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ide iotézendők a szellemi reszt illető közlemény 

hirdetések es mindennemű pénzilletékck. 

Vármegyei ügyek. 
Mozgalmas kép tárult elénk mult 

kedden Szombathelyen, Vasvármegye 
székházában Évnegyedes gyűlés volt. 
ugy mini máskor, csakhogy a bires 
verseci kérdetek domináltak; mikor 
pedig politikáról, még pedig pártpoliti
káról van szó. akkor jelentősek a tör
vényhatósági képviselők » föl vonulásai«, 
amelyek előjelei az >élénk« tárgyalá
soknak. Járásunkból is nagyon sokan 
résztvetlek a mozgalmas, néha-néha 
zivataros gyűlésen".^Lapunkból a ̂ pol i 
tika teljesen ki vatí zárva, azéilMnin-
den hozzászólás \ jgy megjegyzés nél
kül, híven referálunk a löi télitekről, 
csakis a főbb momentumokra irányítva 
krónikánkat. Ennyivel, mint a társada
lom közlönye, tartozunk olvasóközön
ségünknek. 

A kép, amelyet különösen a ver
seci határozatok tárgyalásakor volt sze
rencsénk látni, valóban érdekes volt. 
A kormány- vagyis munkapárton a sok 
előkelőség között olt láttuk a szombat
helyi egyházmegye jelen'egi fejét, Hor
váth István apátkanonok és püspöki 
helynöküt, Vidos Lajos apátkanonokot, 
Pulav József c. kanonok és esperes-

plébánost. Kárpáli Kelemen premontrei 
kanonokot, a szombathelyi főgimnázium 
tudós igazgatóját stb. A néppárton Kincs 
István kőszegi apátplehánost és több 
egyházi ós néhány világi férfit. A Kos-
suth-párton a többi közt Oslffy Lajos és 
llartner Géza országgyűlési képviselőket, 
a Juszth-párton Beck Lajos orsz. kép
viselőt. Hát már ez a kép maga nem 
érdekes-e ? Nem lehe'ne-e erről egy 
tanulságos szép értekezést vagy hasznos 
oktatást irni vagy elmondani? .-. . 
Legtanácsosabb azonban a tapasztaltakat 
megjegyezni és el nem feledni. 

Békássy István dr. főispán, aki a 
gyűlést mindvégig tárgyilagosan és bá-
nin'atos tapintattal vezette és szép be
széddel nyitotta meg a közgyűlést. Az 
apróbb ügyek elintézése után szinte 
meglepő volt, hogy Takách Ferencnek 
a >Napc cimü hírlapra vonatkozó ja
vaslatát egyhangúlag elfogadták, sőt 
azonfölül Herbst Géza alispánunkat, aki 
tudvalevően a nevezett hírlapnak utcai 
árulását el'tllotta, zajosan megéljenezték, 
amiből ismét okulhat az, aki a tisztes
séges, a becsületes sajtót szereti. 

Miután Takách Ferencet a köz
igazgatási bizottságba 161 szavazattal 
egyhangúlag megválasztották, elhangzott 

az 'obstrukció ellen.'' Radó Gyula dr. . 
főjegyző az állandó választmány javas
latát olvasta föl. mely az obstrnkciót 
elitéli. (A javaslatot a jeles tollú Feld-
mann Bódog szerkesztette.) Ezután Kár
páti Kelemen beszélt hosszabban és 
remek stílusban, a néppártiak azonban 
meghocltolták és Uözbeszólásaikkal igye
keztek cáfolni, ellenben a munkapárt 
zugó éljenzéssel és tapssal jutalmazta. 

Beck Lajos, akt .tudtunkkal most 
első izben szerepelt vármegyénk szék
házában, valóban jeles és higgadt szónok, 
államjogi fejtegetésekkel támogatta az 
obstrukció jogosultságát és indítványozta, 
hogy a verseci átiratot tegyék az irat
tárba és mondja ki a közgyűlés, hogy 
az ellenzék obstrukciója jogosult. Varga 
Gábor országgyűlési képviselő Kárpáti 
javaslata mellett tört lándzsát. Percekig 
tartó lárma után a főispán azzal fenye
getett, hogy rendbírságot szab ki a za
vargók ellen. Ez használt és Varga Gá
bor folytathatta beszédét. 

Ostffy Lajos, a szimpatikus, élénk 
eszű és képzett talentumu fiatal orsz. 
képviselőnk, erős érvekkel vitatta a 
Kossuth-párt álláspontját és elfogadta 
Beck Lajos javaslatát. Feldmann rep
likázott. Kincs István, a kőszegiek de-

Hortobágyi képek. 
Lenn az Alföld tengersik vidékin 
Ott vagyok In nn. ott az én világom; 
Börtönéből szabadult sas lelkem. 
Ha a rónák végtelenjét látom. • "*' 

Valóban igaza van Petőfi Sándomajc, 
aki oly találóan énekli meg, hogy a magyar 
lélek az Alföld végtelen délibábos rónáin 
szabad csak igazában, ah >l a képzelete, mint 
a sas, szabadun csaponghat szerte-széjjel. 

A nagy Alföldnek és Hortobágynak, 
ilyenkor, nyáron van a legérdekesebb képe. 

Délibabos ég alatt kolompol 
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája, ' 
Deieléskor hosszúgémű kútnál 
Szeles vályú kettős ága várja. 

Ez az egész 52 ezer holdnyi síkság 
egyetlen legelő, melynek csak kevés részét 
hasogatta fül a szántóvas. Még a XVI" szá
zadban virágzó falvak, Zám, Ohát, Máta 
határait és legelőit foglalta magában. Tavas
szal sok a vize, nyáron kevés; ahol nem 
Tlocsogós< ott szikkadt; az egészen uralkodik 
a szifcsó; a• f r m g szik növényzete buja, a 
vak sziké silány. 

A mai Hortobágy helyén a régi írások 
szerint nádasok, tavak, mocsarak voltak. A 
Tisza-szabályozás ezt mind eltakarította s 
— s most n a g y r é s z b e n legelő; — 
lakosai a pusztai biztoson és mezőbirákom 
meg az állatorvosokon kívül csupán a pásztor 
nép, mely a gazdák lábon járó kincsét őrzi. 
Közel ötven-hatvan ezerre megy a Hortobá
gyon tanyázó barmok száma : tizenöt gulyában 
a szarvasmarha : kilenc ménesben mintegy 
ötezer lé). Ezt az állattábort 300 pásztor őrzi. 

