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Szerkesztőség és kiad . iüvatal : 
DiBkgreve Nándor könyvnyomdája < á'lld: mölkflr 
ide iotézendők a szellemi reszt illető közleményt. 

hirdetések és nrindennemü. penzilletékek. 

Az anya hivatása*) 
Mindenki, aki él a vi'ágon, csak 

annyit ér, amennyit embertársain ja-
vittii, nemesíteni képes. Épen azért a 
hajadonok és fiatal asszonyok arról 
elmélkedjenek, hogy mint l eendő csa
ládanyák megtanullak azt: mi a nevelés, 
mi az anya nevelői hivalása. 

A nevelés az a -munka-folyamat, 
amelynek hatása alatl az ember lelki 
és erkölcsi képességeit tökéletesili, fej
leszti, kialakilja. A. nevelés segítségével 
fölemelni igyekszik a jövendő nemze
déket az emberi életkörbe, kialakítjuk 
benne az erkölcsi személyiséget. . Ezt 
azonban nem gépiesen fcilészljük, ha
nem belülről kifelé, elevenen, szervesen 
és pedig nevelés utján, de ez csakis 
Önnevelés, önképzés, önkészület, önte
vékenység lehet. Minden nevelés más 
személyiségek utján csak támogatás, 
•-'ezetés. ébresztgetés, az önnevelés ••rfr-
sitése, segítség az önneveléshez. A ne
velés célja: a sokoldalú érdeklődés és 
rendezett szeretet kialakítása. A nevelés 
kérdése a mostani társadalomra nézve 
létkérdés, amelytől jövője függ. Nevelő 
eljárásukban a nők ne feledjék soha 
Kant (hires bölcs) szavait. »A gyermek 

•I E szép levelel Milliniier János kassai lanár 
irta és mi köszönetet momlunk Bariba Pálnak, faogy 
azt közkincseié tette. Pzerk. 

(lantili')) ne gondolatokai, Itaiiem gon
dolkodni tanuljon, ne hordozzák, hanem 

; vezessék, hogy a jövőben maga is ügye 
j sen tudjon járni.« 

Ha a mai foglalkozások nagy szá-
I mát figyelembe vesszük - a inai lélek- } 
I zésnélküli ! ban a létért, á megélhe

tésért: a vasul, a gőzhajó, a villám, a 
tejefon. a lelegráf, a kábel, a kormá
nyozható- léghajó, a repülőgép korsza
kában — meg tudjak, mi'yen tele van
nak nagy és apró kísérletekkel a" jel- f 
lemre, milyen irgalmatlan"1 kényszeri
lik az embert, lassan-lassan saját leg-
johb énjéről lemondani, hogy a külső, 
anyagi dolgok imádatába merüljön. 

Egészen másképen áll ez. a nevelői 
hivatással. Csaknem minden közvetítése 
visszaragadja az embert a világból, 
amely a valóságban van, abba a világba, 
amilyen kellene, hogy legyen. A gyer
mekek, a még meg nem keményedett 
emberi szívre husveli harangok, ame
lyek föltámadásra szólítanak mindent, 
ami fölfelé törekszik az emberben. És 
az a nagyszerű a nevelői hivatásban, 
hogy gondosabbá tesz mindennapos szo
kásaiban, vigyázóbbakká szavainkban 
és uj szándékokat ébreszt bennünk, 
amelyek benső növésünk szüneteléséből 
kiragadnak. 
•',*"• Az anyai (nevelői) hivatásnak ma
gunkra való visszahatásáról akarok 

szólni, meri korunkban, amely tele van 
pedagógiával ( = neveléstudománnyal), 
tanulságosan feledik, hogy a leghatáso
sabb nevelés nem a növendék közvet
len kezeléséből származik, hanem a 
közvetett módszerből „a nevelő önne
veléséből". Mi hasonlíthatatlanul inkább 
befolyásoljuk a gyermeket azáltal, amit 
neki mondunk. »Xem az által, amit 
másoknak,-s-hanem az által, amit ma
gunknak tiltunk meg, válunk mi rende
zett hatalommá az életben.* 

Hányszor kérdezi az anya. a leg
mélyebb szeretettel és aggodalommal: 
>Mit tegyek gyermekemért, hogy meg
védjem a kísértések hatalmától, amelyek 
kívülről és belülről tolakodnak elő ?« 
És azután tépelődik és olvas könyveket 
a nevelésről, — rhikor valódi felelet 
a kérdésre csakis ez volna: •Töreked
jél becsületesen magadat azzá tenni, 
mivé gyermekedet akarod, a kísértés 
IMI,.ima ellen az ő legjobb védelme, ha 
te magad naponta gyöngeségédnek, ide
gességednek és szenvedésednek áldoza
tot hozasz, még ha oly kicsi is. A te 
legelrejtettebb önlegyőzésed gyermeked 
leghatalmasabb védőangyala! Az önne
velés e munkája nélkül ellentmond, sőt 
kigúnyolja a te egész ' napi föllépésedet 
minden, amit a szád mond. 

Sok anya (nevelő) panaszkodik és 
töri fejét a legjobb gyógyító módokért 

Október 6. 
Irta : If). Barabás György. 

Hazánk hánytvetett életének, színdús 
történelmének egyik legmozgalmasabb, leg
szimpatikusabb, leglelkesitőbb, leghazafiasabb, 
majd a legmegrenditőbb korszaka az 1848'49 
diki időszak. Ezen időkből oly példákat látunk, 
melyek egyrészről a kétségbeesett, a magyar
ságtól letipor^egyalázott-elWuség-v^rgődését 
mutatják, másrészről a hezaszerete'bői, a 
haza iránti kötelességből harcoló, a vérig, a 
halálig ktl-.dó magyarságnak, t>». önfenntar
tásra, a haza szabadján?' af Í.Ugetlenségére 
törekvő népünk nemes, dicsteljes küzdelmeit 
tárják szemünk elé. Mondhatjuk: ho^y r-on 
korszakban szinte ki v<.n fejezve évszázadok
nak összes brutalitása, jogtalansága a hata
lom részéről, a haza iránti rajongás, az ideális 
hazaszeretet, a népszabadságért, a nemzet 
szabadságáért folyó szellemi és véres harcok 
összes motívumai a magyarság részéről. Lát
juk azonban azt is, hogy a nyers erő — 
paradoxonnak látszik, de váló — mily erőtlen, 
ha a szívnek melege, a léleknek szikrája, az 
ideális hazafiság tüze nem hevíti a küzdőt, 
aki — hogy ugy mondjuk — egy rohanó 

géppé válik, melynek gépésze elvesztette az I 
eszét s rohan a gép, . . . rohan, . . . útjában 
a nyers erejével élőket gazol el; de nem he
víti a léleknek szikrája: hiányzik a józanész, 
mely azt mondja, hogy a nyers erő csak arra 
való, hogy a bölcs agy munkájának eredmé
nyeit a terveket megvalósítsuk vele, de sem
miesetre sem arra, hogy a n'épek szabadságát, 
a népek műveltségét poipa tiporjak. Az ilyen 
Eép útjában csak romok és holtak hevernek: 

_a faji .és. világmiiveltség várainak romjai s 
ideális lelkek, bölcs agyak, nemesen érző szi
vek hazai, holttestei. 

