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A szivekhez. 
Irta RÁKOSI JENÖ. 

Az e!:>ö .-/.óra, az első kiál tásra 
szá rnya nóli a legszebb gondolatnak: a 
beUg gyermekről való g o n d o s k o d á s 
g o n d o l a t á n a k . ..— Szá rnya nőt t 
é s a gondolat szá rnyá t csattogtatva be
repül te a haza téréit rs ahol megcsa
pott egy szivet, a 'sziv kinyílt s befo
gad la a gondolatot I 

És a munka egyet lépett s nagyot | 
lépett. Va ráz sü t é s r e telté vált a s zán - j 
dék és ma m á r nem kezdei , hanem 
csak folytatni. kell a dicső müve t , amely 
a tavalyi esz tendőnek egy his tór ia ' lé
nyévé leve. 

Hiszen m e n t ő révei ép i t e l t ö "k az 
élet, a szenvedés t enge rén lehi ief'enol 
vergődő l i 'keknek . — A gyermekv i l ág 

,-. a nemzet é le iének a for rása . AnV'y bő 
% vén fakad, f t ' i y za\.-- ' • ' i ' foiy''<, 

amily épen c sö rgedez : ?bban a mertek
ben' vétőd>k fény, ö r ö m , -. .. -ny ;•• 
áz ú t ra , amelyen a nem" a ncnga ] 
jövőjének titkai felé vándoro l . A nem
zet ereje, a nemzet ha t^ ' -oá , a nemzet 
dicsősége I é l e ! ' : i ; a bö lcsőkben , szól 'á l 
meg a g y e r m e k s z o b á k vidám z a j ában 
és dobog fel a- fc/eioiekek sz ivében. A 
gyermekvi lágon kell a nemzet s z e m é n e k 
pihennie, m é r t a maga jövő jének a ké
pét szemléli hepne. 

Jusson eszetekhe a Kriszlusi mon
d á s : Bocsássá tok hozzám a kisdedeket, 
mert övék a menyeknek o r szága . 

A Nemzet pedig, Krisztus szaváva l 
ezt mondja: Jertek velem a kisdedek
hez, meri ők az én m e n y o r s z á g o m . 

É s "nem a boldog gyermekrő l van 
a szó , amikor én a T i szivetek aj taján 
zörge tek . Nem a gazdag vagy j ó m ó d ú 
emberek gye i .neke i rő l , ak iké i i a szülék 
képesek m i n d i " . a az á ldoza t ra , amely 
s z e r e t e t ü k n e k megfelel; nem is az ép 
és egészséges gyermekekhez hívlak ez
úttal bernie tekéi , akiknek v idám zaja, 
c s e n g ő neve tése a világ l< i l i c ö b b és 
legédesebb muzs iká j a ; — hanem visz 
lek benneteket a szegénység és a b 
tegség t anyá i r a , ahol ez a leglelketl; ; 

nebb z r í r n o k p á r a g y e r m e k v i ' í ;t foj
togatja. Letörli nedves Uezével arca 
fzép sz inét : ujjával megL-rintvéD szemét , 
elveszi r a g y o g á s á t ; i r tóz ta tó szájáv;.'! 
elfújja ö rök re kicsi a jakáról a mosoly' 

Akinek a ssrve e gondolatokra ösz-
sze nem facs;*-o " ' a! ; még iie.n látóit | 
boldogtalan szülőt, ki beteg gye rmekén • 
neme V i ' nem, de r " t i j d 
s z e n v e d é s e i n ' enyl '•.< ni is; »' nem 
lá to t t " ' sd' J koporsó , pmel) szigényi: 
seggéi s zöve tkezed belegség ácsolt ; aki 
nem látoii tehe ieMenü 1 ve rgődő anyai 
szivet megszakadp', nem láiott gond
ban kimeriüt atyát bomlolt e l m e t é l vagy 

megrontott erkölcscsel; aki a szenvedé
sek szenvedését, a kinok kínját, a gyöt
relmek gyötrelmét a nyomorban pusz
tuló gyermeksereget nem látja: az ám 
zárja el beszédem elül a szivét. De aki 
Krisztus örökéi, a gyermeket szereti, a 
maga gyermeke boldogságáért abban 
há'és, hogy italt, ételt és orvosságot 
kivan nyújtani az elhagyottak és el
eseitek ál talián gyermekeinek; aki bé 
akar menni a boldog sziv, a nyugodt 
elme és a békés le1' ; méret földi para
dicsomába; aki szereli gyermekét, iste
nét és az álmát, melyben testi és lelki 
ereje megújul: az jöjjön, az tárja ki. 
szive kapuját szózatom előtt és áldozzon 
az oltáron, melyet papokként nemzetünk 
legszebb, legdícsóbb, legnemesebb asz-
szonyai és legtiszteletreméltóbb, legfen-
költebb, érzésben, gondolatban és cse
lekedetben legfényesebb férfiai vesznék 
körül 

Az áldozati tüz meg van gyújtva, 
a láng ég, füstje égnek száll: hozza el 
ki-ki azt a hasáb fát, amelytói a leg
tisztább, legideá''sabb oltár tüze messze 
világító máglyátoké lesz; abban égjen 
el ezrek nyomora, százezrek gond|a, 
müliók elhag yoUsáaa. 

És a Neirjet szere' de gyermekei 
iránt, hite Ö P T V •nb"i és reménye jö
vőjében szálljon .égre a lüsttel, mely az 
Istennek kedves áldozati oszlopként 
emelkedik a magasba. 

Ö és az uraság gyermeke. 
Irta: SUBA ZSIQA. 

Amikor O született, akkor halt meg ;»z 
anyja; az anyja halála adott neki életei. 

Apja nem volt Mint mondani szokták: 
vannak gyermekek, kiknek vagy több apjuk 
is van, fagy egy sincs. Ilyen volt o is s az 
ilyenre meg azl mondják; »a természet gyer
meke... 

• Születése utan s ' r i , folyton és keserve 
sen sírt, talán azért, inert nem érezte maga 
melleit az anyai meleget, vagy talán azért, 
mert amint napvilágot tátott, éhes lett. Ezért 
a nagyszülők azt mondták rá: >bár venné el 
az Isteni. De az Isten nem vette el, mert 
neki élni -keltett; I mell .néki hivatást—"rendért 
a sors. 

Anyját i.gy-aliogy, nagy bajjal, kevés 
. költséggel eltemették s vég.ére ugy véleked

tek a falubeli emberek, hogy .szép temetés 
volt, tnert szegéjivek .okán >••>!'ak a.temeté
sen, — Azután elkezdtek pletykázni, mint 
ahogyan faluhelyen az ilyen esetek ulán már. 
szokás - — r — . 