Méneseknek nyargaló futása 
Zug a szélben, körmeik dobognak, 
S a csikósok kurjantása hallik, 
S pattogása hangos ostoroknak. 

Ennek a külön magyar társadalomnak 
egyik érdekes alakja ugy áll ott a végtelen 
puszta közepén, mintha valami lejedelem volna. 
Élesen tekint a távoli meszességbe, mintha 
azt kutatná 'a távolban, hogy Vájjon itat-e 
már birkás kollegája, aki éppen most itatja 
nyáját egy másik gémes kútnál. Nagy távol
ban égy tanya homályos körvonalai látszanak. 
—A-tanyáknál szellők lágy ö l ében—.— 

Ringatózik a kalászos buza 

S a smaragdnak eleven színével 
A környéket vigan koszorúzza. 

Hortobágy pásztornépe a legéletrevalóbb 
faj, mely tavasztól télig a pusztán, télen nagy 
részt a gazda tanyáin tölti életét. Kényelemről, 
kényelmeztetésröl fogalma sincs. Edzve van 
minden viszontagságához az időjárásnak. Jól 
él, de mértékletesen; bort ritkán iszik, a 
pálinka még nem mérgezte meg a vérét ; 
idegennel soha össze nem keveredett : ma is 
bátran mintaképül mutatható be, hogy ilyen 
volt a magyar ezer évvel ezelőtt őshazájában. 

Papot, templomot évszámra nem lát a 
a hortobágyi ember, mégis tudja mi a becsü
let; gazdája jószágát hűségesen őrzi s szereti 
az állatait, amiket, ha megitatott, átmegy a 
szomszédjához egy kis tereferére. 

Itt látjuk őket, amint vidáman, jó 
kedvvel fogyasztják szegényes ebédjüket és 
mosolyogva néznek a fotografáló masinán*, 
melyet nagyon is ismernek már, mert ujabban 
olyan hire kelt a külföldön is a hortobágyi 
csikósnak, hogy messzi földről jOnoek tudósok, 
festők, hogy a matrysr délibátvw rónák szabad 
polgárainak érdekes életét tanulmányozzák. 

í 



rék apátplébánosa és népszerű" iró, a 
népoktatásflgy ismert mecénása, tüzes 
beszédben elitélte 114y.u1 a/ ubslrukiiót, 
de a jelen esetben mégis Beck javas
latát támogatja. Még Rosenbérg (jyula 
beszélt, végre sok izgalom . után szava
zásra került a sor Az állandó választ
mány javaslalára 183. Beckére 9M sza
vazott le. Ezután csöndesség lelt. Nem 
volt semmi apprehenzió. Nem tartottak 
az ellenfelek haragot. Nem piszkolták 
le egymást. Meri tisztelik egymás meg
győződését és személyét. 

Másnap, kedden folytatták a fcöz-
• gyűlést, azonban vidékről alig jelent 

meg néhány törvényhatósági képviselő. 
Mindössze talán nyolcvanan voltak, több
nyire Szombathelyen lakók. Pedig ismét 
kényes kérdésben kelleti állást foglalni. 
Ez volt az általános, titkos, egyenlő 
választás. Az állandó választmány ja
vaslatát, hogy »a kormány által meg
ígért és ismételten kilátásba helyezett 
választóreform az áitalános választójog 
és'jogegyenlőség elve alapján az egész 
ország előrehaladása és közjavának 
érdeke szerint fog megvalósíttatni*, — 
Radó főjegyző olvasta föl. Weörös Ist
ván érdekes és határozottan megokolt 
beszédében a Justh-párt álláspontjára 
helyezkedvén, nyújtotta be javaslatát. 
Utána dr. Ernuszt József emelkedett 
szólásra Ö és társai a progresszió 
(íokozatos haladás) hivei és évek hosszú 
sora óta foglalkoznak ezzel a kénléssel. 
Nagy szerencsétlenségnek tartja a nagy 
és nemes eszme megvalósítása szem
pontjából, hogy a választójog kérdését 

.politikai célzatokra akarják fölhasználni, 
amit annak idején KristóITy kezdeti meg. 
Kifakad a Jtuth-párt taktikája étien. A 
választójogért folyhatott közdelem törté
netét is megvilágította tartalmas beszé
dében Ernuszt József. Utána Stirling 
József polemizált Weörös Istvánnal," de 
csakhamar szólásra jelentkezett dr. Be-
zerédj István, aki az általános, egyenlő, 
titkos választójogtól félti a magyarság 
érdekeit, mindazonáltal megmarad a 
maga álláspontján: a jogkiterjesztés mel
lett. Általános helyeslés és éljenzéssel 
honorálták, amidőn kijelentette, hogy a 
széles, demokratikus alapon való jog-
kiterjeszkedéshez ragaszkodik. 

Ernuszt Kelemen is elfogadja az 
állandó választmány javaslatát, mert 
garanciát lát abban a kijelentésben, 
melyet a miniszterelnök a >Liberális 
Népszövetsége küldöttsége előtt mondott 
nagyszabású beszédében hangoztatott. 
Éhen Gyula Weörös Istvánnal polemi
zált, rámutatván arra a tévedésre, amely 
Weörös javaslatiban szerepel, amikor 
az - általános, egyenlő , titkos választó
jogot a közteherviselés alapjára helyezi. 
Csizmadia Pál acsádi tanító az általá
nos, egyenlő, titkos választás híve, de 
mert a választójog kívánatos megvaló
sítását az állandó választmány javasla
tiban megtalálta, azt. elfogadja. Essd 
Imre a magyarság és az intelligencia 
vezetőszerepét akarja megtartani. Óva

kodni kell — úgymond — a külföldi 
radikalizmus majmolásá tó l . A javaslatot 
elfogadja. 

Weörös reflektálván a felszólalá
sokra, a főispán elrendelte a szavazást. 
Négyen Weörös István javaslatára sza
vaztak, a többi pedig az állandó választ
mány javaslatát fogadta el. 