- Látjuk azt, hogy a nyers erő, melyet egy 
oly magasztos érzelem, mint a hazaszeretet 
vezet, mily fölemelő tetteket végez. Ez is egy 
gép, melyet az éb5 szív, az élő lélek, a sza
badság, a haladás tüze hevít; mely rohamá
ban- ha gázol is, a lehetetlent, a szívtelent, a 
szabadságnak, a haladásnak csak utonállóját 
gázolja el. 

Éppen ezért a történelem, a nép, a-nem-
zet az, előbbi erőről csak átokkal, .míg az 
utóbbiról hálával emlékszik meg. 

.1848—49-ben is e két erő működött. 
Ezen két erő működésének eredménye dá
tumban kifejezve 1848. március 15. és 1849. 
október 6. Az egyik az alkotás, a bimbózás, ' 

i . 
I a születés, a ragyogó tavasz napja; a másik 

a levélhullás, a fonnyadás, a sorvadás, az 
enyszet, a halál napja. Az egyik a magyar 
nemzet ujéynapja, a másik a magyar nemzet 
halottak napja. 

Ma október ti-ika van, tehát a mi ha
lottak napunk. Szivünk, lelkünk szomorúság
gal van tele e gyásznapon. Gyászoljuk azon 
fiérfiakat, kik hazánk szabadságáért, a mi 
magyar szivünkért, magyar lelkünkért^letünk-
ért minden ellenségverö hadvezérek küzdöt
tek végig ama harcol, a világtörténelem egyik 
leglelkesitőbb, legideálisabb harcát, az 1848/49-
diki szabadságharcunkat. Oly energiát tudtak 
belevinni a harcba,, vezérségükbe, amely ener
giával le tudták verni az évszázados ellen
séget s amely energia csak oly népnél érez
tetheti hatását, mint a magyar. Amely energia 
az erőszakos haláluk után is megmaradt úgy
annyira, hogy velük nem halt meg a nemzet, 
melyet a lelketlen hatalom, a lelketlen gép 
csak elgázolt, de nem gázolt agyon: mert a 
lelketlen gépben nem volt olyan energia, hogy 
az ő lelkeknek a magyarba öntött energiáját 
meg tudta volna semmisíteni. Nem halt meg 
a lelkünk, nem halt meg a szivünk, mert ma 
is halottak napja- van, a magyar nemzet ha-

1 lottak napja. Gyászoljuk, de egyúttal Onnepel-



a hazug gyermekek részére. Fájdalom, 
gyakran feledik az első ós legfontosabb 
eszközt: shogy saját mindennapi kije
lentéseiket naponta egyszer szigorú el
lenőrzés alá vegyék.< Es akkor, a maguk j 
ijedelmére fölfedeznék, hogy noha ők j 
nem hazugok, mégis egy óra alatt néha j 
hatvan kis valótlanságot mondanak, Oi- j 
r-gérhetik- angyal-nyelven az igazságot, 1 

a gyermek csak megmarad a tapaszta- l 
latnál és hozzászokik, hogy minden nagy j 
dolgot csak dalban ünnepelnek, de a/ok j 
használat által tisztátalanithatók. 

Jellemet csakis jellemes magatar-
lássál fejleszthetünk. A nevelői (anyai) 
hivatásban igen nagy szerepet játszik a 
pontosság, vagyis a kötelesség hü, pontos, I 
lelkiismeretes teljesítése. Schillernek a 
•Die Burgschafw cimü költeményében > 
gyönyörűen kiemelkedik ennek az erény- | 
nek a jelentősége. A kezesül hagyott j 
barát csaknem életével fizetett, ha társa 
a kitűzött időben meg nem érkezik. | 
Mennyivel károsabb, végzetesebb a ne- i 
velői, az apai. az anyai hivatásban a j 
pontatlanság! Hány erkölcsi élet forog j 
veszedelemben a pontatlan nevelő (apa i 
vagy anya) eleven példája nyomán! Az ; 
egy hiba. akár csak a nyomdában, száz- i 
szorosan sokszorosítva jelen meg. vésze- I 
delembe sodorva, lelkiistneretlenségbe, | 
kötelesség-mulasztásba a nemzedékek 
hosszú láncolatát. 

Nekünk pedig meghízható, köteles- j 
ségükel híven teljesítő nemzedékre van I 
szükségünk, olyanokra, kik az igaz, jó -
és szép erkölcsi fogalmakért nemcsak | 
az ellenőrzés vagy fölügyelel kényszere 
miail lelkesednek, hanem mert a ha- i 
zugság. a gonosz és rut ellen tiltakozik | 
lelkük egész valója. 

Igaznak, őszintének kell lennie az 

igaz nevelőnek, a nevelő anyának. Hő
sies, bátor cselekedetet végző, amikor 
szembeszáll gyermekeinek ösztönössé-
geivel, ,riogatva a rossz hajlamokat s 
élesztgetve az erény csiráit szivének 
szeretetével. S a legnagyobb bátorság
gal nagyon is megfér a legnagyobb sze
rénység. Szerénységet pedig csak az 
állal ébreszthetünk, ha a mi saját gó
biinkét a legkisebb zugig üldözzük. 

Hány anya nem is sejti, hogy ki-
puszlilhatatlan alapjait veti meg gyer
mekeiben a gőgnek ós önzésnek . . . 
Valahányszor az anya (nevelő) egész 
magatartásából kibaszik, hogy legyőzte 
önmagát, ott a iryeimekefc örömmel 
hajlanak meg. készséggel engedelmes
kednek. 

