésen a következő ügyek
fognak tárgyaltatni: 1. Kereskedelemügyi mi
niszter nr leirata a szentgotthárdi Rábahid
munkálatainak felülvizsgálata - tárgyában. 2.
Alispáni alóterjesztéa a gazdasági munkás
házak építése tárgyában. 3. A vármegyei közkórház épitO-bnrotIságának javaslatára Tesztettervek elkészítésére és az építés vezetésére
adandó megbízatás tárgyában.
N e v v í l t o i t a t á s . A m. kir. belügyminisz
ter megengedte, hogy Ciencz Gyula oslffyasszonylai illetőségű és ugyanottani lakos,
valamint András nevü kiskorú gyermek* csa
ládi nevüket Erdélyire
változtathassák.
Mozdonyvezetők mulatság a Szép számú
előkelő közönség jelent meg f. hó 2-án a
Korona szálloda kerthelyiségében a mozdony
vezetők czelldömölki otthona állal rendezett
nyári mulatságon. A kerthelyiséget ez alka
lomra megnagyobbította és villanyfénnyel
árasztotta el a rendezőség: a kertjielyiség
egy részét sátrakká varázsolta at. ahol Gandalovits János, Mócsy Miklós és Takátsy
Kálmán mérnök urak bájos feleségeinek ve
zénylete mellett buzgólkodott városunk szép
leány- és asszony-gárdája, hogy az össze
halmozott rengeteg bazár-árut. virágot, confettit. süteményt, cukrot, levelezőlapot stb. a
jótékony cél érdekében minél nagyobb menynyiségben és minél jobb áron elfogyasztassák.
Sarközy Géza zenekarának hangjai mellett
az esti hűvösebb órákban táncraperdült nem
csak a fiatalság, hanem az idősebbek is s a
felkelő nap még együtt találta a mulató kö
zönséget. A rendezőség hálás köszönetét fe
jezi ki különösen a fentemiitett hölgyeken
kívül Szőgyény Marich Ferencné
grófnő
őméltóságának és Pletnits Gita úrhölgynek az
adományozott sok szép virágért, Göttmann
Bódog alezredes és Takács Mártiin löszolgabiró uraknak, kik a mulatságot lelkesen fel
karolták. Blettler Pal, Dinkgreve Nándor,
Mayer István és Spieler Ede uraknak a ba
zár ré>zére jutányosán rendelkezésre becsa
tolt árukért. Külön* fel kell ínég említenünk
Pracser .lános vendéglős urat, ki daca.a hogy
csak július l é n vette at üzletét, a közónsézet figyelmesen, pontosan, a legnagyobb meg
elégedésre szolgálta ki. A mulatság tiszta jö
vedelme, — mely legjobban igazolja annak
jó sikeréi. — 300 korona volt, mely a japánjark, a ki-czelli máv. temetkezési egylet es
. i mozdonyvezetők czelldömölki otthona között
oszlik. Felülfizeteseket a b'gkpze ebbi szá
nunkban fogjuk köszönettel nyugtázni, mert
még a végleges leszámolás nem volt eszkö
zölhető.

HalálOlás. A következő gyászjelentést
vettük': Az isteni gondviselés imádandó elha
tározása vigasztalhatatlan éa siránkodó bá
nattal töltötte el sziveinket, amidőn karjaink
közül magához szóliti a végtelenül szeretett
édesapát és nagyapát Fájdalomtól megtört
lélekkel tudatjuk az összes rokonság nevében
is, hogy az á l d o t t jó édesapa, drága nagyapa
Horváth Gyula nyugalmazott kántortanító f.
hó 5 én d. u. 2 és fél órakor Nagysitkéo,
-él*téot4~4}4-ik -evében keresztényi türelemmel
viselt hosszas szenvedés és a haldoklók szent
ségének ájtatos felvétele után csendesen az
Úrban elhunyt. A boldogultnak hült tetemét
folyó hó 7-én délelőtt 10 órakor helyezzük i
örök nyugalomra a nagysitkej r. kath. teme- j
tőben. Az engesztelő szentmise áldozatot ezt \
megelőzőleg mutatjuk be a Mindenhatónak.
Nagysitke, 1911. július 5-én. Egy-egy buzgó
fohászt kérünk drága halottunk lelki üdvéért!
Az örök világosság fényeskedjék neki! A pó
tolhatatlan drága édesapát, nagyapát, testvért,
ipát és jó rokont siratják Vilma, llernnn
gyermekei. Németh László és Csupor Flórián
vői. Horváth József testvér. Németh Vilma,
Klára, Laci és Gyula unokái.
Felülfizetés Az alsósági iparosok meg
tartott tjincniulatsagara utólag
felülfizettek;
Ipartestület Czelldöre.ölk 5 K, Dorcsi Lajos
Felsőmesten. Nagy Kálmán Ságh 2—2 K,
Vadászi Pál Izsakfa 140 K, Pető József
Ságh 1 K,
Tűzoltók gyűlése. Ma délelőtt 11 óra
kor a tUzolto-ti.-ztek gyűlést tartanak a városliaza tanácstermében.