Azután gyors egymásutánban folyt 
a (ágyalás. 

fkz. arcUéped előtt. 
A déli nap sugara perzsel. 
A széles utca néptelen. 
Egykedvűen rovtom a Várost, 
Az árnyamat kísérgetem. 
A kirakatok cifra képe, 
Akármi szép, nem érdekel, 
Csak nézem a jöVő-menőket 
Kik mellettem sietnek el. 

i 
Az egyik fényes kirakatba, 
Mosoiygó arcképek között. 
Megakad a szemem terajtad 
S megállok a képed előtt. 
Mosolygó két szemed sugara 
Most is oly VágyVa hull reám, 
j^int amikor az első csókot 
Lehelted rám egy délután. * 
Eszembe jut egy nagy hazugság, 
Egy régi. kedves őszi nap. 
Egy ábránd, amelyet szivem most 
Mindennap újra megsirat . . . 
Egy mély sóhajt fojtok magamba 
S felszárítom a könnyeket 
És eltemetek újra mindent 
Mig- csöndesen tovább megyek. 

Keszthely. 1911. NOVAK P A L . 

Szüret előtt. 
Az országos ampelológiai intézet 

egész évben ugyancsak ijesztgette a 
szőlőtermelőket, hogy a peronoszpóra 
rohamosan lened az országban. Ennek 
meg volt az a foganatja, hogy az egész 
országban hihetetlen mértékben hasz
nálták a bordói levelet elannyira, hogy 
aki idejében nem gondoskodott perme
tező anyagról, annak a beszerzés na
gyobb gondot adott. A szorgalmatos 
permetezésnek pedig az a sikere volt, 
hogy amint a legutolsó jelentések mond
ják, átlagosan középtermésre lehet szá
mítani. Ez pedig nagy szó. 1909-ben 
bő termés volt, nyolc millió hektolitert 
jóval meghaladó. Ha ennek osak a fele 
terem az idén, akkor is kerek számban 
százhatvan millió korona összeg fog a 
gazdák zsebébe jutni borért. Ez a szám 
egyáltalán nem mondható merésznek, 
mert hiszen a legjobban termő francia 
borvidékeken alig volt termés. Az olasz 
szüretet is jól megdézsmálta a tartós 
szárazság. Nálunk a hegyi szőlők nyá
ron is kaptak egy pár hevesebb záport, 
a homoki szőlőket pedig a májusi ha
talmas eaők mentették meg. Igaz ugyan, 
hogy a szőlővel is ugy vagyunk, mint 
a buzival, hogy ameddig nincsen a hor
dóban, elhelyezve á pince ászokfáján, 
— addig a gazda mindig Hihet attól! 

hogy jön egy fergeteg, s oda les/ min-
•den munkájának gyümölcse. De gon
doljuk azt, hogy a jó . Isten kegyelme 
elveszti a szólótermelőről "ezt a csapást 
és módja lesz egy középtennés sikeré
vel lélegzethez jutni. 

A helyzet ugyanis az. hogy alig 
van társadalmi osztály, melynek oly 
nagy csapás! kellene kiheverni, mint 
épen a szőlőtermelőnek. Kerekszátnban 
500.000.000 korona töke ment tönkre 
a liloxera puszlitása következtében és 
e/t a tőkét veritékes munka által a 
gazdának kell pótolni és részben pótolni 
fogja, részben már ezt meg is csele
kedte. A liloxera által kipusztított terü
let négyszázötvenezer kat. hold volt. S 
bár az elpusztított területnek beültetése 
rohamosan halad, még mindig százezer 
holdnál kevesebb a szőlővel beültetett 
terület száma, mint a filoxera előtt. Egy 
hold hegyi szőlőnek betelepítését 2000 
koronára kell tennünk, igy még mint
egy kétszáz millió korona összeget kell 
fordítani a szőlőrekonstruációjára De a 
szőlősgazdák súlyos helyzete nem a 
leendő, hane'ó. a drága pénzen telepí
tett szőlőkre már felvett kölcsönökben 
van. Bizonyos dolog, hogy a szőlő fel
újítására eddig szükségelt kétszázmillió 
korona nem a gazdák zsebéből, hanem 
a bankok Wertheimjeiből kerültek elő. 
Ezután pedig terhes kamat jár. Ha hozzá 
veszzük, hogy a munkabérek is mily 
hatalmasan emelkedtek, nem nagyon 
irigyelhetjük a szőlősgazdák helyzetét, 
sót örülnünk kell, ha ezekben a nehéz 
időkben a gondviselés néhány jobb 
termést ad. 

' Hogy nincsen olyan kár, amiből 
has'.on ne állana elő, semmi sem bizo
ny itja jobban, mint a filoxera veszede
lem leküzdése. Az a csúf élősdi bogár 
tönkre tévén a régi szőlőket, újra kel
letett ültetni és az ujraültetést már ok
szerűbben cselekedtélc a gazdák. Az ok
szerűbb müvelés következtében pedig 
sokkal többet terem a szőlő, mint eddig. 
Voltaképen éppen azért is bírják ki a 
a szólótermelők a mai nagy terheket, 
mert ugyanazon a területen az oksze
rűbb müvelés következtében sokkal több 
bort szüretelnek, mint hajdanában. 

Nincs is másra a magyar borter
melőnek szüksége, mint egy pár jó esz
tendőre és legalább azokra a borárakra, 
amelyek ma megvannak. Még egyre 
van szükség: a szőlőmüvelés okszerű 
végzésére és különösen azon visxássá* 
gok megszüntetésére, amelyek a szüre
telés idején és a borkezelés terén fenn
forognak. Azért a gazdák figyelmét fel
hívjuk azokra a vidék szerint rendezett 
mintaszüretekre, ámeneket az állam az 
okszerű ismeretek elterjedésére rendez. 
Senki jobban nem tapasztalta, hogy a 
szakértelem mily fontos tényező abban, 
hogy a müvelés alatt álló föld minél 
többet jövödelmezzen, mint éppen a • 
szőlőmiivelő. Azért ne mulasszon el 
egy alkalmat sem, amikor szakértelmét 
emelheti. 

http://114y.u1


Nappal is álmodom . 
Nappal is álmodom, hogyha kelek-járok, 
Párnák meg nem hoznak szemeimre álmot. 
Száll a sóhaj es hívom szent neved; 
Jajj is annak, aki szívből szeret! 

Miért is nem alkot engemet esz csupán, 
Hogy ne indulnék a szereti! sziv nyomán. 
Nem biivOlne ragyogó kék szemed; 
Én Istenem, vedd ki a szivemet! 