Aki tehát a nevelő-anyai hivatásra 
szenteli magát, annak legfontosabb elő
készülete az akarat nevelése kell, hogy 
legyen A legalaposabb ismeretek sem 
használnak, ha a nevelő-anya — a 
koncentrált akaraterő hatalmával — 
nem képes gyermekeit i szétforgácsolás, 
játékkedv, renyheség és más összlönös 
állapotok fölé emelni s ha nem képes 
átruházni reájuk a nyugalom s az ön
uralom szellemét. Elvünk legyen: 'Min
denekelőtt a parancsoló tisztelete (tekin
télyei a nevelőnek emberi méltóságával 
szemben!« | 

A gyermeknek tiszteletreméltó bá- l 
násmódra van szüksége. Igaza van j 
Olaudius Mátyásnak, aki azt mondja: 
• Nem tudok inasl kigondolni, minthogy 
magunknak ke!! qzzá--fenhütik, mire a 
gyermeket tenni akarjuk. Nincs is, ha 
gyermekeinket (vagy másokat) javítani 
akarunk, más tanácsom, mint az, hogy 
előbb nekünk kell megjavulnunk!-

Egy érd kes kiállításról. 
A nagy nemzeti világkiállításoknak 

bealkonyodott. Példa rá a turini jubi
láris kiállítás, amelyről az olaszok ke
serű gúnnyal azt mondják, hogy többe 
kerül, mint Tripolis/. okkupációja. A 
nagy kiállításoknak hitele veszeti és 
valószínű is, hogy a nemzetek nagy 
idegentofgalmat-a- jővóbun- nem—világ-
rek'ámmal rendezett nemzetközi (ária
tokkal fognak csinálni. De habár a nagy, 
kiabálós nemzetközi kiállításoknak be 
is binuil. napjainkban annál nagyobb 
szerepe van a speciális kiállításoknak. 
Igy azt az időleges kiállítást, amely Bu
dapesten a mezőgazdasági múzeumban 
most van nyitva, (értjük a tenyésznél 
kiállítást), szeretnénk a magunkénak 
mondani. Szeretnénk róla azt hirdetni, 
hogy soha közlenyésztési ágnak akkora 
reklámot, mint ez a kiállítás a maga 
beszédes adataival, nem csinált. A kiál
lítással kapcsolatban kiadott katalógus 
érdekes adatokat mond el a haltenyész
tés jövedelmezőségéről és kívánatos, 
hogy az itt ismertelett adatok minél 
szélesebb körben ismertessenek meg. 
A hivatkozol! ismertetésből tűnik ki, 
hogy értéktelen .szikterületek ha'aslavakká 
átalakítva holdanként száznegyven-száz
ötven korona jövedelmet adnak. Meg
tudjuk a/, ismertetésből, hogy hazánk
ban 159 gazda foglalkozik mesterséges 
hallenyésztéssel és a halastavakká ala
kított 'terület 14.000 kai. hold körül 
van Ma már a mezőgazdasági statisz
tika két millió koronával könyveli el 
azt az összegei, m-l vet mesterséges bal
termeléssel gazdák szereznek. De mindez 
a kezdet kezdete. Hazánkban még na
gyon sok kihasználás nélkül olyan 

jük szabadságunk vértanúinak emlékét Gyá
szoljuk azokat, kik akár karddal, akár tollal, 
szóval védelmeztek dicsőén hazánkat A sza
badságharc ó.szes dicsősege, a sok csip-csup 
fiuknéptöl támogatott ellenség legyőzése az. ö 
dicsőségük. Nem csoda tehát, hogy a levert 
hatalom, a gőgös, büszke abszolutizmus, mikor 
rengeteg idegen sew.il-égie-1 ismét lélekz.thez 
jutod, olyan lett, — n.m ára mint az oroszlán, 
hanem •— mini a vézna gyerek, mikor az 
erős. de lefogyott ellenségei ütheti, verjieti a 
e közben ka»i is okozhat neki,"sőt mégönön-
tnagában is. 

Valóban, á regi római rossz császárok 
korára, kel! itoiidoluunk, amikor olvassuk a 
történetet 18-40 augusztus 18-tól, a világosi 
fegyverletel el napjától, október ti-ig. A léke-
vesztett düh. az eszeveszett, kegjeUeuség,' a. 
szertelenség, a .barbarizmus, a politikai eszely-
teleneeg, eszeveszettség, a rövidlátás: mind 
orgiákat Ültek. Ellenségünknek jelszavai ezek 
voltak: fej veszte*, >--.,_v,-/t, s. fej- és jószág-
vesztés. Hi.iba kért az. őt seüitő hadseregnek 
az előttünk oly becsületes fővezére boctana 
tol, kegyelmet a hatalomtól a szabadságharc 
magyar vezérei részére, a pokoli szív nem 
puhult meg. i z a sziv, az a lélek nem ismert 
má-t. mint a golyót, » kötelet, » hóhért. Ezek 
akkoriban—iguriT ""keresett—cikket—ki-pxiek; a 
mohó halalom i^-n drágán fizetett értök: 
magyar lejjel, magyar vérrel. A fizető a rnar 
európai lurit vérengző. Haynati-volt. A fizető 
helyiség, a bankhelyiségei haditörvényszéknek 

neveztek. Itt Osztogatta a bankár b', Hayuau i 
ur, nagyjainknak. hadvezéreinknek a halált; 
kinek kötéllel, kinek golyóval. A fizelési ha- | 
táruló október li-ika volt. 

E/.ek között elsőnek kell megemlékez- ] 
• nllnk gróf Batthyány Lajosról, az első ma- i 
! gyar miniszterelnökről, a sárvari kerület első i 
j népképviselőjéről — Erről a kiváló jellemű ! 
' szelíd és békés lelkületű főúrról; kiről az ide- i 
j gen földön üle-ezö törvényszék is elismerte 1 

I a bűntelensége!. De azért mégis IVsire kttld-
i tek llaynau kezébe, InTiek a' törvényszéke ki - i 

mondót la rá—a bűnösséget es__ha|áiite!etel_: 
Bütle az volt. hogy a nemzetet ki akaita j 
békitem az uralkodó családdal; legtöbb bűne ! 

.; pedig rz. hogy kiváló magyar volt A kötél ] 
: altah halált az iilol-o ^rákban -golyóra vál- | 

to/tatták át október ffán hajtották" végre 1 

0 Pesten. Ártatlant, sót a hatalomnak is a jo- I 
; akaróját végezték ki! Semmi* sem bizonyítja I 
j jobban a hatalom elvakullsáüát." 'szeveszell-
; "sénel. mint ez az ítélet. 
\ A.szabadságharc legnagyobb vezéreit e 
j napon vége/téK ki. Négyei golyóra, kilencet 
j kötélre itéitek. Kiss Ernő különösen a szer-
j bek-elleni harcosban tűnt ki fényes hadvezéri 
1 leheletével , vüé-ségével. Sclnreiilel már a 

irancia háborúkban mini bravúros Iniszarpa- • 
: rancéiiok 'Ütneue ki maa.il: ó volt az, ki i 
i .lellasiciiol Ilec-ig • üldözte. IMzór Erdélyben 
• működött mint parancsnok, Deseívf/y kiilönö 
! s»n a kápolnii c-atában matatta ki hősiessé-

gét s kitűnő taktikus voltát; később az oroszok 

is megtudták, hogy milyen éles a kardja. Ó 
volt a szabadságharc egyik legképzettebb és 
legbravurosabb tábornoka. Báró Pöltenbcrg 
Görgey táborkaiaban szolgált s különösen a 
visszavonulásoknál s a fedezeteknél fejtette 
ki kiváló katonai erejét, sokszor bámulatosan 
vakmerő tetteivel 7óröfc inkább a hadi mér
nöki tudományával tűnt ki. Xetn veti tényleg 
részt a szabadságharcban: de bűnös volt abban, 
hogy hogyan mert magyar földön olyan híres 
erődöket építeni, mint a győri, szegedi s a 
komáromi erődök és sáncok, Lahner sem 