Az anya temetése utan a nagyszülők 
átadtak a bábaasszonynál' hogy tegyen vele 
valamit.. . . A bábaasszony elhelyezte egy 
kisgyermekes asszonynál, hol kevés utánjárás 
és gondozás mellett annyira fejlődön hogy 
egy rongyba fogott, vizbe .fogott cukordarabot 
ha kezecskéjébe nyomtak, mar szopogatni 
tudott. Ekkor visszakerült a nagyszülők ha
zába, akik a falubeli uraságnál cselédi minő
ségben szolgálta!' . . 

Amikor beszélni kezdett, egy ingben, 
mezítláb és kalap nélkül a veje egykorú gyer
mekekkel porben-sárban játszadozott és ha 
csatakosan, piszkosan ment haza, nagyszülői 
jól elverték, ugy vélekedvén, hogy gyermek
nek vessző szabja meg a morált. 

Tíz éV& "korában a. uraság gyermeké
vel kgzdett fraternizálni; együll menték el a 
közeli erdőbe madárlészkel keresni, virágot 
és gombát szedni s amikor a faágaktól, cser
jéktől tépett ruhával kerültek hr <•:, meggyült 
a bajuk: az uraság gyermekének, hogy miéit 
játszik mindig azzal a paraszt gyerekkj9L_neki 

edig: miért nem ~segit ntthöTi" TtbaT mézót 
őrizni, vagy legalább vizet hozni s emiatt 

virgácscsal jól kikapott, de enni, inni nem. 
Hanem azért játszás közben az uraság gyer
mekének könyveiből megtanult olvasni, irni, 
és e tekintetben észrevétlenül oly haladást 
tanúsított, mint hogy az uraság gyermeke a 
nevelő mellett sen' ' 

Mikor tizenkét éves lett, az uraság föl
vette lovászinasnak, mely minőségében szép 
tisztán járt s alkalma nyílt pörge kalapot, 
rámás csizmát, pitykés gombokkal díszített 
sujtásos kabátot, fekete nadrágot és arany
szegélyű nyakkendőt viselni. Ugyanakkor az 
uraság gyermeke frakkot, lakkot és klakkot 
hordott és a szép leányok után járogatott. ő 
nem járt a lányok utá i , de ha a kútnál, az 
utcán^vagy a inézTHTTilátkozott R fafubelT" 
leányokkal, akkor átok ' tették neki a szépet. , 
incselkedtek vele, mit az uraság gyermeke 
szinte irigyelt tőle, mert a szép-nemnek va
lakivel való incselkedése a mellőzöttnél az 
irigység gerjedelmét t»!ti fty. 

A bekövetkezel! kamaszkoiban tí, mint 
a természet gyermeke, szép volt, ügyes volt 
éi olyan, mint egy nádszál. Az uraság gyer-

i 
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Vármegyei közgyűlés. 
(B. Gy.) 'Mindig is ugy volt, aho

gyan mait hétfőn, hogy Vasvárniegye 
székházának lágas termében egy saját
ságos jelenségnek voltunk tapasztalói. 
Van ugyan törvényhatóságunknak egy 
bizonyos törzse, amely minden megyei 
közügy iránt érdeklődvén, a közgyűlé
sekre rendszeresen eljár. Ismert egyé
nek ók már, szinte meg is látszik mo
dorukon, maguk tartásán, otfhönia's vi
selkedésükön. Szivükön viselik a vár-

, megyének minden közérdekét s- a leg-
* kisebb ügy iránt is érdeklődnek. Ám 

ne is vegye zokon senki se, ha a törzs 
egy ;!:-másik nagyérdemű tagja esetleg 
észrevételi egyéniségének, szavának sú
lyát és értékét! Ez szinte természetes 

. A törzsön kívül levő törvényható
sági t.sgok zöme ikonban már csak 
akkor igyekszik rés/ivenni á közgyűlé
sen, ha választásra van kilátás, vagy 
ha más oly (igy van tárgysorozaton, 
amelyet nagyobb mozgís előz meg. 

Hát bizony igy volt a november 
27-iki vármegyei közgyűlésen is, t. i . a 
tárgysorozaton ott ligurá't a választás, 
sőt még a •Kovácsaié szálloda«. ille
tőleg a szombathelyi Március 15-ik 
emlékére elnevezett térnek a kérdése 
is. Mindakettó érdekélte a zömöt ugy, 
mint a törzsöt Választás és egy ügy, 
melyet »mozgalom* előzött meg! 

A vármegye közgyűlését pontban 
félliz órakor nyitotta meg llékássy Ist
ván főispán, akit a nagy számban meg
jelent bizottsági tagok lelkesen megél
jeneztek és aki megnyitó beszéde végez
tével bejelentette, hogy a szolgabírói 
állásáról leköszönt Försler Miklóst tisz
teletbeli főszolgabírónak nevezte ki . 
Ugyancsak a főispán szépen emlékezett 
meg Kárpáti Kelemen volt főgimnáziur: 

mekp, dacára a testet-edzö sportolásnak, 
olyan volt, mint a halai:de ezt nem akarlak 
hinni és a/.t mondták, hogy; egy kicsit vér
szegény . . . 

Husz eve.-, korában besorozták katoná
nak: huszár lett belőle és amikor berukkolt, 
ott találta az uraság gyermekét, aki mar 
haduauy volt, hozzá osztották be ordináncnak. 
Mint huszár éa ordinánc nappal pucolt, gya
korlatozott, futott, fáradott: este irt, olvasott 
és katonai .-zilk zsoldjából spórolt. Áz uraság 
gyermeke éjjel orfeumokba, kávéházakba, 
vendéglőkbe járt, nappal aludt s nemcsak a 
katonáéklol kapott zsoldot költölte el, hanem 
a sztilöi vagyonhoz is hozzányúlt; mégis az 
uraság gyermekének látszólagos jobb sorsa 
miatt neki némi irigység lappangott a szive 
körül, amely tulajdonság embertársainknak 
jobb sorsa miatt mindenkinek szivében gyö
keret ver. 