Éji homályban is látom bájalakod ; 

Hogyha révedezve Téged kereslek o t t 
Nagy Teremtöm, üzd el tőlem, ami keblem 

nyomja; 
Vedd ki, vedd ki a szivemet s tégy egy 

követ oda! 

Búteli lelkem sir, könny fut ál arcomon, 
Midőn kedves dalát fajon elzokogom. 
Vajha lenne néma ez ajk, ha sorsom mostoha; 
Hogy ne fájjon, ne sajogjon szegény 

szivem soha! 
Sciiranlz Elek. 

H Í R E K . 
Újév. A zsidó évszámítás a tegnapi 

nappal az 5672. évbe lépett, melyet a zsidó
ság az ősi tradíciókhoz híren minden évben 
megünnepel. Az idén a tegnapi és a mai nap 
a zsidó újév. 

Tani toválasztás . Szakáll Jánost, a pápai 
áll. tanítóképezde nevelőjét a jánosházai ág. 
ev. egyházközség, mely mostanában épített 
Uj iskolát, tanítójává választotta. Szakáll 
Pápán igen lelkiismeretesen látta el dolgait s 
bizton remélhető, hogy uj állomásán is ha
marosan népszerűvé fog válni. 

Megválasztott orvos. Dr. Pick Manó 
orvost Ostffyasszonyfán a mult szombaton 
egyhangúlag körorvossá választották meg. 

BőrtönTizsgálat. Bárdossy László kir. 
főügyészhelyettes kedden megvizsgálta a hely
beli járásbíróság logházát és mindent rend
ben talált. 

Megfelebbezett jegyzőválasztás . A 
kisköcski jegyzőválasztásnál — tudvalevő — 
Malek Károly, a megválasztott jegyző négy 
szótöbbséggé! győzött Gömbös Ernő kőszegi 
városi adótiszttel szemben. Gömbös, mint ér
tesülünk, felebbezéssel élt 

Elintézett lovagias ügy. Dr. Ostffy La
jos, kerületünk képviselője, amint tudjuk, 
Gyurátz Ferenc ev. püspök királyi kitüntetése 
tárgyában interpellációt intézeti g,óf Khuen-
Héderváry miniszterelnökhöz. Ezen interpel
láció után Pápa polgármestere a Pápai La-
pok-ban nyilt levelet intézett képviselőnkhöz, 
melyben sereimesnek látszó kitételek is fog
laltattak. Ostffy ezért Ajkay Zoltán és Vidos 
Kálmán megbízottak utján magyarázatot kért 
Mészáros Károly polgármestertől. Dr. Csok-
nyay János és I.ampert Lajos, mint Mészáros 
megbízottai a héten tárgyaltak Ostffy segé
deivel és a lovagias ügyet sikerült békés 
nton elintézni. 

K é l i a sághegyi vasnt. Mittelmann és 
társa cég által létesített bazaltbánya-vállalat 
annyira előrehaladt már a munkálatokkal, 
hogy pár nap murva azok már teljes befeje
zést nyernek. A vállalati iparvasut közigazga
tási bejárását f. hó 30-án tartják meg s igy 
október hó 1-től kezdődőleg gőzerővel folyik { 
a munka. 

Allatdijazás Pápocon. A Nyugatma-
gyarorszagi Földmivelők Gazdasági Egyesülete 
szeptember hó 17-én .Pápócon allatdijazás!: 
tartott Laehne Hugó igazgatóelnök akadályozva 
lévén, az állatdijazáson Takách Márton a 
celldömölki járás főszolgabirája elnökölt. Az 
állatdijazáson ott voltak Balhauser Ottó m. kir. 
gazdasági felügyelő, Maitz Antal plébános 
szentszéki ülnök, Sebeityen Izidor körjegyző, j 

| Kiss Károly községbiró, Hajdú Izidor gköri I 
elnök, ifj. Kovács József gköri elnök Nick, 
Keresztúri János, Nóvák József, Kozma ' 
Szilveszter gköri pénztárnok, Lukács Énok, 
Pap József, Kasza Vilmos, Takács Mihály, 
Horváth Imre, Fehér Lajos, Lukács József, 
Lukács Imre és még számos kisgazda Pápóc, 
Kemeneshógyész, Nick, Rábakecskéd, Szergény, 
Magyargencs, Szentmiklósfa és Csönge közsé
gekből. Felhajtalott mintegy 40 darab tehén 
»s 60 darab üsző. A dijakat Takách Marton 
főszolgabíró osztotta ki. Dijakat nyertek tehé
nért : Marton K.'roly I . dij 45 K, dju Kovács 
Jezsef I I . dij 35 K, Nóvák Ferenc, I I I . dij 
30 K, László Bálint Szergény IV. dij 25 K, 
Kiss Károly V. dij 20 K. Kondor József VI . 
dij 15 K, Somogyi Zsigmond VII. dij 10 K, 
Böröcz József VIII. dij 10 K, Csiszár József 
IX. dij 10 K. Üszőkért; Ifjú Kovács József 
I . dij 45 K, Takács István I I dij 35 K, Nóvák 
János I I I . dij 30 K, Kondor József IV. dij 
25 "K, Horváth Fidél V. dij 20 K, Hajdú 
Izidor VI. dij 15 K, Csiszár Géza VII . dij 
10 K, Kiss Imre VIII. dij 10 K, Berta István 
IX. dij. 10 K. Összesen 4000 korona államdij 
lett kiosztva. Az egyesület részéről jelen volt 

l Rothermann Vilmos titkár. 
Dalosok városunkban. Mult vasai nap 

j a szombathelyi máv. műhelyi »Haladás« 
I dalegyesület. tagjai voltak — varosunk és 
j a mozdonyvezetők otthonának vendégei. A 
i délutáni személyvonattal érkeztek, megtekin

tették városunk nevezetességeit, kirándultak a 
sághegyi kőzúzóhoz, onnan pedig betértek a 
Mozdonyvezetők Czelldömölki Otthonába, ahol j 
már terített" asztalok, jó bor, cigány és az | 
összes itthon levő mozdonyvezetők és laka-
tosok várták családjaikkal együtt a fáradt i 
kirándulókat A kedélyes. délutánnak csak a ; 

kötelesség hívó szava, az esti vegyesvonat i 
indulása vetett véget, mikor a vendégeink a • 
legjobb hangulatban, a legközelebbi viszontlátás j 
reményében indultak haza Szombathelyre. A ; 
dalosok, kik már számtalan értékes dijat ; 
nyertek különböző versenyeken, sok igen J 
sikerült énekszámot adtak elő, kilátásba 
helyeztek, hogy a mozdonyvezetők téli mulat- ' 
ságán is közre fognak működni. 