.vett részt tényleg, a liarcbau. de ó gyártotta 
a magyar sereg részére a fegyvert golyót s-
egyebb hadfelszerelési cikkek-t. Ezért szeli 
védett vértanúi halalt. Knézich leginkább a 
komáromi var fölszabadításában, majd Buda
vár visszavételénél p^atott jelentős sikereket 
mini rettenthettél) és elszánt katona Najy 
Sándor a szerbek ellen kezdte működését, 
később Pedia Temesvárnál, Szolnoknál. Isa-
szegnél, Vácnál, Nagysarlonal, Komaromnál 
es Budavar visszavételében csiklandozta az 
osztrák sereg bőrét. A német származású 
Tyeininyer magyar ezredben szolgált, magyar 
nőt vett el feleségül s annyira magyarrá vá l t 
hogy kiváló részi veti a harcokban. Cibikhá-
zanál. Kápolnánál, Budavár visszavételei"'" 
stb. heJyen_Juu2taliiiiai! iiieli-ngetli. az oszlra-
kok hátát. Mlllt próféta, halála előtt, megjö
vendölte, hogy »e nemzet szabad lesz, vany 
megtagadja az igazság önmagát.. Aliikból 
Kossulh_ajiHigyar hadvezérek légérleli 
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a termelésnek megnyerhető. Ennek a 
kiállitá8nak épen az a bevallott célja, 
hogy a termelésnek erre a fontos ágára 
irányítsa a gazdák figyelmét. 

Mert ámbár nagyobb arányú akció 
folyik abban a részben, hogy mintegy 
hatszáz haltén vesztésre alkalmas folyó
vizünk halakkal benépesittessék, de ma, 
mikor folyóink szabá|yqzya_^anriakv a 

-folyóvizek ipari célokra használtatnak 
föl: nem lehet reményünk ahhoz, hogy 
a régi halbőséget folyóvizeinkbe vissza
varázsolhatjuk. Nincs más hátra, mint 
a mesterséges haltenyésztést fellendíteni 
hazánkban annál is inkább, mert az 
annyit emlegetett husinségnek niucsen 
jobb megoldása, minthogy a hal piacra 
kerüljön mindenfelé, legyen belőle sok, 
alakuljanak az árak kedvezően, legyen a 
hal a jövőben is olyan néptáplálék, mint 
hajdan. Ugy 1872 év statisztika szerint 
minden élő emberre Magyarországon 
hét kilogram ha! jutott évenként. Mai 
számítás szerint nem jut fél kiló sem. 
A helyzet akkor változhatnék előnyösen, 
ha mesterséges tavakban termelt hal
mennyiség nem 12000 mázsa lenne, 
mint most, hanem tízszer annyi és a 
folyók behalasitásai annyi sikerrel jár
nának, hogy szintén százezer métermá
zsa halat tudnánk kitermelni folyama
inkból. 

Ujabban a földmivelésügyi kormány 
nagy súlyt fektet arra, hogy közélelme
zésünk valamelyes könnyítést nyerjen 
erről az oldalról is. Gróf Serényi Béla 
igen hathatós módon járult hozzá a hal-
hustermelés fokozásához. Arra alkalmas 
tavak, holtágak benépesítésére tógazda
ságokból származó nemes pontyivadék-
bol 300 mázsát osztott széjjel az 1911. 

év tavaszán; ezzel mintegy 6000 kat. 
hold vízterületen indult meg a belteije-
sebb halászati őzem, amelynek hatása 
rövid egy-két év múlva bizonyára érez
hető lesz. 

A minisztérium nagyarányú kezde
ményezésének eredménye az a széles
körű intézkedés is, mely e téren külö
nösen most tapasztalható—A—még-ber 

l ielrűejezett 1911. év folyamán halá
szati ügyben több mint 200 oly kér
vény érkezett a földmivelésügyi minisz
tériumhoz, amelyek szakszerű elintézést 
igényeltek az Országos Halászati Fel
ügyelőség részéről. Eddig rendszerint 
60--70 volt évenként e kérvények 
száma. Ez a hivatal egyébként a halá
szatót illető kérdésekben teljesen díjta
lanul ad bárkinek felvilágosítást. 

• Landgraf János miniszteri taná
csosnak, mint a halászati ügyosztály 
vezetőjének az érdeme a kiállítás kez
deményezése. A kiállítás rendezését 
pedig Bépássy Miklós műszaki tanácsos, 
az Országos Halászati Felügyelőség ve
zetője látta el. 

Ha majd a tél fagya, felengedett 
És enyhe szellő leng a- táj felett. 
Ha csókjaitól a nap sugaraknak 
Csupasz gályákból uj rügyek fakadnak 
S a messzeség. hoVá szemem tekint, 
Virágos lesz a puszta táj megint. 
Ha újra Vigan csendül a madárdal 
S az illattárban fel az égig szárnyal ; 
Ha majd a szivem nem lesz már beteg , 
Anyám ' Majd akkor haza sietek. 

NOVAK PAL-

H Í R E K . 

LeVél . 

Anyám ! Megkaptam a l e v e l e d e t . 