. . .Amikor a katonaságtól hazakerült 
hozott haza sok tapasztalást, némi tudást, 
kevés pénzt és sok ügyességet, ennélfogva 
csészás kocsissá lett s e minőségében meg-* 
házasodott. Az uraság gyermeke ellenben 
akkor mái valamely szerény hivatali állás 
n in futkározott és mikor (S elsőszülött mag-

nik bölcsőt" rendelt: az uraság gyerme-
k koporsót csináltak . . . 

igazgatóról a/.oh alkalomból, hogy szé
kesfehérvári főigazgatóvá ne.veztetvén ki, 
Szombathelyről, illetőleg vármegyénkből 
eltávozott."~ 

Az alispáni jelentést egyhangúlag 
elfogadta a bizottság és csakhamar kö
vetkezeit a szolgabiró-választás. A ki
jelölő választmány mind a három pá
lyázói jelölte és pedig első helyre Ta
káts Elemért, a másodikra k'renner 
Istvánt, és a harmadikra Polczer Dezsőt. 
Mivel azonbHn a két utóbb nevezeit • 
visszalépését bejelentette. Takáts Elemér 
egyhangúlag • szolgabírónak' megváiasz- ! 
tátott. í 

'Következett a közigazgatási bizott- j 
ság- föluiitási lilkosan és szavazatcédu-
Iákkal., Mikor a hivatalos- nyomtatva- ! 
nyot. Horváth Minlós iiev*' js olvasták | 
a bizottság tagjai, . ,:yliarigulag megvá- 1 

Iqs/tattak: Ernuszt József, Takáts Fe- • 
renc, Kadó Lajos, Bezerédj István és j 
Horváth Miklós. (Tudvalevően az előző I 
hetekben arról suttogtak a vármegye- I 
ben, hogy Horváth Miklóst a középpont j 
ki akarja buktatr :;.rni\ A a hirt á híva- 1 

talos szavazócédu'i megcáfolta, a bizott- ! 
sági tágök megnyugodtak.) ' 

. A lobbi tárgy iráni alig volt érdek- j 
lödés. Beöthy László uj kereskedelem- j 
ügyi minisztert üdvözölték, az árvaházi : 

választmány tagjait megválasztották és j 
még arra is csak . tizennégyen szavaz- | 
ták. hogy 'a vármegye pénzei a régi . 
pénzintézetekben helyeztessenek el; ezt ' 
a 14- szavazót is az első sörokból kap- : 

ták, a többi a nem sokára sorra kerülő I 
szombathelyi március lö-re emlékeztető 
tér ügyéről folytalott dMviir.jst. Meg- : 

jegyezzük, hogy a Nyugalmagyarországi 
Takarékpénztár és az Iparostakarékpénz- i 
tár is jelentkeztél; pénzek e'helye/.teté- • 
sere, de bizony nem kaplak egyetlen 
szavazatot sem 

Olvasóink tudják, hogy Szombat
hely városának képviselőtestülete nagy 
többséggel azt határozta volt, hogy a 
Március 15-iki lér adassék el örök áron 
Kovács Jakabnak, aki azon egy n^gyobb-
s/.erü szállodát fog nagy költséggel emel
tetni. Ez ellen a városi ki; ebbség föleb-
bezéssel élt. A vármegyei á'landó vá
lasztmány elé ! líilvén az, ügy, egyenlő 
szavazat esetében a főispán ugy dön
tött, hogy a közigazgatási bizottság 
javaslata a szálloda-épitésének elejtése 
legyen'; ez ellen Herbst-. Géza alispán 
• kisebbségi javaslatot* jelentett be. Igy 
került a szombathelyiek sokát vitatott 
és majdnem országhiriivé vált szálloda
ügye a vármegye fóruma elé. Két párt 
volt: a szállodások pártja (az alispán 
javaslata) és a választmány javaslatá
nak (szálloda ellenesek) pártja; 

Izgalmas hangulat uralkodott addig, 
mig a szónokok. — pro és kontra — 
elég hosszan, de érdekesen és erős 
argumentumokkal támogatva álláspont-i 
jukat, szónokoltak. Közben-közben Jt 
főispán meg-megrázta a csöngetyüt, 
figyelmeztette a tagokat csöndre, sőt 
egyik közbeszólót rendre is-aitasitotta. 

I Első szánok ErnuszLJózsef dr. voll az 
eladás mellett; utánna Szabó László 
beszélt kontra, de higgadtan és meg-

győzöleg. Majd fölállott Pick Vilmos, 
aki természeteién tíiiiit üzletember a 
térnek eladását ajánlotta. Ámde Bezerédf 
István dr. és Weörös István igyekeztek 
alapos okokkal bebizonyítani, hogy a 
tér eladása, illetőleg annak szálló-épi: 
lésre való átengedése, pláne aránylag 
olcsón--^), nem álihat Szombathely vá
rosának érdekében. Utoljára az öreg 
Enius/t Kelemen hosszú beszédben kü
lönösen Szombathely községi autonómi
ájának liszteletbentartására súlyt helyezve 
indítványozta, hogy a törvényhalóság 
adja meg jóváhagyását a város határo
zatához. 

A főispán a vitát bezárván, föl 
tetle a kérdést A szálloda-ellenesek 
i ennél, a szállodapártiak nemmel sza
vaztak — nyillati, névszerinl. A bizott
sági tagok jól kitartottak összeolvástat-
ván a szavazatok, kilünt, hogy a szál-
lodapáitiak győztek 109 szavazatukkal 
a szállodaellenesek 89 szavazatával 
szemben. Ekkor már háromnegyed egy 
óra is elmúlt, azért a főispán hamaro
san bezárta a közgyűlést, melyet más
nap folytatták, de a törvényhatósági 
bizottság tagjai siettek szétoszolni — 
ebédre, aztán haza. 

Másnap, — kedden, amikor Szom
bathelyen országos vásár volt, — d. e. 
féltíztől 11 óráig a hátralevő 90 tárgyat 
mind elintézték. 

KI lehet gondolni, hogy ily gyor
saság mellett vitáról szó sem volt. Mégis 
a tárgyalás végén, amikor az általános 
tanítóegyesületek azon kérvénye kerüli 
sorra, melyben a lanitók anyagi hely
zetük javításáért folytatott küzdelmük
ben a vármegye pártfogását kérik, a 
jeten voll bizottsági tagok elismerésre 
méltó joindu'atot tanúsítottak. Az alis
pán bejelentette, hogy a kérelemhez a 
szombathely-egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület annak teljes egészében 
csatlakozik és a törvényhatóság a csat
lakozást jóakaratának élénk nyilvánítá
sával tudomásul is vette s az állandó 
választmány javaslata alapján ugy hatá
rozott, hogy fólír az országgyűléshez a 
tanítók helyzetének sürgős és alapos 
rendezése érdekében, olyanformán, hogy 
a tanitó abba a fizetési osztályba soroz-
tassék, amelyei intelligenciája és kép
zettsége más tisztviselőknek biztosit. 

I m a . 

Teremtö'szent atyám, ki vagy a menyben 
Kinek nevet dir-i rik mindenek. 
Hozzád emelkedik -imádva lejkem, 
Terjeszd lölétn is védő szent kezed. 
Arany, ezüstö; a szivem nem áhit, 
Nem boldogíthat úgysem a vagyon. 
Csak álld meg két kezem szorgos munkáit 
S a bajtól óvj az életutakon. 