T u i t O V á l a i l t á s . Mult számunkban : 
megemlékeztünk a helybeli kath. osztály- I 
tanító választásról? E hó 17-én délután tör- : 
tént ez meg. A kitűzött kántori próbára a { 
tnbb pályázó közül két aspiráns jelent meg: 
Virágh József hegykői osztálytanító és Fülöp j 
László cséknti kántortanító. Az iskolaszék \ 
egyhaniüilaB Virágh Józsefet választotta meg. • 
Az uj tanító holnap kezdi meg nálunk mű- ! 
ködését 

Üzletátvétel. Kenései Dezső, az Dj- ' 
kávéház, volt tulajdonosa, üzletét Fényes Fe
rencnek adta át, aki erről falragaszok utján I 
is értesített a közönséget. 

Uj főispán. Arról értesitik lapunkat 
hogy Zala vármegye főispánjává dr. Balázs 
Béla zalai birtokos neveztetik ki, aki jelenleg 
a főldmivelésügyi minisztériumban osztály
tanácsos. 

Tüz as erdőben. Kenyéri község ha- [ 
tárában az úgynevezett Királykuti erdőben ' 
tüz keletkezett, melyet azonban, mielőtt na- j 
gyobb kárt tett volna, sikerült elnyomni. 

Feloldott zárlat. Városunk és Alsóság 
községben a száj- és körömfájás megszűnvén, 
a zárlat alól feloldattak. A következő vásárok 
ennélfogva már megtarthatók lesznek. 

Gyermekgyilkos anya. Iván Julianna 
nemeskereszluri leány időelött kóstolt a sze
relem édes gyümölcsébe, mely hogy nem is 
annyira edes, csak most kezdi észlelni. Tud
niillik ezelőtt egy hónappal szerelmének gyü
mölcse lett egy egészséges kis poronty sze
mélyében. Júlia leányasszony azonban annyira 
szégyelte a dolgot, hogy a csecsemó eltünte
tésére határozta magát, Bűnös manipulációja 
most kitudódott s a csendőrség letartóztatta. 
Vallomása szerint a gyermek halva született. 

Meglopta útitársát. Kovács János 
szabósegéd utazás közben ismeretséget kötött 
Keresztes Lajos asztaloslegénnyel és együtt 
s/álltak fel állomásunkon a vonatra, hogy 
Szombathelyre utazzanak. Útközben Keresztes 
elaludt és midőn Szombathely közelében fel
ébredt, se társát, se ruhával telt kosarát nem 
találta. A kettőnek együttes eltűnése kOzOtti 
Összefüggés csakhamar világos lett előtte éa 
nyomban jelentést tett a rendőrségen. 

Gyűjtés. Bisztritsány Aladár, a tragikus 
életviszonyok kOzé sodort szerencsétlen, volt 
egyházaskeszői körjegyző nejével és hat ne
veletlen gyermekével együtt nyomorog s úgy
szólván már betevő falatjuk sincs. Aki is
meri a nagytehetségű, de a pusztító betegség 
által a sir szájára jutott férfin helyzetét s 
akinek szivében még kél némi szánalomérzés 
a maholnap árvaságra jutó elsenyvedi család 
iránt, könyörüljön rajta s juttasson számára 
némi adományt Csak annyit, hogy őket az 
éheohalástól megmentsük. Adjuk tanúbizony
ságát szánalmunknak egy oly férfiú iránt, aki 
a pusztulás biztos tudatával és ama sziv-
repesztő érzéssel távozik örökre közülünk 
és szerető családja köréből, hogy árváit min
denkinek terhére koldusként hagyja hátra. 
Adományokat szerkesztőségünk is fogad el 
és hirlapilag nyugtázzuk. Eddig adakoztak: 
Belső Józsel 5 K, Dinkgreve Nándor 5 K, 
N. N. 40 fill., Schrantz Elek 1 K, Hubert 
Sámuel 1 K. 

A csöngei önk tnzoltóegylet ma a 
Zöldfa-vendéglő Összes helyiségeiben felszere
lései gyarapítására zártkörű táncvigalmat 
rendez. Személyjegy 1 korona, családjegy 
2 korona 40 fill. Kezdete délután 3 órakor. 

Elégületlen birtokosok. Azok a bir
toktulajdonosok, akiknek földjéből a sághegyi 
iparvasut számara kisebb-nagvobb területet 
sajátítottak ki, eiégületlenkednek a miatt, hogy 
a bányavállalat 1 koronával akarja fizetni a 
földjük négyszögölét Mint értesülünk a gazdák 
sérelmeik orvosolása végett most kérvénnyel 
fordultak a törvényszékhez s azt kívánjak, 
hogy olyan helybeli szakértő és becslő kül
dessék ki a földek értékének megállapítására, 
aki az itteni földek értékél ismeri. A kérvény
ben ilyen becslőül Remete Dénest nevezik 
meg s általában 3 korona árt követelnek. 

Szüreti mulatság. A helybeli ifjúság 
szüreti mulatsága ma délntán 4 órakor veszi 
kezdetét a Korona-szálló kerthelyiségében. 
Ugyanekkor diszfel vonulást rendeznek a város 
utcáin keresztül. 

Tánciskola. Értesítés. Tisztelettel érte
sítem a szülőket és a lánckedvelő ifjúságot, 
hogy minden vasár- és ünnepnapon a Griff-
száló nagytermében haladók részére táncgya
korlatot tartok. Kezdete esti 8 órakor. Koncz 
Jenő oki. tánctanító. . , . 

Községi és körjegyzőink lakbérnyug
dijára vonatkozó vármegyei közigazgatási 
bizottsági javaslatot a vármegye közgyűlés* 
egyhangúlag elfogadta. 

A r világ legelterjedtebb és legolcsóbb írógépe a „MIGNON" megtekint-
hető: Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. — Ára 160 korona. 