Hiába hiVsz haza, most nem megyek. 
Hiszen felénk már Vége Van a nyárnak, 
A madarak csak tarló felett szállnak. 
Igy ősz felé tudom, hogy bus a táj . 
Az én sziVem, amely régóta fáj, 
Odahaza se tudna megnyugodni. 
Nem akarom, hogy te is láss zokogni. 
Miért szerezzek bánatot neked ? 
Hiába hiVsz Anyám, most nem megyek. 

jei , legérdemesebbjei közé számította. Az 
osztrákut több helyen elverte, de leginkább 
Budavár zisszavételénél ismerték meg legjob
ban é s legtöbben az ellenség emberei közül. 
A hős Damjanirhban szerb vér is keringett, 
de a szerb lázadás miatt annyira meggyü
lölte őket, hogy kiirtandóknak jelentette ki 
mindnyáját. Valahány csatában rész.tvett, 
mindegyikben győzött. A szolnoki csatát ő 
nyerte meg s azonkívül több helyen cirógatta 
a sógorok nyáját. A világosi fegyverletételkor 
Arad várában volt mint-'pa'-ancsnok. A csá
szári követ felszólítására, hogy adja át a 
várat, azt felelte, hogy osztráknak át nem 
adja, az ellen j ^ l s ó csepp vérig ..védelmezi,, 
ellenben akár egy orosz kozáknak is igen. S 
oroszok vették át a vá'at. AZ ellenség előtt 
ó volt a legfélelmesebb magyar hadvezér. 
Vele egyenlő rangú tehetség volt Vécsey is. 
Kgyideig együtt működtek, de később versen
gés támadt köztük s elválasztották őket.Rend
kívüli fényes tehetségű katona volt. , 

íme, az aradi Golgothának szentjei! Ők 
valának azok, kiknek a halála zarándokhelyé 
avatta a helyet, hol vérükkel, halálukkal tet
tek'tanúságot arról, hogy mint szerették ha
zájukat. Ők tanítottak minket is arra, hogy 
hogyan kell szeretni a hazat Megtanítottak 
arra, hogy a nyers erő lélek' ~s sziv nélkül 
csak üresség, de nemes lélekkel, szívvel kor
mányozva csodákat művelhet Ti vagytok, 
aradi vértanuk, a-mi tanitómestereink,li vagy
tok a mi példáink, t i vagytok a mi világító 

szövétnekeink, ti vagytok a mi útmutatóink, 
ti vagytok a mi lelki vezéreink a harcban, 
mely nemzetünk dicsőséges jövőjéhez, boldog
ságához vezet. 

S amitit magánemberek viszik kedveseik 
sírjára a koszorút a j kalendáriuma halottak 
napján, épugy természetes, hogy a magyar 
nemzet is vigye koszorúját kedveseinek a sír
jára a mai napon, a magyar nemzet halottak 
napján. Igenis, kedveseinek a sírjára, az érte 
küzdő, az érte vértanúi halált halt kedvesei
nek sírjára, kiknek halála e napon következett 
be. Sírjukra, melyet hősi telteikkel jelöltek 
meg a mi szivünkben.' Visz koszorút, mely a 
legideálisabb levelekből s a legnemesebb vi
rágokból, a hazafias szívnek rózsáiból van 
fonva egy drága fonállal, az örökké élő, dicső 
magyar nemzet életfonalával. 

_ Sóhaj. 

Mikor Valaki emleget, 
Alig hogy hallom a ne Ved 
Egy árny fut át az arcomon . . . 

.Eszembe jut, hogy egykoron 
Milyen nagyon szerettelek 
S most fáj, ha rád emlékezek. 

, Nóvák Pál 

Tanítók gyűlése. A kemenesaljai evang. 
tanítók próbatanitásokkal egybekapcsolt őszi 
értekezletüket ez évben, okt 10-én, Ostffyasz-
szonyfán tartották meg, melyen a tagokon 
kivül, mint vendégek, jelen voltak : K á r o l y i . 
Endre egyházi felügyelő, továbbá Mészáros 
István kemeneshögyészi ev. lelkész és Berecz 
Gábor, volt ostffj asszonyfai ev. nyug. tanitó, 
tiszteletbeli tag. Koczor Márton elnök üdvö
zölte az ertekezletén megjelenteket s a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánította. Némethné Berecz 
Iza ismertette ezután a I I I . osztályai számoló 
pálcikákon a száztól ezerig terjedő számkört 
Dtánna Németh Sándor az V. és VI. osztnak 
a természetrajzból egy természethű nagy 
képen a medvéről tartott előadást. Ezután a 
tanulók hazamentek s következett a bírálat 
Mind a két előadás kifogástalannak, sőt jegy
zőkönyvileg megdicsérendőnek ítéltetett. Kitűnt 
hogy a férj és feleség tanítók együttesen mily 
üdvösen mozdítják elő Ostffyasszonyfán a 
nevelés szent ügyét 

Szabadságolt orvos Ur. Píck Benő 
ostffyasszonyfai körorvos két heti szabadságra 
távozik. Távollétében dr. Géfin Lajos helybeli 
orvos helyettesíti. 

Lemondott anyakönyvvezető. Bayer 
István kemenesmagasi helyettes anyakönyve
zető ezen tisztségéről lemondott. Lemondását 
az alispán tudomást vette. 

Kemenes Lajos a Vígszínházban. A 
színművészek gárdájának emez ifjú, de nagy 
tehetségű tagja, Kemenes (Géfin) Lajos, váro
sunk szülötte, immár rálépett arra az útra, 
melyen hírnevet és dicsőséget szerezhet ma
gának. Mint értesülünk, a Vígszínház igazgatója 
szerződtette őt. Hisszük és reméljük, hogy 
nevét rövidesen Hegedűs Tanay, Vendrey, 
Góth slb. nevével együtt fogjuk olvashatni a 
hírlapok hasábjain. 

Városi pénztáros fizetésemelése. Schotz 
Gyula, városi pénztáros eddigi 400 korona 
évi fizetésének 600 koronára leendő feleme
lését kérte. A képviselőtestület a fizetéseme
lést megszavazta. Ez a határozat még alispáni 
megerősítésre vár, ahova azonban már fel
terjesztetett 

Államsegély. Barabás Ernő helybeli 
főtanitó 200 korona államsegélyt nyert á val
lás- és közoktatási m. kir. minisztériumtól. 
Az erre vonatkozó értesítés most érkezett le 
a közigazgatási bizottságtól. (Soha jobbkort 
Szerk.) 

Jóváhagyás. A tanitójavadalmazási jegy
zőkönyveket a kiigazítási bizottság jóváhagyó
lag megkQldOtte. 



Eljepyzés. Slern Jenő oki. gyógyszerész 
Jánosházaról eljegyezte Halmos Ibolykát,Halmos 
Henrik leánykáját Dombóvárról. 

Müvósz-estély. Pintér Imre, a Tóvárosi 
Népszínház volt tagja, háromtagú társulatával 
vasárnap este niUvészestélyl hirdetett a jó 
czelldOmölkieknek. Az est sikertelenségéről 
mindenki meg volt előre is győződve, csupán 

—e kabarét társulat—verme.-,—reményekkel—teli 
tagjai nem. Az előadás kis számú közönség 
előtt mindazonáltal megtartatott, de a váro
sunkban szerzett tapasztalatok épen elegendők 
voltak ahhoz, hogy Pintér örökre istenhozzá-
dot mondjon Czelldömölknek. 