Engedd, hogy gondok nélkül megszerezzem 
A mindennapi puha kenyeret 
Karod, mely büntet, ne legyen lelettem 
Sokáig, .hogyha gyarlón vétkezek. 
Amíg körül fon a bűnök hálója, 
Őrizd meg tisztán-az én telkemet. 
Hogy amikor ül az utolsó ina. 
ATiarsonák jobbodnál leljenek. 
.;• Hocák Pál 
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általános tanító-egyesület 
intézi a vármegyei tani-

Felhivás a vasmegyei tanít ókhoz 
A vasmegyei 

az alábbi felhívást 
tokhoz: 

Tanitótestvéreink! 
Az idők mostohasága, a különböző 

súlyos társadalmi és közgazdasági körülmé
nyek, napról napra elviselhetetlenebbé teszik 
a magyar tanítóság amúgy is küzdelmes és 
góndterhes életét. Keserves panaszok feljaj-
dulásától, kétségbeesett lelkek sóhajaitól s a 
minden tetterőt lenyűgöző sikertelenség, ered
ménytelenség bevallásától hangosak az egész 
országban a tanítói közgyűlések termei. 

Az anyagi nyomorúság megszüntetéséért 
évtizedek óta folytatott harcok, agitáiások nem 
vezettek máig sem kielégítő sikerre, 

Ezért az ország tanítóságának ösztöké
lésére az Országos Szövetség elhatározta, 
hogy f. évi december hó 8-án (ünnep) délután 
3—6 óráig Budapesten, a régi képviselőházi 
ülésteremben (VIII., Főherceg Sándor-utca/ a 
többi országos jellegű tanítóegyesületekkel 
együtt orsrágos gyűlést tart. 

Tanitótestvérek ! Szükséges és kívánatos, 
hogy .ezen általános jellegű gyűlés az ügy 
lontossága erdekeben a lehető legjobban sike
rüljön Legyünk rajla, hogy vármegyénk is 
minél impozánsabban legyen képviselve ezen 
a gyűlésen. 

Felkérünk hal benneteket Tanitóteslvé-
rek — tekintve az ügy foutosságát, — még 
áldozatok, esetleg nélkülözések árán is jelen
jetek meg, mert ennek a gyűlésnek erősen 
demonstráló erejűnek és hatásúnak kell lenni! 
A gyűlésen, minden jellegű iskola tanítója 
vegyen részt — közös sorsunk, közös érde
kéink hozzanak össze bennünket. * 

Kérünk benneteket szíveskedjetek részt-
vevési szándékotokról a Vasm Alt. Tanító
egyesület elnökségét 'Szombathely. Fürdő utcai 
iskola december hó 4-ig értesíteni, hogy un 
:t Szövetség elnökségét a resztvevők elórelát-
ható s/.ániaról tájékoztathassuk. 

Lehetői 
itán az. összes megjelentek fölkeressük ugy a 
pénzügyi-, mint a közoktatásügy- e a belügyi 
minisztert. 

Legyünk ott mindnyájan ! 
Szombxihelv 1911 november hó 28-án. 
A Vasvdrmegyei Általános lanitó-

Eaycsiilet Elnöksége 
Akinek arcképes igazolványa nincs kezé

nél, ideiglenes igazolványt kaphat a szombat
helyi Máv. üzletvezetöségénél. 

litettük, a király november hó 15 én irta alá 
a kinevezési okmáuyt. Ez alkalomból Mikes 
János grófot számtalanon üdvözölték: a szom
bathelyi székeskáptalan, Vasvárraegye alis
pánja, Szombathely rt. város polgármestere 
stb., a többi között a szombathelyi egyház
megyei r kath. tanítóegyesület is, mély utób
bihoz Bécsből november 27-ről keltezve, a 
következő távirat érkezett: 

Barabás György igazgató'Sárvár. A 
szombathelyi egyházmegye -tanítóegyesületé
nek üdvözletét köszönöm, tanítóság szere
tetére és bizalmára számítok Mikes, leg
kegyelmesebben kinevezett s'ombathelyi 
püspök. 

Az uj püspök rövid életrajza: Mikes 
János gróf Háromszékvármegye Zabola köz
ségében 1876-ban született Az elemi iskolát 
a családi környezetben végezte és már akkor 
beléoltotlák a vallási türelraességet és más 
vallások megbecsülését. Édesanyja helvét hit
vallást! volt, aki akkor tért át a kath. val
lásra, mikor ó Brixenben pappá szenteltetett. 
Miután középiskolai tanulmányait Kalsburgbaü 
a jezsuitáknál befejezte, fölvétetett az erdé
lyi egyházmegyei papnevelő-intézetbe. Lönhardt 
Ferenc volt akkor püspöke, aki az innsbiucki 
egyetemre küldte theologiára. Már ott nagyon 
kitűnt társai közül, amit bizonyít az is, hogy 
több pályadijat nyert. Szigorlatainak és tanul
mányainak végeztével 1899. július hó 29 én 
Bpxenben pappá szénteltelvén, haza ment 
Erdélybe. Csakhamar Gyergyófaluba küldte 
ő- Majláth Gusztáv Károly gróf püspök káp
lánnak s miután az ottani plébános nemso
kára kanonokká neveztetett ki, az erdélyi 
státus ugyanoda plébánosnak választotta meg, 
ahol gyűjtésből, nagyrészt sajátjából a tem
plomot restauráltatta, értékes egyházi szerek
kel és ruhákkal megajándékozta. 1901-től 
1906-ig volt olt plébános, mely idő alatt hí
veinek terheit enyhítette. Azután az egyházi 
státus igazgatósága megválasztotta Székely
udvarhelyen, a vármegye székhelyén, az ot
tani1 főgimnázium újjáépítései kezdeményezte 
s e célra a imnisztnriumtól is több százezer 
korona segítést eszközölt ki. A régi gimná
ziumi épületet átalakíttatta internálüsuak, 
melyben több mint másfélszáz tanuló ifjú 
kap részben ingyen, részben olcsón lakást es 
ellátást. Jótékonyságát egész Erdélyben dicsé
rik Mikes gróf püspök úgyszólván a legtöbb 
mágnáscsaláddal rokonságban van. Testvér

bátyja Mikes Ármin zabolai nagybirtokos, 
ugy készüljetek, hogy a gyűlés j , e k i n t é i v e s f r - „ r Krdélyben. Nővérei: Erzsébet 

apáca insbruckban; Emma. felesége Von der 
Tanti Rathsemhausen bajor táborszernagynak 
München Sen: Sophie, neje Kyd Sándor nyug. 
huszárkapitánynak, aki családjával Gyimó-
falván (Vasvármeg.ébeu) Batthyány Gábor 
gróf várkastélyában lakik. A püspök negyedik 
nővére ílona grófnő, aki édesanyjával van. 