A varmegyei tisztviselők nyugdijpőtló 
intézményire vonatkozó javaslatot a vármegye 
közgyűlése egyhangúlag elfogadta. Ugyancsak 
elhatározta a vármegye, hogy a vendeglö-ök 
és korcsmárosok úgynevezett záró-óradijat 
legyenek kötelesek fizetni, mert azt mondjak, 
hogy azt ug.is azok fizetik, akik éjjel riulal-
nak. tiki pedig eijel mulat, az fizessél!. 

A muraszombatiak holnapután ertekez
letet tartanak egy középiskolának Mura-zotu-
batban való létesítése ügyében. Nem ismerjük 
fcnzetebb az ottnnf viszony okaVdeazt- tudjuk, 
hogy a gimnázium Magyarországon, különösen 
a Dunántúl elég sok. Szerintünk ott is inkább 
polgarn-kola. vagy talán más szakipari iskola 
lenne legmegfelelőbb. A lateiner emberek már 
úgyis annyian vannak, hogy nem kaphat nagy 
részük állást. 

A Sárvári ág. hitv. ev. hitközség sok 
érdemil lelkésze Mesterházy László, szeptem
ber 1-én hagyta el Sárvárt, hogy l'ápán Gyu-

' rátz Ferenc püspök mellett uj állását ellog-
lalja. Üresedésbe jött iielyére már több lelkész 
pályázott. Legutóbb Varga József tartotta meg 
próbaszónoklatát, amely a templomot zsuf.*-
lásig megtöltött hívek tetszését nagyon meg
nyerte. Két hét muiva meglesz a választás. 

Uj gyógyszertárak. A legutóbb meg
tartott vármegyei közgyűlésnek egyik tárgya 
volt az Ostffyasszonyfáu és Xagyc-akányban 
fölallitm.do uj gyógyszertárak kérdése. A köz
gyűlés egyhangú határozattal az uj patikák 
fölállításának szükségességét kimondotta, mar 
most csak a szakminisztertől függ azoknak 
létesítése. 

Vendéglősök köréből. Az egész Du
nántúl egyik leghíresebb és legrégibb szállója, 
a sárvári Korona- vendéglő bérlöt cserei. Néhai 
Ritter Lajos özvegye a vendéglót átadja Nagy 
Dezső zalaegerszegi szállodásnak, aki mult 
csütörtökön kötötte meg a bérleti szerződést 
a sárvári főhercegi uradalommal. 
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A kolera. Budapesten és Újpesten 
szórványosan fordullak elő kolerahaláioznsnk. j 
Újpesten a gyanú- betegek- számara fölállí
tott ideiglenes kórházban tön ki a veszedelem. 
Az ápolok es egyéb személyek megkapták a 
bajt. Kél ápolói ő es egy kocsis bele is halt. 
Pápán 1-aufer Ignác magánzó meghalt kole-
ragyanus türntek közöl: Természetesen - i 
pap-iak között nagy a riadalom. D J azért 
rem ÍUelő, Ito y komolyabb jillegel nem ölt 
az idén a járvány, mert résen áll a hatóság, 
— Azonban résen és óvatosak legyünk 
mindnyájan, inert utóvégre, sem Pápa. sem 
Budapest nincs o!v messze tőlünk, mint 
Makótól Jeruzsálem. 

FotOS kijelenté*. Mult szerdán a Hus-
iparosok Szövetségének körülbelül száz tagja 
— a husiparosok kongresszusának megbízá
sából Vázsonyi Vilmos országos képviselő 
vezetése alatt tisztelgett Khuen-Héderváry 
Károly miniszterelnöknél. Vázsonyi a nála 
megszokott rövid, velős es megcáfolhatatlan 
okokkai támogatott szép beszédeben a kong
resszus óhajait adta elő, mire a miniszterel
nök válaszában kijelentelte. hogy a liuskér-
désben komoly tárgyalások indultak meg es 
hogy inkább a paragrafusokat kell mcgcál -
loztatni, mint a népet éheztetni. A küldöttség 
megéljenezte a miniszterelnököt. 

Selyemszövet mosása. Egy selyemruha 
mosásahoz kell liz liter folyó- vagy esővíz, 

] egy liter aramnniákszesz es jó sok levakart 
• szappan. A ruhát e folyadékban hidegen meg

mossuk és tiszta vizben kiöblítjük és kivasal -
juk. A tiszta selyem ilyen kezelésnél olyan 
lesz, mint az uj. A fél selymet is igy lehet 
mosni, de néha megváltozik a színe: megtör
ténik azonban, hogy a változás állal szebb 
szine lesz. 

Tanítás. Hrabovszky Józsa oki. tanítónő 
j tanításra elfogad elemi és polgári iskolai 

tanulókat. 

lív. Lenbe német orvostanár irja'T 
A klinikámon szerzett tapasztalatok sze

rint a természetes F e r e n c z «f ó z s e f -

ke.seriiviz biztos székelési okoz és sem

miféle kellemetlenséggel nem jár. Még 

oly esetekben is, amikor ingerlékeny 

belek melleit használtak. » Ferencz 

,lózsef-viz fájdalomul lküli székietet idéz 

elő. — Kapható gyógytárakban és 

füszeikereskedésekben. A Szétküldési-

Igazgatóság Budapesten. 

Pusztítják a madarat. Az amerikai 
ornilologusok a minap tartották megCsikágó-
ban kongresszusukat, melyen rendkívül kikeltek 
a madarak tömeges pusztítása elen. Kimutat
tak, hogy évenkint hároszázötveu millió holt 
madarat szállítanak at Amerikából Kurópa 
minden részébe. Angolország egymaga 40 
milliót használ föl különböző divatcélra. Egy 
hites nagy londoni cég, amelynek Angliában 
óriási madár üzlete van, négyszázezer kolibrit, 
lOOOOOparadicsom-madarat és félmillió külön
féle fajtájú" egyéb madarat rendel meg esz
tendőnként. Egy csikágöi hasonló nagy cég 
minden évben harminc-uegyvenezer kolibrit, 
tízezer vizi-madarat és félmillió egyéblajta 
madárszárnyat vásárol össze, hogy az európai 
piacra küldje Egy másik londoni cég egy 
mi'lió különféle szines madarat kapott az 
utolsó felévben Nyugat-Indiából és Brazíliából. 
Ez ellen a barbár madárpusztitás ellen tilta
kozó szavakat emeltek föl a kongresszuson 
összegyűlt tudósok, de tiltakozásuk gyakorlati 
megvalósítására nem találtak"mádot, mert e 
téren a női-divat koronázatlan királyai tehet
nének csak valamit. Már pedig nem igen lehet 
rá egyhamar remény, hogy a női-divat a 
tolldiszt kiküszöbölje. 