Rablás. Egy egyházashetyei gazda laká
sában betörők jártak s onnan 394 koronáról 
k i á l l í t o t t takarékkönyvet 20 korona készpénzt 
és többféle aranynemüt loptak el. A tettesek 
eddig még ismeretlenek. 

Magzatelhajtás. Lapunkban már meg
emlékeztünk Irán Júlia nemeskereszturi leány 
esetéről, akit magzatelhajtással vádoltak meg. 
Mint értesülünk, az ügyészség a vádat elej
tette, ellenben a helybeli szolgabiróság a le
ányt közegészségügyi kihágás cimén 100 K 
pénzbirságra, behajthatatlanság esetén pedig 
5 napi elzárásra ítélte. 

Feloldott zárlat. Szentgotthárdon a 
járvány megszűnvén, a község a zárlat alól 
feloldatott. A legközelebbi állatvásárt már 
megtartják. 

Gyilkosság Ajkán. Schleszkó Lajos 
egyike volt ama pékeki.ek, aki nem tudott oly 
kicsi zsemlyéket sfltfti, hogy meg is gazdagod
hatott belőle. Pár évi önálló-kodás után 
kénytelen volt Jáuosházáról elmenni. Zircre, 
majd pedig Ajkára ment es mint segéd foly
tatta a mesterségét. A józan, a talpig becsü
letes embernek, mert emellett még nagyon 
izleies süteményeket is készített, a konkurencia 
ellenségeket szerzett Az ádáz gyűlölet annyira 
vitte az ellenségeit, hogy a mult vasárnap az 
egyik szíven szúrta. Pár percnyi szenvedés 
után meghalt. Halálát az özvegy és három 
árva siratja. A környéken altalános a részvét 
iránta. A gyilkost, aki a konkurens péknek a 
segédje volt, a csendőrség elfogta és Veszprémbe 
kisérte. A nép között az a hit van elterjedve, 
hogy bérgyilkosság történt. 

. A lembergi katonai kórház főorvo
sai a' következőket jelentették: A Ferenc 
JÓJSef-keserüviz minden kellemetlen-ér
zés nélkül idézi elő a széke lést. A Fe
renc József-vizet huzamosabb használat 
mellett is jól birják a betegek es nem 
okoz gyengeséget az emésztö-csatornában 
mint ez sok más hasonló hatású szer-

-nél^tapasztalható. Kapható gyógytárak-
ban és füszerkereskedésekben. A Szét-
küldési-Igazgatóság Budapesten. 

Vadász-szerencse. Rafftl Dénes izsákfái 
nagybérlő az ottani erdőben egy jól kifejlett 
vadkant lőtt. Minthogy .vidékünkön már rég
től fogva nem lehetett ilyen vadát látni, ritka 
szerencsének mondható. -

Sikerült megnyitás. Az Uj-Kávéház mult 
vasárnapi megnyitása várakozáson felül sike
rült. A közönség valósággal tolongott és har
colt, hogy helyet kapjon. A kávés végtelen 
örömére szolgált »/. a tudat, hogy a publikum 
ismét kezdi felkarolui az elődei által annyira 
elhanyagolt üzletet. A rend, tisztaság, valamint 
az előzékeny kiszolgálás felett valóban több 
részróí*tétetetl hangos kijelentés. 

Brutális legény. Sándor Ernő bobai 18 
éves cigány-zenész kis, serdületlen leánykákra 
vetette ki hálóját s többet közülük erőszakkal 
megbecstelenitett. Az agyoukinzott gyermekek 
szülői feljelentést tettek ellene a csendőrségnél, 
amely a brutális ifjút letartóztatta és át
adta a járá.-biróságnak. 

TÜZ. F. hó 9-én Neineskocs községben 
tüz ütött ki, mely elhamvasztotta Fülüpp 
Mihály pajtáját. A tüz ezután továbbterjedt 
és még két lakóház, gazdasági eszközök, 
takarmány stb. lett a pusztító elem martalé
kává. A kár mintegy 8000 K tesz ki . 

Aki unokáját elemésztette. Pap Imre 
pápóczi gazdáról — már többször irtunk 
lapunkban. Ő ugyanis az ai lelketlen nagyapa, 
aki leányának fattyugyermekét eltett lábaiul. 
Ebben a bűnügyben hétfőn tartotta a tárgya
lást a szombathelyi kir. törvényszék. A bíró
ság a védő által felhozott enyhítő körülmé
nyek figyelembe vétele mellett 5 évi fegyházra 
Ítélte a vádlottat. Az iteiet jogerős. 

Áthelyezett önkéntes. Berzsenyi György 
czelldömölki önkéntes a 7. honvedhuszárezred-
től a 26. gyalog-ezredhez helyeztetett át. 

DJ Vállalat Városunkban uj vállalatot 
készülnek alakítani részvénytársasági alapon 
és villamos hajlóerőre berendezve. Arról van 
ugyanis szó, hogy árpa- és kukoricadaráhil, 
faapritót és kutszivattyuzó berendezést létesí
tenek. Az eszme igen egészséges és életképes
nek látszik és ugy véljük, hogy a praktikus 
vállalat üdvös lesz a közönségre nézve is. 

Gyári képviselet. Gaspar Kálmán hely
beli fodrász elnyerte a Sacoíiy-féle illatszer
gyár egyedárusitási jogát Czelldömölk és vidéke 
részére s igy nála a legfinomabb illatszerek, 
szappanok, valamint-Thymol-fogkrém kapha
tók eredeti gyári árban. 

Harapós kutya. Papp Istvánnak vésze- j 
delmes kutyája van. amely az asszonyokat 
sem kíméli. Németh' Jánosné panaszt tett az 
udvariatlan kutya tulajdonosa ellen, mondván, 
hogy ót megharapta és 8 napon tul gyógyuló 
sebet ejtett rajta. A kutyát a hatósági állat
orvos megvizsgálta s azt bár veszedelmesnek, 
de nem veszettnek találta. 

A kolera. A kolera Magyarországon is 
bekopogtatott legjobb szer ellene a tisztaság, 
meg a mértékletes élet. Reszketni nem sza
bad tőle, mert ez már maga is kész beteg
ség, — hanem óvakodni. E célra legjobb a 
kolozsvári „Szent László" fertőtlenítő pipere
szappan. Czelldömölkön Német Márkus 
divatáru-raktárában kapható. Darabja 70 fill. 