Megemlítendő még, hogy a püspök déd
unokája annak a hires .Mikes Kelemennek, 
aki I ' . Rákóczi Ferencnek •irodiák«-ja volt. 
Nagyapja Mikes (II,) Kel»m«n volt. ezredes 
és Bem tábornok szárnysegéde, aki Nagysze
ben ostrománál hősi halált szenvedeti a ha 
záérl. Apja. Mikes Benedek grof. Erdélyben 
előkelő szerepel játszott, részt vett az erdélyi 
társadalom kulturéletehen, pártolta a művé
szeteket és különösen a kolozsvári zenekou-
zervatonum megalapításában s/.erzett "Tnagá-
naT-Yiagy érrfemet. 

v A főispán ebédje, A mult iu>rrnn-tartott 
varmegyei közgyűlés alkalmából Bókássy István 
dr. főispán nagy ebédet adott, melyen a többek 
közt ré.-z.r vett: Bezerédj Dénes. G-ary Miklós, 
Okolicsányi Dénes,, Potczer Dezső dr., Radó 
Lajos dr., Takáts Elemér dr., Takách Márton, 
Tuboly Lajos jtb 

H Í R E K . 
Roráte. Ma van advent első vasárnapja; 

holnap reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali 
misék nálunk is 

Mikes János gróf, • szombathelyi me
g y é s p ü s p ö k mull kedden telte le a bécsi 
Bur?han a király kezébe az esküt. Jelen vjolt 
Zichy János, gróf vallásügyi in. kir. miniszter 
is. Az eskümintát Revü Ferenc dr. olvasta. 
Az esköletélel után királyunk magánkihallga
táson fogadta az uj püspököt. Mint már e m . 
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Áthelyezett bírósági jegyző. Az igaz
ságügyminiszter Gayer Gyula dr.- vasvári 
járásbirósági jegyzőt a^szombafhelyi: kir.. töc-
vényszékshez helyez.te á t . • ~ y 

Hivatal vizsgálat. Takách Márton helybeli 
főszolgabíró a hét folyamán folytatta a járási 
jegyzőségek vizsgálatát. Nevezetesen sorra 
került Alsóság, Jánosháza és a jánosháza
vidéki körjegyzőség. Minden rendben Találtatott 

Szülésznői fizetés. Keled község elöl
járósága fizetésemelést szavazott meg a 
községi bábának. £ határozat jóváhagyás 
céljából felterjesztetett az alispáni hivatalhoz. 

Egy nj rendelet. Miniszteri rendelke
zésből kifolyólag ezentúl a vámsoronpók ki 
fognak világíttatni. A világítás költségei a 
vámszedőket terhelik. Valóban üdvös intézkedés 
nyer ezáltal meghonosodást, mert sok szeren
csétlenség Lesz elkerülhető. 

Uj hetilapot indítanak meg vármegyénk- -
ben őriszentpéteren .Őrség- cimmel, melynek 
szerkésztője Saxinger Ottó gyógyszerész lesz. 

Elutasított kérelem. Mersevát község 
egy második tanítói állás szervezését hatá
rozta el s ehhez állami segélyt kér t A vallás-
es közoktatásügyi miniszter a kérelmet nem 
teljesítette. 

Államsegély. Szabó Antal magyargencsi 
ág. ev. tanitó részére a kultuszminiszter 
200 K tandijpótló államsegélyt engedélyezett 

Baknak a bankok. A napisajtó ugy-
szótván rendasen hozza ujabb és ujabb 
bankbukások hírét, mintha ez által szenzációt 
kivárnia nyújtani olvasóínak. Ugylátszik jár
vány-zeni betegsége ez a pénzintézeteknek, 
azért igen célszerű a legmesszebb menő 
körültekintés és védekezés. A nagytapolcsáoyi 
takarék csődjét most a dunaföldvári leány-
kiházasitö egyesület bukása követte, mi álltai 
az érdekelt gazdák . százai jutottak a tőnk 
szélére Fájdalom mi czelldömölkiek is tapasz
talásból tudjuk, hogy mily keserves könnyek, 
fakadnak szerencsétlenül járt betétulajdonosok 
szemében, azért tehát nincs más mondandók 
az ily Uírgju hírekre, mint: , apage satanas! 

Orgonajavitás. A sághi r. k. templom 
orgonáját a mu't héten hozta rendbe Hesse 
Károly soproni orgouakészitő, ki a czelldö-
niölki apátsági templom orgonáját a mult 
évben javította meg, Pénteken vette á t 
Barabás Ernő, a celli apátság kántora s azt 
minden tekintetben átvehelőnek jelentette ki, 

Küldöttség. A szombathelyi egyházme
gyei papság személyesen is üdvözölni akarván 
Mikes János gróf püspököt, mult csütörtökön 
délélöt 11 órakor Horváth István prépost-
kanonok vezetésével egy 14 tagtól álló 
küldöttség jelent meg Budapesten a Bristol 
szállóban az. uj püspök előtr, aki a küldöttség 
tagjait ebédre hívta meg. 

Visszaélés. A kereskedelemügyi miniszter 
a mult héten fölhívta vármegyénk alispájának 
figyelmei arra a visszaélésre, hogy >magyar 
szalámi" elnevezés alatt külföldi, árut csem
pésznek be az országba. A miniszter utasította 
az alispáni, hogy az illetők ellen indítsa meg . 
a kihágási eljárást. 

Az orsz. képviselő válásit ók névsorát 
a vármegye középponti választmánya holnap, 
dec. - 4-én —r tartandó Oléáében fogják- a 
fölebbezések figyelembevételével megállapítani. 

• • A hygienikus i 

Pálma kaucsuk] 
á g y b e t é t 

r n i n ö s é ö e 
vmm e l s ő r a n g ú • 
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777 A miniszter rendelete a szegényügy-
ben. A miniszfer-rendelete alapján az alispán 
értesítette a vármegye Oss.es városait és 

; községeit, hogy kimutatást készítsenek á 
Szegényügyek állásáról. • ' 

A í emberg i katonai kórház főorvo
sai a következőket jelentették: A Ferenc 
JÓÍSef -keserüviz minden kellemetlen ér
zés nélkül idézi elő a székelési . A Fe
renc József-vizet huzamosabb használa t 
mellett is jól bírják a betegek es nem 
okoz gyengeséget az emész tó-csa tornában 
mini ez sok m á s hasonló hatású szer
nél tapasztalható. Kapható gyógytárak-
ban és füs/ .erkéreskedésekben. A Sz.ét-
küldés i - lgazgatóság Budapesten. 