K 3 0 0 0 0 
C E R E S - D I J - K I I R Á S 

Azon célból, hogy a CF.RES-ételzsirt ott is bevezessük, ahol azt régi szokásból vagy uiegokolatlan előítéletből kifolyólag 
még nem használják, azon kéréssel lordulunk hű vevőinkhez, akik meggyőződésből és praktikus tapasztalataik alapján használják ezen cik
ket, miszerint a következő kérdésekre válaszolni szíveskedjenek : 

1. Ml késztette önt arra, hogy a Ceres-ételzsirral kísérletet tegyen? 2. Milyen előnyei vannak ezen ótelzsirnak mái 
ételzsirokkal szemben T 3. Mely előnyei teázik azt önre nézve nélkülözhetetlenné ? 4. Ismerőseit hogyan győzi meg ezen előnyökről Y 
Ezen kérdésekre vonatkozó jó válaszokra a következő dijakat tüz- II Azon pályázók között, akik a feleletek külalakja és tartalma folytán 

zük ki, a melyek kisorsoltatnak. : k o l i >nösen jó válaszokat küldenek be, a következő nyeremények ke
rülnek kiosztásra: 

1 díj á K 1000 = K 1000 20 dij á K 100 = K 2000 | 1 nyeremény á K 1000 = K 1000 I 5 nyer á K 200=K 1000 
10 díj á K 200 = K 2000 | 1000 dij á K 20 = K 20000 I, 2 nyeremény á K 500 = K 1000 | 20 nyer. á K 100=K 2000 

Összesen I 3000 K 22.000 K 2000 K 3000 
Egy pályázati bíróság, melynek összeállítását amink idején az újságokban közölui fogjuk, _ _ n 

el fogja dönteni, mely válaszok fognak a 25.000 koronát kitevő dijak kioszthatása céljából kisorsol'- K 30.000 
tatni és mely pályázók kapják meg a 28 nyereményt, melyek összege : 5000 K. - -

Ezen pályázaton mindazok részt vesznek, akik a fenti négy kérdésre vonatkozó jó választ alanti cégnek leg
később 1911. november 15-ig beküldik és legalább öt papírszalaggal ( ' / , kg-os Ceres-kockák vagy csomagokról) azt igazol
ják, hogy a mi Ceres-ételzsirunkat fogyasztják; minden továhbi öt szallagért a jó válaszok beküldője egy-egy további sors
számot kap és ezáltal a sorsolásnál kettős, illetve többszörös esélye van 

A húzás a jegyzői szabályzat 88. szakasza értelmében a es, k. közjegyző, Dr. Kopetz H. R. ur jelenlétében és irodájában 
1911. éri december hó 20-án délelőtt 10 órakor fog megtartatni. A oyertesek a dijakat azonnal megkapják, minden"levonás nélkül Azösz-
szes nyertesek jegyzéke kinyomattatik és kívánatra bárkinek beküldelik. 

Sctöclrt György r.-t. „DifpáLyáMt", Aiissig, Böhmen. 



közgazdaság. 
Mezőgazdaságunk fejlődéséről és a 
kisgazdák körében előforduló helyte

len gazdálkodásról. 

Irta ét a Rabasöm|éni Gazdakör gyűlésén felolvasta: 
Mára|l NÁRAY EDE, oki. gazda. ' 

'Folytatás.) 

. Az a kereskedő meghozatja azt a mű
trágyát a gyárból s otthon aztán hamisítja, 
kever hozzá értéktelen anyagot, rendesen 
finom homokot és ezt adja el drága pénzen 
a kisgazdának. Ilyen műtrágyával nem lehet 
,termeslobbietet elérni, sőt inkább ártunk vele, 
mert nem adván meg benne a kivált táp
mennyiseget, földünket csak ki Ingjuk zsarolni. 

Ezen csak egyféle módon segíthetnek a 
kisgazdák ugy, hogyha összeállanak többen 
és közvetlen a gyárból hozatják meg műtrá
gya szükségletüket s ott a gyárost kötelezik, 
hogy a törvény által előirt vízben vagy pedig 
citrát oldatban oldható műtrágyát szállítson. 
Az ilyen r-ndelt műtrágyából vegyenek min
tát és küldjek fel a vegyvizsgáló állomásnak 
Magyaróvárra, ahol is meg fogják vizsgálni, 
hogy tényleg olyan műi ragyát kapott-e a gazda 
s ha nem olyan műtrágyát küldött az a gyá
ros, mint amilyen rendelve volt, köteles vissza 
venni, sőt még köteles kártérítést is adni a 
kisgazdának, ha e miatt valami mulasztás 
történt. 

Láthatják ezekből, hogy mily fontos 
szerepe van- a trágyának a helyes gazdálko
dás terén s láthatják, hogy csakis jó trágya
erőbén levő földön lehet jó termésre számí
tani. Ha az előbb leírtakat figyelembe veszik 
s megfogadják tanácsomat s ugy fognak cse
lekedni a trágyakezelésnél, mint ahogy leír
tam, meglátják, a termésben mily óriási kü-
lömbség fog mutatkozni. 

Most, hogy a trágyával és annak keze
lésével végeztem, áttérek a foldmivelés köré
ben elkövetett hibákra. Röviden rá akarok 
mutatni azon hibákra, amiket a kisgazdák 
körében a földmiveles és a vetés alkalmával 
tapasztaltam. 

A földnek megmunkálása alkalmával 
nagyon sok hibát követnek a kisgazdák azál
tal, hogy a földet későn munkálják - meg és 
igy nincs ideje a földnek a szántások között 
beérednie. Pedig ez egyik legszükségesebb és 
elengedhetetlen feltétele a jó talaj müvelésnek. 