Megszűnt szatócsüzlet , úri Pál né ság 
• szatócsüzlet-tulajdonos iparáról lemondott s 
| igy egy grejzlerrel kevesebb lesz. 

| A szegénysorán tüdőbetegek érdeké-
I bee a József királyi hereeg Szanatórium 
! Egyesület akcióját, hogy egy virágszállal keve-
! sebbet kössünk a halottaknak szánt koszorúba 

s ennek a virágszálnak árát ajánlju'; föl a., 
élőhalottaknak, a tüdőbetegeknek, — a mi 
pátriánkon nagy érdeklődéssel fogadták. A 
társadalom élén állók határozták el, hogy ezt 
a nemzeti sebet hegesztő szép emberbaráti 
üayet, egész szivük szeretetével veszik gond
jukba. A gyűjtés módja intensiv lesz, art 

a szép cél javára szép sikerrel hisszük, högy 
fog végződni. 

Tripolisz. Mint mondani szokás, ma Tri-
polisz a világ közepe. Hogy esetleg mivé fog fej
lődni a török-olasz háboru,senki sem tudja meg
mondani. Észak-Afrikának Tripolj egyik leg
jelentékenyebb állama, amelyhez Fezzin oáz 
és Barka lönnsik tartozik. Fővárosa Tripoli, 
az Afrika belsejébe induló, karavánok gyüle
kező helye, jó kikötővel és elénk kereskedés
sel. Murzuk városa Fezzán gyöpszigetén (oázis) 
a karavánoknak datolyaligetek között épült 
első á l l o m á s a . Lakosai slructollakkal és ele
fántcsonttal kereskednek. Beogpzi, Barka leg
jelentősebb helysége. Azoknak a nagy kara-
vánutaknak, amelyek az északafrikai sivatagon 
keresztül a szudáni varosokra, Timbuktuba, 
Kanoba, Kanewbe, Kinába, Borimba és Vodiba 
vezetnek, Tripolisz a kiinduló pontja.A kára-
ván-kereskedes a vállalkozó szellemű üzlet
emberek részére igen kecsegtető, mert kedvező 
körülmények között igen jelentős nyereséget 
hoz, de viszont sok veszedelemmel is jár. 
Útközben lépten-nyomon a félelmes sivatag-
beli rablók fenyegetik a karavánt s nem rit
kán nagyon nagy kárt okoznak. Mig a kis 
karavánokkal, amelyek a tripoliszi városok 
közt közvetítik a forgalmat, csak csekély 
számú teve jáe, a Szaha rán átvonuló karavá
nokban nem ritkán ezrekre szaporodik a tevék 
száma s ezekhez még sok szamár, kecske és 
birka is járul. Körülbelül háromszáz német 
mérföldet kelt a sivatag magányán keresztül 
megtenni, amig végre elér a karaván az egyik 
fontos szudáni városhoz s útközben majdnem 
mindig áldozatul esik sok állat, sőt néhány 
ember is a keselyűknek. Abban a sok nehéz 
csomagban, amelyet aztán leraknak, a legkü
lönfélébb h o l m i van: pamut és gyapotáru 
(leginkább angol), selyem, fonál, üveggyöngy, 
cukor, di oguista-aru, tea stb. Mindezt becseré
lik Szudán te,.nékeiért, amelyek közt a leg
főbbek, elefántcsont, bőr, strucctoll, aranypor, 
stb. Néha egy egész esztendő eltelik, amig 
egy ilyen karaván útnak indul visszafelé, de 
ilyenkor visz is aztán magával olyan drága 
terhet, amely olykor hátom-négy milliót is 
megér. Az ilyen nagy karaván utjának a költ
sége visszafelé kétszázötvenezer koronába is 
kerül. Ehhez járul még az a kényszerű adó, 
amit a luaregek türzsfőinek kell fizetni, hogy 
az ő földjükön át biztos legyen az ut. Nem 
a földről, hanem a magasságból jön fenye
gető veszedelem, ha a tevék hosszú nyakukat 
magasra fölnyujtják és valami olyan intő han
got hallanak. Ez homokzivatart jelent. E ziva
taroknak néha néhány óra mulra van vége, 
de néha eltartanak hat-hét napig s borzal-
masságuk leírhatatlan. 

30.000 koronás • Geres-pályázatról 
ne fe ledkezzék el I 

Közelebbi felvilágosítás minden kereskedőnél nyerhető 
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Félári vasutijegy Tiltására jogosító 
arcképes évi igazolványok kiállítása és a 
mar használatban levőknek érvényesítésére 
az 1912. évre. Aí állami és tőrvény hatósági 
tisztviselők, a községi es körjegyzők, a ren
dezeti tanácsú városok tisztviselői, a nem 
állami tanszemélyzet, továbbá az állami éa 
törvényhatósági nyugdíjasuk felárujegy valta-
sara Jog".-iilo arcképe.- evi igazo'v-iilyai a Jövő 
1912. évre_leendö érvényesítés végett 
kir. államvasutak igazgatóságához. (Budapest, 
Andrássy-ut 13—75. sz.) mar beküldhetők. 
Azoknak az igenyjogosultaknak, kiknek ez 
évben arcképes evi igazolványuk meg néin 
volt, a jövő 1912. évre a'.ónban ily igazol
ványt szerezni kívánnak, az. igazolvány kiál
lítását ugyancsak a fent jelzett illőben kell 
kérelmezniük. Különöse,; figyelmeztetjük az 
érdekelteket, hogy az igazolványok érvényesí
téséért és az ujak kiállításáért járó 2 korona 
kezelési illeték m. kir. postabélyegekben (tehát 
nem okmánybélyegekben) rovandó le. A posta
bélyegek a beterjesztendő kérvényre vagy 
névjegyzékre fölrági-sztandók. Készpénz vagy 
okmánybélyeg kezelési illeték fejében el nem 
fogadtatik. A kérvények és a hivatalok részé
ről beterjesztendő névjegyzékek az előirt zá
radékkal és a hivatali pecséttel látandók el. 
F.z alkalommal a nyugdíjasokat arra is figyel
meztetjük, hogy kérvényeiken a lakóhelyükre 
illetékes közigazgatási hatóság által igazoltatni, 
kötelesek, hogy semmiféle díjazott tisztségei 
vagy fizetéssel jaró hivatalt néni viselnek. 

A Vitálisz f éle sertés-táppor. Niefermal 
János dunafoldvári gyógyszeresznek ezt a 
készítményét az egész országban elterjesztették. 
Vették i„ különösen a kisgazdák, mert a 
reklám azt alította, hogy a táppor kitűnő 
orvosság' a serttídVész ellen. A n n a k idején 
hatósági engedelemmel árusítottál, a tapport, 
mig végre kitűnt, hogy az. azt elárusító cég 
sok visszaélést- kötetett el. Most aztán a 
földmivelésügyi miniszter rendeletben mondta 
ki, hogy a Vitalisz-féle sertés-táppor hirdetése, 
állatorvosi rendelese és forgalomba-hozatala 
a jövőben kihágási ulon büntettetni fog. 