Megölték a csikók. Égyházashetyén 
csikókat készült itatni Sándor József gazdasági 
cseléd, amikor ki akarta azokat ereszteni a 
korlátok kOzQI, a csikók nekirohanták a kor
látnak es rádöutótték a szerencsétlen emberre, 
aki nyomban mégha1!. Az orvosrendöri szemlet 
Somogyi Aladár szolgabíró és Király János dr. 
járásorvos tartották meg és miután megálla
pították, hogy a haiáit szerencsétlenség okozta, 
a temetésre megadták az engedélyt. 

Tolvaj cipészlegény. A héten egy Kis 
József nevű, türjei illetőségű ctpeszlegeny 
vetődött be Vádjszy Pál izsákfai vendéglőshöz 
segy őrizetlen píllahstban kiemelte a söntéiből 
a tulajdonos télikabátját és- megugrott vele. 
Az enyves kezű cipészt a csendőrség .keresi. 

Leégett pince. Ambrus Sándor keme-
uesraihályfai lakos a nejével és sógorával 
vasárnap este kirándult Kemenessömjénbe, 
ahol boros pincéje van. Midöti a hordok tar
talmával mar kellő ismeretséget kötötte*. .-*az 
az idajuk támadt, hogy jó vofna most.már 
(orralt bort is inni. Tehát tüzet raktak a 
ptucében és leslék, hogy mikor kezdenek az 
edényben a gyöngyszemek keringeni. Eközben 
azonban fojtó füst támadt-: . a' kipattanó 
szikrátol tüzet fogott a pince szálmatelőzete 
és le i.- égett. A bemlévők még idejében ki
menekültek. A kár mintegy 4ÜI) -K-l tesz.ki. 

' A Ceres-dijkiíráS ügyében a pályázati 
bíróság Bécsben mar egybegyűlt es a sok 
1Ö0O' pályázat áttekintésével foglalkozik. Hess 
Adolf tanár ur, cs. kir. igazgató és az ipar
iskolák legíölsöbb szakfelügyelője oly szíves, 
volt a pályázati bíróság elnökségét elvállalni, 
amelyhez kívüle még Richter Lotti kisasszony, 
egy ismert szakácskönyv .-.zer/öje valamint 
elöljaronője egy engedélyezett főzöiskolanak. 
Powondra J. .lein, Ausztria szakácsegyesűle-
tének az -elnöke, Rader György, hirdetési 
szakértő, Berlin, Künze József, az aussigT 

"Schthl György, r. i meghatalmazottja, Wenzl 
Cam'ülo, »z. aussigi Sclircht tljörgy r. t. 
propagatida-oszlályának vezetője, is tartozik. 
A 30,000 koronás Geres dijkiirasra vonatkozó 
pályazatok beküldési határideje tudvalevőleg 
1911. december i-ejg lett meghosszabbítva. 

' Pályázat. A posta- távírda e- távbe
szélő * kezelési szolgalatban V a l ó kikepzéj 
celjaboi ii itt. kir. posta- távírda és távbe
szélő hivalalökfióz növendékek vételnek fal. 
-Növéndékk-é- léi véle-lérl—azon- — magyar -honos-
ifjak pályázbatnak kik a magyar nyelvet, (a 
horvát szlavón.n-zági illetőségűek a. horyat 
nyelvet) szóban és írásban bírják ; továbbá a 
.középiskola IV. vagy ezzel egyenlőrángu inas 

sikerrel "v-ge/tek, l-t évesnél nem fiatalabbak 

KEMENESALJA 

és 16. évesnél nem íÖősébbek; 
bevégzése és növendékké felvétel között azon
ban legfeljebb egy evi megszakítása lehet, mely 
esetben hitelesen igazolni kell, hogy ezen 
egy év alatt az illető hol tartózkodott és 
mivel foglalkozott Ezen feltételeken kívül * 
pályázók községi erkölcsi bizonyítvánnyal 
feddhetetlen magaviseletüket, közhatosági orvosi 

j bizonyítvánnyal pedig ép és egészséges, a 
posta- és távírda- és távbeszélő szolgálatra 
testileg alka'mas voltukat is igazolni tartoznak. 
A fölvételért sajátkeziileg irt, ivenként egy 
koronás pénzügyi bélyeggel ellátott és a fent 

I elősorolt , feltételekéi igazoló okmányokkal 
j felszerelt kérvénnyel 1.911. évi december hó 
l 31-lg lehet folyamodni A . kérvény az illető 
' posta- és távírda igazgatósághoz címezve, 

azon posta- és távirdahiva'alnál nyújtandó 
be, hová folyamodó növendék felvételét óhajtja. 
. . folyamodványokra ' a' szülőknek, illetve 
árváknál a gyámnak' beleegyező nyilatkozata 
is reávezetendő. Mely kincstári és mely nem 
kincstári posta- és tárirdabiyatalpk vannak 
növendékek felvételére felhatalmazva, arra 
nézve bármelyik posta- és távirdaigazgatóság, 
illetve hivatal tájékozást oyujt. Buiiápesti 

I posta- és tavö-dahivataloknál kiképzésre csak 
I oly' növendékek vehetők lel, kik helyben 
! szülőiknél vagy rokonaiknál laknak. A fölvett 
I növendékek kötetesek a szolgalatot az értesítés 
I kézhezvétele után legkésőbb 1912. évi február 
| hó 1-én megkezdeni. A növendékek 18 éves 
I életkoruk betöltéséig gyakorlati kiképzés alatt 
| adanak, ezen kiképzés eiső félévében semmi

téle javadalmazásban nem részesülnek; az 
első év második felében azonban kincstári 
posta- és távirdahivataloknál havi 20 korona, 
a második évben havi 30 korona, a harmadik 
évben havi 45 korona és a negyedik évben 
havi 60 korona napidijátaianyi kapnak. Ne.m 

; kincstári posta és távirdahivátaiokuál a díjazás 
'• a növendék és postamester között szabad 
. egyezkedés tárgya. Az oktatásért -azonban a 

pótame.sternek nem -zabád dijat szedni."TV 
; növendékek 18 éves életkoruk betöltése után 
, a posta és távirdaigazgatóság székhelyén 

vizsgára boc-ájtatiiKk, a vizsga sikeres letétele 
' j j l t a l posta távirda-kezelői, illetve a szervez.ési 

szabályokban részükre rendszeresíteti állásokra 
! nyernek minösültségel és kiuevéztetéstikig 

részint kincstári, részint nem kincstári posta-
; és távirdahivatalnál nyernek alkalmavást, A 
, kincstári posta- és lávirdahivatalokoát alkal

mazottak a jlijnokok részére megállapított 
napidíjai élvezik. - ~-~r' .; 