Dr. Lettbe német orvostanár írja:
A klinikámon szerzett tapasztalatok sze
rint a természetes F e r e n e z «f ó z s e f keserüviz biztos székelési okoz és sem
miféle kellemetlenséggel nem jár. SJég
oly esetekben is, amikor ingerlékeny
belek mellett használták, a Ferenez
József-viz. fájdalomndküli székietet idéz
elő. — Kapható gyógytárakban és
füszerkereskedésekben. A S/.étkiildésiIgazgatóság Budapesten.

A Dentschbauer- család gyásza A
milsem kímélő enyészet egy tekintélyes c.->a
adnak életfájáról ismét letört t-gy ágat, a
egszebbeL Híradásunk Deulschbauer Ignác
oolgári iskolai tanár nevet foglalja gyasznerelbe,
akit 34 éves korában ragadott magához a
Iratai, A gjakori és súlyos megpróbáltatásnak
ilavetett család iránt nagy a részvét. Teme
tése ma délután 4 órakor megy végbe,
itokonságán kívül hitvese és kisgyermeke
gyászolja.

l a k k o s Vendel üldözése. A pápai
rablógyilkos, aki a Bakony kellő közepén le
ugrott a robogó vonatról s azóta nyoma ve
szett, már videküukön is rettegett haramiává
vált. Nem azért, mintha közülünk már többe
ket megugrasztott volna, hanem mert a nép
fantáziájából «t-dő mendemondák öt ilyenné
avatlak. Állítólag már Czelldöm'ilk közelében
is felbukkant és ol is fogták. Az egész mesé
ből annyi a való, hogy tényleg fogtak el egy
csavargót a csendőrök, akit régtől kezdve a
mezei gyerekek tartottak el kenyérrel, de ez
néni Makkor Vendel volt.
Halálozás. Mihálsy Kálmán, Sárvár
nagyközség helyettes jegyzője folyó hó 4-én
24 éves korában elhunyt. Tetemét csütörtö
kön délután 3 órakor helyezték örök nyuga
lomra Osttfyasszonyfán. A megboldogultat
utolsó injára dr OstfTy Lajos országgyűlési
képviselőnk is elkísérte. Az egyházi szertar
tást Hutter /.Mgmond csöngei ev. lelkész vég-'zte.
>V

Szabadságolt jarasorvos Dr. Király
János járásorvos egészségének helyreállítása
matt szabadságra távozott. Minthogy az
• •mhtett célt szolgáló szabadság rövidnek
áizonyult, az alispán azt hat héttel meghoszabbitotta.
Lemondott jegyző. Halász Jenő kisköcski
jegyző állásáról lemondott. A főszolgabíró a
i .'mondást elfogadta.
Nyári mulatság A helybeli Onk. tüzoltó• gyesület nyári mulatság rendezését vetto
tervbe, ami előreláthatólag augusztus 20-án
í i g 'megtartatni.
—
—

Népünnepély. U helybeli ipartestület
ma délután 4 órai kezdettel tartja meg néhai
dr. Hollósy Jusztinián volt nemesdömölki apát
tiszteletére redezni szokott ünnepélyét. Éte
lekről és italokról Prácser József, a Korona
szálló uj tulajdonosa gondoskodik, a zenét
pedig Ládás bandája szolgáltatja. Kedvezőtlen
időjárás esetén az ünnepélyt a jövő vasár
napon tartják meg.
*
Állatok díjazása. \ vasmegyei gazda
sági egyesület legutóbb tartott ülésén elhatá
rozta, hogy Jánosházán augusztus hó 12-én
állatdijazást rendez.