FelSÖlÖTÖrŐl irják. hogy az ottani ag. 
hitv. ev. magyar főgimnázium uj palotáját f. 
oki 18 an é n ák nagy ünnepségek között 
főtava1 ni. A szertartást Véssey Sándor egy-

Ferenc püspök teljesiti. Az ünnepen varnn -
gyenk hatósága is képviselve -lesz. Akik a 
társasebéden r^szt vesznek és akikuek szállásra 
is leszszükségü1 jelentkezzenek a főgimnázium 
igazgatójánál. 

Keressük mindenben a legjobbat! 
Nagy elővigyázat ajánlatos ai 
ivóviz megválasztásánál, igyunk és kérjünk 

tehát ininilenütt' 

-Szántói savasyunset, 
mely gazdag, természetesszénsavtartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali viz. Erősen hugyhajtó 
hatású, elősegíti az emésztést, megakadályozza 

. . „ . . * " ' ' a gyomorégést. 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: faszer, , . . . . 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek; óvszer. 

Főraktár Czelldömölkön: Landler Samn 
fűszerkereskedönéL 

EladO ház. 
Czeüoömölkön, a PetŐfiVutca 

4. s z á m ú 

újonnan épült ház 
mely áll 1 utcai szoba, egy 
konyha, egy előszoba, é lés 
kamra s a szükséges mellék
helyiséggel azonnal eladó. 

Bővebb értesí tés nyerhe tő : 
Lada Józsefnél Szombathely, 
, , . Máv. fűtőház. 

| JóUarban leVő 
" ™ | 3 0 0 — 4 0 0 literes 

I boros hordók 
azonnal eladók 

ŐZT. Ton Györiynenál 
Gzel ldömölkön. 

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

Hecht Bankház Részvénytársaság 

Szölö-oltványok 
szőlővesszők és Gleditscbia (éUJkeri-

tésnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb hírnévnek örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőlőtelepét Bihardiószegen: 

Ha ;t saját érdekét tartja szem előtt, ugy ne 
v<-f:yen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti cég nagy ké(.es árjegyzékét uem kérte; 
ingyen és bérmenUe. Ezen ,árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdeke! hasznos tartalniAnal Fogva. 

Olcsó és pontos kiszolgálás 
Ssárnos e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődők a telep megtekintésére 
szivein láttatnak. 

A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz 
dasági es ipari gépehe'., malom
barendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkekel, 
zsak. ponyva és kötél árukat, 
mindennemű műtrágyát kar
tellen kivtil, veiömagvakat, 
erótakarmány feléket, belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
szenet, meszet es czeméntet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árakY 
Méltányos fizetési feltételek 1 

Központi iroda: Kőszegi n 2. 

Raktár: Széli Kálmán i . 25 

Árajánlattal és költségvetéssel 
díjmentesen szolgátunk 

Képviselőt minden községben keresünk. 

n 
KÖNYVNYOMDÁNK 

kedvező feltételek mel
lett agy Unt telvén 

T A N 0 NC N A K 

11 

m 

A világ, legelterjedtebb és legolcsóbb írógépe a „ M I G N O J N " megtekint

hető : J)inkgreve_ Nándor papirkereskédesében. — Ára 160 korona. 
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I 
Hálók, ehédlrtk, uriszobák,szalonok. , 
teljes ezálloda, kávéház, vendéglő es 
kastély berendezések, vas- és rezbu-
ti.rok._sziV:v»'.:''--. íilgGrtnynfc, e*illá-
rok'. zongorák szallitlatnak bárhova 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

I Díszes nagy bntoralbom 

Teljes berendezésnél utazfi minták 

kai díjmentesen küldetik bárhova 

M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i Vál la la t 

•
Budapest, IV. Gerlóczy-u 7. 
(Központi . . . ő s h a z a mellett.) 

2196/1911. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A celldömölki kir. járásbíróság, mint 

telekköiiyi hatóság közhíré tps/.i. hogy 
Karkas János izsákfai lakos, mint gyám 
végrehajtalónak Móri Jözsef izsákfai 
lakos végrehajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében, végrehajtató kérelme 
következtében a végrehajtási árverést 
2>i0 korona 95 fillér perköltség tőke; 
37 korona 35 fillér már megállapított 
eddigi az árverési kérvényt ezennel 
18 korona 60 fillérben megállapított 
jelenlegi és a még felmerülendő költ- j 
Bégeknek, ugy a csatlakozott dr Scheiber 
Zsigmond ügyvédnek 912 korona és 84 
korona 40 fillér ügyvédi munkadíj és 
költségek kielégítése végett az 1881 : I 
LX. t.'-c. 144. §-a alapján a celldömölki j 
kir járásbíróság területén lévő, a | 
nemeskocsi 99 sz. tjkvben A. 1. 176 
hrszátii alatt foglalt 1. hold 671 öles ) 
szántó a halfai dűlőben, 322 K-ban és | 
a kémeneskápolnai 96 számit tjkvben A 1 

t 291 hrszám alatt foglalt, szóló prés
házzal a Sághegyen ingatlanra 384 K-ban 
megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy n fennebb megjelölt ingatlanok I Q {JJ 
az 1911 évi október hó 31 (harminc- I E - ü 
egy) napján d. e. 9 órakor Nemeskocs J£ £f 
és folytatólag Kemeneskápolna köz- E g 
Ségek házánál megtartandó nyilvános j Q Q Q 
árverésen a megállapított kiálitási áron E 0 t 
alul eladatni nem fognak , JjJ 3 

Árverezni szándékozók tartoznak az J Q 
ingatlanok becsárának 10°/0-át készpénz- iBj | J 
ben- vagy az 1881 LX t.-c. 42. §-ában 1 H E H 
jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 I B E 
évi november hó 1 én 3333 sz. a. kelt ' 1 

igazságügyin iniszteri rendelet 8. g-ában 
kiielölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881, LX. t.-c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek e bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni. 

Czelldömölk, 1911 augusztus 8. 
A~kir.-jbiróság. mint.tkv. hatóság. 

BARTHA sk. kir. jbiró. 

H O R V Á T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

CZELLDÖMÖLK, KIS-DTCA 2. (Szölö vendéglő mellett.) 

Szobafestések, cim- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. 
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S Z É N Á S T G T D L Á budapesti szövetraktárának 

őszi és téli teljes mintagyüjteménye 
állandóan megtekinthető üzletemben 

s abból a legcsekélyebb megrende
lést is az eredeti árakon t^ljesitem. 
i mintagyüjteményt házhoz is elküldöm megrendelőim 

szíves meghívása után. ~ ^ ' 

Német Márkus divatáruraktára 
: C Z E L L D Ö M Ö L K : 
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Nyoniatott Dinkgreve Nándor villanyüzemQ könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