Budapester Presse címen németnyelvű 
uj politikai és közgazdasági napilapot indít 

i Vészi József december 20-áii.Az uj lap prog
ramja hazánk politikai, gazdasági és szellemi 
kultiirérdekeinek hathatos felkarolása és har
cos- képviselése a politikai pártok érdekharcai 
fölé emelkedő tárgyilagosság szellemében. 
Különös -ulyt vet az uj lap a közgazdasági 
elet minden ágazatára es e célból önálló kü
lön mellékletben lógja naponta- tárgyalni a 
magyar pénzvilág, kereskedelem, ipar és me
zőgazdaság kérdéseit. Magyarország mázait a 
külfölddel szemben s a nyugati kultúra esz-
iii'-tt é"p oly bátor elszántsággal fogja képvi
selni, mint amily szívósan fog küzdeni a nyu
gati kultúra eszméinek hazánkban való ter-

I jeszkedéseérL A »Budapester P resse - ' e l ső 
i száma december 20-án fog megjelenni. 

Csnz-, rhenma- és'a testrészek szag-
j gátasánál általánosan javasoljak az Oroszlán 

Ménthol sósborszeszt. Arnt az eső a- vetésnek 
a harmat a virágnak és az olaj s gépnek. 
Ugyanaz az Oroszlán sósbórszesz az embéji-
ségOck. Megacélozza az izrhokaj -és az idege-?' 
ket, e'rélyt kölcsönöz es a. testei éTiTíTF.gy-

kisérlet. mindenkit meggyőzhet, Az- Or - ' I án 
sósborszesz eredeti-üvegekben á 44 fill. 1.10 K. 
és 22"- X eSr.- i j rrc-iödömfi 'kön 
Mayer István Jüszerkéreikédö. 

49. szám 

A gyermekszanatóriumi mozgalom elén mint 
fővédnök Hohenberg Zsófia hercegnő és mint 
kormányzó gróf Zichy János vallás es közok
tatásügyi miniszter i állanak. Napjaink ezen 
kétségkívül leghumánusabb mozgalmának veze— 
áői most oly kérelemmel lordulnak az ország 
társadalmához, hogy szegény és gazdag egya
ránt nyissa meg szivét, amikór saját gyerme- • 
kének karácsonyfáját disziü és joodoskodik 
anyai, apai szivének boldogságára "saját kisde
dének öröméről, gondoljon "némi adománnyal., 
a védtelen gyermekvilágra, amelynek megmen
tését tűzte ki feladatául az Országos Gyer
mekszanatórium Egyesület. A most szervezés 
alatt álló Budapesti Központi Szanatórium 
javára karácsonyi gyűjtést engedélyezett gróf 
Khüen Héderváry Károly belügyminiszter, és 
annak érdekében lordul Rákosi Jenő A szivekhez 
című, lapunk más helyén leközöli szózatában 
a- társadalom nagylelkűségéhez — A Gyer-
rnekszanatórium. Egyesületnél a tagok kötele
zettségei a -következők : a rendes tag 3 évre 
5 kor. tagdijat fizet: pártoló tag, ki egysz. 
smindenkorra 'legalább 100 koronát ad ; az 
alapító tag legalább 1000 korona alapítványt 
tesz és ezt legfeljebb öt év alatt befizeti; 
agyalapitó az, aki 10.000 (tízezer) korona 
alapítványt tesz. Az agyalapitó jogosítva van 
abban a szanatóriumban, melynél ágyalapit-
ványal tette, egy agyat évenkint díjtalanul 
az altr-la ajánlott beteg számára igénybe venni. 
Az alapítványok közvetlenül grof Zichy Jáno" 
vállá- és közoktatásügyi miniszter címei-.', 
Budapest, Vas-utca 10. intézhetők. Bejelentő 
iveket a központi iroda Budapest,Dohány-ulca 
39. küld. Adományokat lapunk is elfogad 

Üzletátbelyezés. Rőth Mór rőfös- és 
divatáru kereskedő üzletét a Gayer-féle házból 
a volt Donáth-féle üzlet helyiségébe helyezte át. 

Világbéke, emberiesség (humanizmus) 
a huszadik, szazadban! . . . egy londoni elő
kelő hírlap tripoliszi hadi tudósítója hajme
resztő részleteket (sőt fényképeket is, közöl 
az olaszoknak Tripoliszban elkövetett kegyet
lenségeiről. A mult heten közöli hosszú leve
léből Cjftk a következőké; vesszük ki 1 AZ 
olaszok eddig mintegy 400. asszonyt és gyer
meket es 4000 arab férfit öltek még,, akik 
közül alig 100 volt vétkesnek mondható. A 
nyomorékokat és. vak koldusokat egyszerűen 
agyonlőtték. Az ellenállók házát felgyújtották 
és a megégett embereket olt hagyták az 
ulcan es még egy. csöpp vizet sem adtak 
nekik, amellyel kínjukat némil-g enyhíthették " 
volna. Rettenetes jeleneteknek voltam tanuja 
és igen sókat fényképen is megörökítettem. 
Igazságosságnak sehol semmi nyoma. A olasz 
katonák őrjöngésükben megiámadták az arab 
városin-gyedet és minden útjukba kerülő ha
landói irgalom nélkül lelőnek. A tisztek a 
kegyetlenkedésben még a közkatonákon is 
(ültettek es a:- egész hadsereg demoralizálva 
van (fegyelmetlenné, erkölcsileg romlottá van 
téve). Minek idézzünk többet? Csak annyit 
említünk meg, hogy- a hágaibékekonferenci
ákra Olaszország rendesén el szokta küldeni' 
képviselőit . . . 

Petróleum-kartel. (.-egyezség, közös 
niegállapodá--. Bécsből jelenti nekünk lapunk 
egy jóbarátja, hogy az osztrák és magyar 
finomítok, kai telje' végre 'megalakult-melyben 
franci i tőkések i - részlvesznek ; de. barátunk 
azt jegyzi meg, hogy a megalakulás lénye 
után szilárd próbát kell a karfelnek állania, 
araikor az életbe ültetik át és a sók nehézség 
leküzdésére sor: kerüli . . 