Somlyovásárhelyen nem lesz marha
vásár A száj- és körömfájás veszedelme
ismét fenyeget bennünket, amennyiben lehe
tetlenné taszi a vásárok megtartását. Igy már
Somlyovásárhelyen se tartják meg a marha
vásárt, mely — tudvalévő — az egész vidéken
a legforgalmasabb vásárok egyik* szokott lenni.
Ügyesek a tűzoltók A helybeli önk.
tűzoltóság és tűzőrök a mult vasárnap dél
utánján a dömölki ev. templom melletti téren
gyaL-nrljiiot tartottak, melyen a kerületi tüzfelügyelő is megjeleni. Ugy az ügyesség, mint
a gyorsaság tekintetében dicséret illeti tűz
oltóinkat.
Halálozás. Nagysimonyi ev. lelkészének,
Mód Lénárdnak fia, Mód Gyula folyó hó 3-án
32 éves korában j bblétre szenderült. Teme
tésén a község lakói impozáns kifejezést adott
a megtört apa iránt érzett részvétének.
A szőlők állása. A Sághegyan a sző
lők ez ideig nagyon szépen állanak. A virág
zás ugyan nem valami jól sikerült, meg a
szőlőmoly kukaca is sok kárt tett a virágzó
fürtökben, de ha egyéb baj nem éri, közepes
termésre mégis számithatunk. Gazdáink a
mult szomorú éven okulva, szorgalmasan
permeteznek s eddig a peronoszporának
ellene is állottak.
Rieger orgonagyárat ismét nagy kitün
tetés érte, amennyiben Buenos Aeresi(Amerilra) és a Jeruzsálemi Szentlélek templom
számára ismételten két nagyobb orgonaépitésre
nyert megbízást.
„,
Bérbeadott vadászterület Szentraiklósfa község halárát bérbeadta vadászterület
nek. A bérbeadást az alispán jóváhagyólag
tudomásul vette.
Átadott üveges-üzlet
Özv. Spieler
Edéné üveges üzletét megszüntette, illetve át
adta Koszlolitz Mátyás kereskedőnek.
Tolvaj kocsis. Linzer Mihály merseváti
vendéglős kocsisától a mult héten elloptak
egy ezüst órát lánccal együtt. A vizsgálat ki
derítette, hogy a tolvaj hem más, mint Nagy
János pápai kocsis, aki akkor Linzer korcs
májában éjjelezett. A csendőrség a tolvaj ko
csist elfogta.
Vizbefult legény. Kosztolánczy István
17 éves kocsislegény a kissomlyói téglagyár
közelében fürdött. Minthogy úszni nem tudott,
a méiy víz hullámai alá került. Hulláját
akkor fogták ki, midőn a víz már felszínre
vetette.
Szegyen elöl a halálba. Fesztig Bára,
a jánoshazai állomási főnök cselédleánya
Kigacs mellett a Marczal folyóba vetetta
magát és meghall. Megállapították, hogy nagy
szégyent kellett volna takargatnia s miután
erre tovább már képtelen volt, a halálban
keresett menedéket.
Megint a cigányok. Kolompár Pál alsó
sági cigány a mult ev november havában
Kisköc-k községben egy épülő háznál a ház
építéséhez szükséges lécek közül többet ello
pott. A bíróság Kolompárt ezen tettéért, te
kintettel büntetett előéletére, dr. Weder Gyula
védelme után két hónapi
fogházbüntetésre
ítélte. Vádlott és védője felebbezést jelen
tetlek be.
D] üzlet. Brandl Fülöpné a Kossuth
Lajos-utcában levő bazárépületben üvegesüzletet nyitott
Megbokrosodott lovak. Csaknem vég
zetes szerencsétlenség történt f. hó 2-án a
lovak megbokrosodása. következtében.. Pálffy
Gyula merseváti földbirtokos neje kocsin
igyekezett Nemesszalókról hazafelé többedmagaval. A- lovakat ő maga hajtotta. A
merseváti határnál azonban a lovak megbok
rosodtak s a kocsit felborították.
Pálffyné
karján sebesült meg, 11 éves leánya pedig
balkezét tűrte. ür. Deutsch Samu prvoá veit©
a sérülteket ápolás alá.