Nagyon nagy hibát követnek el a kis
gazdák már ott is, hogy a földet mindig egy 
irányban szántják meg s igy a föld mindig 
csak egy irányban lesz. megmunkálva, nem 
jól megkeverve és keletkeznek az úgynevezett 
bogárhátas földek, amelyeknek ha nincsen 
meg az északdéli irányuk, a nap melege nem 
érvén egyformán, egyik helyen a növény fej
lődése jobb, szebb lesz, mint a másikon. Mi
előtt a magot elvetnénk, a földet meg kell 
munkálni és éppen itt cselekszik a kisgazda 
rosszul akkor, amikor azt gondolja, hogyha 6 
egyszer megszántja a földjét, abba már el
vetheti a magot. Ezen helytelen eljárás szél
tében dívik a kisgazdák körében s nagyon 
ritka helyen ismeri az a kisgazda azt, hogy 
mi az a tarló alá szántás, vagy tarlóhántás 

Mindjárt az első hibát-a. tarló hántásnál 
követik el a kis gazdák, hogy nem fordítják 
alá idejében a tarlót azzal érvelve, hogy olt 
a tarlón jé legelőt talál a káresetek bekerü
lése után és igy sokkal kevesebbe kerül a 
marhának a tartása. Ez helyén lehetett a régi 
köttet, amikor is 3—4 métermázsás termé
sek- elérésére törekedték, máma azonban, mikor 
m á r a gazdának arra kall törekednie, hogy 
müdíf . nagyobb és nagyobb termést tudjon 
elérni, mert csak igy képea azt az óriási ter
het erviiemi ami a nyakán van, akkor ez 
nem állhat fenn, el kell vetni ezen helytelen 
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eljárást s.a helyes eljáráshoz kell fogni. Mi 
a célja a tarlóhániásiiak ? A tárlóhántás céija 
tulajdonkeppen a gyomirtás s ezzel egyetem
ben a talaj nedvességének a megóvása is. A 
termés. lekerülte után a taríok ott maradnak, 
kihallva a gyom magvak s ezek, ha kedvező 
helyzetbe kerülnek, 'kicsíráznak s kikelnek. Ha 
már most a földet egyszerre mélyen szarjuk 
meg,'ezek a gyommagvak mélyre kerülnek le 
es ott igaz, hogy nem tudnak kicsírázni.mert 
el vannak zárva a levegőtől, de a másik szán
tásnál annál nagyobb erővel fognak előtörni f 
s fejlődni, mi i t azelőtt. Ennek elkerülése vé
gett kell a larlóhantást végezni. A tarlóháu-
tásnál a tarlót 2—3 cm. mélyre szántjuk 
úgyannyira, hogy a földön maradt szárrészek 
és gyommagvak sekélyen kerülve a földbe, 
ott olyan kedv-ző helyzetbe kerülne*, hogy 
2—3 hét máivá már csírázásnak indulnak és 
k i is kelnek. Mo-t. ha ezután, mikor anár a 
gyomok mind kikeltek, újra megszánVjuk^a. 
földet, de ekkor már mélyebben 10 —15 cm re, 
a kikelt gyomok melyre kerülve elzáratnak a 
levegőtől és elkorhadva elpusztulnak. Ennek 
peiiig a mi viszonyaink között nagy jelentő
ség" van, mert a gyomirtással a termést cö 
vélhetjük azáltal, hogy a gyomok nem fogják | 
á növény elől elszívni a tápanyagot a talaj
ból s nem fogják a talaj nedvességét fogyasz- | 
tani és igy kiszárítani, nem fogják /a fejlődő 
növényt elnyomni, hanem az a tápanyagamit 
igy ők elvontak a lalajtól, az. a növénynek 
fog rendelkezésére állani és azt a növény 
fogja majd tudni hasznára fordítani. 

39. szám 

(Folyt, köv.) 

„M-I-l-tT" lapa megengedte! Hisz valódi 
JAKOBI féle AnttniCOttn-rigarrttahuvrlyak fa

dobozokban! 
Vlgyéaiea! Csakis a •JACOBI. ielzésselvat-di! 

iraeteseKet JüTányos 
áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz 
dasági i'S ipari gépeké'., malom-
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat,, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-árukat, 
mindennemű műtrágyát kar
tellen kívül, vetőmagvakat, 
erőtakarniánv féléket, belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
szenet, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek! 

Központi Iroda: Kőszegi n. 2. 

Raktár: Széli Kálmán n. 25. 

Árajánlattal és költségvetéssel 
díjmentesen szolgálunk. 

lépvlaalöt minden koatégban karainak. 

e - H O R V Á T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS JaAZOLÓ 

CZELLDÖMÖLK, KIS-ÜTCA 2. (Szőlő vendéglő mellett.) 

Szobafestések, cim- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. : 

te. 



Nyersolaj, szivógáz, Diesel 

benzin m o t o r o k és 
lokomobilok 

Drezdai motorgyár részv. társ. 
Németország legrégibb.lecnagyolib motor

gyára, -r — Vezérképviselü: -

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V: Konáry-ntca 4. 

(Alkotmány-utra sarok.1 

Keressük mindenben a legjobbat! 
Nagy .elővigyázat ajánla;os-ar. egészséges 
ivoviz megválasztásán:'!, igyunk és kérjünk 

tehái mindenütt 

Szántói savanyúvizet, 
mely gazdag, iprm»-v*e!t»«- szön*avtartalmáinál 
fojiva rendkívül k«'II«-m»*s, az e ^ z s é g r e hasz
nos, elsfiran;*u asztali viz. Erősen liu^yhajtó 
hatá&Q, e!<Vt»j>íiti az emésztést, metzakfidályozza 

a jjyoin-irt'ti*^!. 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár Cselldémölköa : Landler Sama 
ttuerkeieskedönél. 

KEMENESALJA _ 

1 
| í f j ] sima e. ^erenzuiovemr 

K I A D Ó 

AX/ALODI' 
KAUCSUKSAROK 

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

Bnd»pest, TI., Fmaciek-tart" 6. 

Czelldömölkön, a Bárdossy-féle ház, 
mely ál l : két 3 szobás lakásból, 

mellékhelyiségekkel, pajta és istállókból. 

Ezen ház akár egészben, 
avagy részletekben is azonnal k i a d ó . 

Bővebb értesítés nyerhető 

Rosenberg M. Miksa 
földbirtokosnál Czelldömölkön. 

Kondor Józssí es Schíkz Gyula 

sir kör akt ár a 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

(.ügy egyszer"?, vala

mint modern, művészi 

kivitelű síremlékek

ben nagy választék 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyttzemü könyvnyomdájában, Celldűm^lkQrl 