5. oldal.
'1102/Kri.
-nesaljai
dalok« megjelenése must már csak órák
kérdése. Lehetséges, hogy miitor lapunkat
postára adjak, meg is énezuek. Az a nagy
mérvű érdeklődés,, mely e dalokat kiséri, az
illetékes zenekedvelő körök elismerő nyilat
kozatának köszönhető.
Ktle. Kérjük megirni, hogy az illető
szőke-e vagy barna. Ezt szükséges tudnunk.
11. B. Czelldömölk. Bakuidon versének
egyik szakában e két verssor áll:
>Gyengén süt a napsugara,
Gyér lombú parti fűzfákra..
Mi'ebből a pár sorból állilji.k össze az alábbi
rimes sorokat, melyek tömör tartalma többet
fejez k i , mint az ön négy strófás verse.
Hangzik pedig ekképpen:
Gyengén süt a napsugara.
Ugyanígy fon a pennája.
A mi fenti szerzeményünk- első sorát öntől
plagizáltuk, bocsásson meg ezért nekünk.

dobozol
Vigyázzon! Csakis s .JACOBI. jelzésül val.oii

Alsóság község közbirtokosságá
nak tulajdonát képező — .Sághegy terü
lete kivétel — mintegy 3000 kuth. hol
dat kitevő

_

Az a
hölgy

aki az egészséges bőrápo
lással txrftdik. fíkép a pattanásokatelt .ntelni, továbbá
fehér arrszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak
Steckenpf erd-lille • K^sn
szjpptnnal

(védjegy: vessz/pan,,.

nuissa nlapát.
G y á r : Bergmann k Co.
Tetschen a E.
Darabja 80 fillérért kapbaló
gyógytár, drogéria és illatszf r-úzletben.

B O R S Z É K I
gyógy és üditöviz.
A szénsavas ásványvizek

vadászterülete

az-1914, évi augusztus 1 -én .1917
évi
július hó 31-ig terjedő 6 egymásutáni
évre nyilvános ujabb árverésen haszon
bérbe log adatni. A 10°/ óvadék leté
tele mellett 500 korona kikiáltási árral
megnyitandó árverés folyó évi július
0

• hó 16-ik napján délután 3 órára
I az alsósági községházához azzal a meg
jegyzéssel tűzetik ki, hogy az árverési
feltételek a községházánál az árverés
napjáig megtekinthetők.
Alsóság, 1911. június 2 t .

Kovács Sándor
körjegyző.

Somogyi Kálmán
községbiró.

m

KIRÁLYA!
Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mintüditőés hüsitő
ital a legelső minden vizek között.

Kapható: GATER GYULA utóda
C Z E L L D Ö K Ö L K .

FIX

FIZETÉS

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

Hecht Bankház

Részvénytársaság

Budapest, V I . , Ferenciek-tere 6.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEKV.
BÉVÁRDY GTUEA

KOVALD P É T E R ÉS F I A
es. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó

RÓZSI
ÉS E G Y Z B

ELBESZÉLÉSEK

címmel novella-kötelet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetbén égy
csomó igen sikerült elbeszélés van. me
lyekben az iró megfigyelései, impressiói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a legmelegebben ajánljuk 'a kötetet
kedvezményül lapunk olvasóinak. - •
Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a rnflvetjia ezen igényét velünk
közli s 40 tüzér dijat hozzánk beküldi..

A ma bolti ára:

2 korona.

B U D A P E S T , V I I . , SZVETSÉG-UTCA 37.

és

gőzmosó-gyár

SZÁM

Megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vtdéki városban képviseletet letétit és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö- zönségoek arra, hogy cégét — a csomagolás és p o s t a k ö l t s é g e k m e l l ő z é s é *
vei — közvetlenül felkereshesse.

Czelldömölkön Német Márkus
vette át a képviseletét és a gyár rendes, araiban vállalja az uri-, női- és gyer
meköltönyök, diszitó és bútorszövetek, fücgönyök, kézimunkák..szőnyegek, csipkeés végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését

.

Úgyszintén ágytollak t i s z t í t á s á t és fehérnemüek m o s á s á t is.

*• ~A nagyérdemű, közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szíves jóinaulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér á

Kováid Péter és fia cég

„A köztudatba ment át", hogy csakis

SAJÁT ÉRDEKE,
hogy lahetóleg össspontosltss ssllkségletetnek
besxeriesét agy cegaél, mely esstoa Téál
érdekeit legjobban.

K á l l a i liíljOV

ELÖHY E;I:
1. Htm kell ismeretlen cégekhez fordulnia.
1 Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
S Álla idó összeköttetésnél pontos és reális
kiszolgálást biztosit magának,
fc Állandó összeköttetése mindig vigyázni íog
ónt vevőjénea megtartani.
8a|át i r t a t , hogy csak ismert.elökelócéget
Usstel|en meg bizalmával.

m o t o r

á r a

8y

Budapest, VI. Gyár-ntca 28.
szállítja t e l j e s j ó t á l l á s m e l l e t t
a lehiraeveaebb motorcséplö készleteket.

Anírecht é s Ooltsehmied utóda

Salát érdekében kérjen minden gazda disz-főárlapot, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár.
Fontos figyelmeztetés ! Kállai LAJOS hírneves motorgyára

Elek és T á m r.-t.
Budapest, IV. Károly-körut 10. I l i n .

nem tévesitendő össze más KÁLLAI g w j k e r e s k e d ő

Kaphatók kéayelmés havi lelisetésre, állandó
óssiekö-.tetésnél lolyóssámlára ts:
1. A magyar és német irodalom összes termé
kei 2. Ké'pek. 3. Bőröndók és bőrondáruk. 4.
Férfi fehérneműét 6. Látcsövek. 6. Fényképkészulékek, felszerelések. 7 Vadászfegyverek,
pisztolyok, flóbertek 8. Chinaeiüstáruk. 9. Csilláris petróleumlámpák. 10. Rézbutorok. 11. Szőnye
gek. 12. Mindennemű hangszer.
Fenti IS osztályunk Összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek i s minden osztály cikkeiről külön k i 
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük.
Elvünk£Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gálás, méltányos árak révén.
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk.

NAGY

czelldömölki

cetekkel.

PÁL

ré r f i - e i i T • t

terme

Hollósy-tér, ai apátsági síékháiban
A budapesti szabászati

tanfolyamon elsajátított legújabb

szerint készülnek a legkényesebb

szabi

igényeknek is megfelelő

uri, papi, sport és egyenruhák
316/1811. vhtó sz.

j u t á n y o s árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
éri L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a czelldömölki
kir. járásbíróságnak 1911. évi V / 1 8 8
számú végzéae következtében dr. Scheibér Zsigmond ügyvéd általt képviselt
Heimler Adolf czelldömölki lakos felpe
res javára Kemenesmihályfa k ö z s é g b e n
212 K 79 fillér erejéig 1911. m á j a s
18-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt é s 1000 koronára be
asült következő ingóságok, u. m.: egy
Hoffherr és Schranc-féle 6 lóereju cséplő
lokomobil! nyilvános árverésen eladatik.

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

nagy választókban beszerezhetők.
**^nRBet

Kondor Jóweí és S ehüfcz Gyula

Mely árverésnek a Czelldömölki kir.
járásbíróság 1910-ik évi V. 188/2 sz.
végzése folytán 6 korona 4 0 fillér árve
rés hírlapi közlési é s pjitbbi költségek

sir kör aktára

erejéig, 1911. évi július 11 tk nap
3 órája határidőül

Czelldömölk, a Kossnth Lajos-ntcában

janak délutáni

kitüzetik é s ahhoz a venni szándékozók
.•zennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóság az 1881. évi
L X . t.-c. 107. é s 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé
rőnek, s z ü k s é g esetén becsáron alnl is
cl fognak adatni.
.Amennyiben elárverezendő ingóságot
mások is le- é s felülfoglaltatták é s arra
kielégítési jogot nyertek
volna, ezen
á r v e r é s az 1881. évi L X . tc. 120. §-a
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Czelldömölk. 1911. június 25.
150

ügy

egyszerű, vala

mint modern, művészi
kivitelű siremlókekben nagy

választék

ZABÖRSZKY SANDORkir.

bir. végrehajtó.

Nyomatott Dinkgreve Nándor viHányüzemo könyvnyomdájában, Celldömölkön.