Kivitel Törökországba. Minthogy a 
.törők .piacokon, a politikai eseraénytk követ-
kéztébeii . most igen kedvező konjunktúra 
í-viszonylat) kínálkozik a magyar-kivitelre, 
Sporer Gyula, a magyar királyi kereskedelmi 
múzeum konstantinápolyi levelezője. Budapestre 

kínálkozó alkalmakról • tárgyalt. 
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686/1911. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végreha|i.o az 1881 

é\i .LX. te. 102 g-a értelmében ezennel 
'.közhírré teszi, ,h.ej»y- á Gzelldömolki kir. 

jánísmTósáj: 1911 évi V. \423. számú 
végzése következtében dr. Scheiber 
Zsigmond ügyvéd által képviselt Spieler 

,;"Eda czeli^öuiölkibej. cég felperes javára 
Osönge községien 242* .K-4~i2--tUjjjár. 
erejéig 1911 évi november hó 2-árV 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1000. koronára becsült kö

rvetkező ingóság, u tu . : 1 drk tenyész
bika nyilvános árverésen eladatik. 

Mely. árverésnek a czelldömölki 
kir. járásbíróság 1911 évi V. 42.3/2 
számú végzése folytán 118 K hátralékos 
tőkekövetelés, ennek 1911. évi július ho 
8 ik napjától járó 5° / 0 kamatai erejéig. 
Csönge községben alperes lakásán leendő 
megtartására 1911. évi december hó 
4-ik napjának délelőtti 9 órája batár
időül kitűzik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak még hogv az érintett ingóságok az 
1881. évi LX t.-c. 107. és 108 §-ai 
érteimétien készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és feiülfoglallatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. tc. 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendel
tetik. 

Ozelldömölk, 1911. november 19. 

ZÁBORSZKY SÁNDOR 
kir. bir. végrehajtó. 

Keressük mindenben a legjobbat I 
Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges 
ivóvíz megválasztásánál, igyunk és kérjünk 

tehát mindenütt 

Szántói savanyúvizet, 
mely gazdag, természetes szénsavtartatmánál 
fogva rendkívül kellemes, az. egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali víz. Erősen hugyhajtő 
hatású, elősegíti az emésztést, megakadályozza 

a gyomorégé.-t. 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár CzíüdSmálkCn : Láadler Samn 
fíiszóikeses'scdónél. 

B Ú T O R O K 

I 
IlálíTR. ebédlők.unszolják,szalonok, 
teljes szálloda, káveliáz. vendéglő és 
kastély berendezések, vas- és rezbu-
-toruk, szőnyegek, függönyök, Csillá
rok, zongorák'szállíttatnak bárhová 1 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

I 
Díszes nagy bntoralbnm 1 K. 

Telje- berendezésnél utazó minták

kal díjmentesen küldetik bárhová. I 

a 
H Eladó ház. 
B 
a a a a 
H 
a a 

A Rákóczi-utcában egy 
újonnan épített 

sarok-ház eladó. 
,\ ház alkalmas urilakásnak és 
üzlethelyiségnek Bővebb infor
mációt szerkesztőségünk- nyjijt. 

B 
U 
B 
E 
B 

M O D E R N 

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

I Budapesté IV. 6erlóczy-n. 7. 
(Központi városháza mellett.) 

8 Elsőrendű porosz szalon, 
koksz és szén 

kapható; 

Almasi János 
vas és ittszerkeresk. Czelldömölk. 

Állandó raktár fekete és zo
máncozott foktőn égő amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák
ban és a hires Trinmph asztal-
tűzhelyekből. 

Kályháknál és tűzhelyeknél 
a legmesszebbmenő kezességet 
vállalok 

n 
KÖNYVNYOMDÁNK 

kedvező teltételek mel
lett egy Uat fe lvau 

T A N O N C N A K 

n 

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 
Budapest, VI . , rerenciek-tere 6. 

H o r v á t h L a j o s 
SZÚBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

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

^ 3 

Szobafestések, cím- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

: • - kifogástalanul készíttetnek^ : 

A világ legelterjedtebb,M legolcsóbh_irógépé a ,^!IGNOiN^^egTiélnnt-
hető: Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. — Ára 160 korona. 



SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek 
beszerzését egy cetnél , mely esnton vodi 

érdekeit lenjobbar.. 

E L Ő N Y E I : 

1. Nem kell isnh-retlen jígbcz fordulnia . 
2. Keni lesznek BzétAgaió kíitelozetöípei 
3 Állandó Haailit'.flfli tfam'l |»intos és reális 

kiszolgálást hiztosit magának 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

önt vevőjének megtartani. 
Saját ériek*, bogy csak smert. előkelő céget 

tiszteljen meg bizalmával. 
Aufrecht é s Goltschmied ntoda 

Elek és Társa j A . 
Budapest. IV. Karoly-körut 10. szám 
Kaphatok kényelmes liivi lefizetésre, állandó 

összeköttetésnél folyószámlára is: 
1. A magyar és német irodalom ••»? — trrmé-
k*i. 2 Képek. 3 Bőröndök és bőrondáruk 4 
Férfi fehérn#muek. f». Látcsövek. 6. Kénykép
kész .lékek. •• U nek 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8. Chinaezustán.k. ö. Cf*illAr-
és petróleumlámpák. lu.Hézb torok: i l S Őnyc-

gek. 12. Mindern«mu hansszer. 
Fenti 12 osztálynnk --.e- cikkei • -:ir<:J mi
nőségűek és mindet, osztály cikkeiről külön ki
meríti árjeryzékkel remit-Ikezunk és a kívánt 

árjegyzéket ingyen éa bérmentve küldjük. 
Elvűnk : Vevőkörünk megtartása, pont' s kiszol

gálás. r»éltány<>s árak révén. 
Minden felvilágosítással sziv«-s.>n szolgálunk 

Nyersolaj, szivógáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobi o k 

Gy.,r> 
szállítás 

Ked v<*zŐ 
fizetési 

altételek 

Messze 
menő 

Drezdc. . . o i y . . . . I O B A V . UAS. 
Németország It-prémbb. iegn;ii:\iii>Lt m«tU>rí 

svára. Wíérképviselű. 

Géllé-1 Iqnác és Társa 
BUDAPEST, V. Kcháry utca 4. 

(Alkotmáitv-iitca tárók.) 

Szölö-oltványok 
szőlővesszők é s GleditscMa (éMkerv-

tesnek alkalmas) csemeték 
b e s z e r z é s r e lejiniel- 'üebthii njanljuk a 

legjobb h í rnévnek Örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szölöleiepét Bibardlószegen. 

Ha a saját érdekét tartja sz«n előtt, ugy ne 
vegyen addig oltvány' vagy vesszőt, mig a 
fenti cég nagy képes ánegyzékét nem kérte; 
ingyen éa bérmentve; Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 

Olcsó és pootos kiszolijalas 
Szamos e l i s m e r ő leTél. 

A-tísztelt ér^i^döJí •»• " telep^n^-V^TI^r*- -
, :.<i''-. sziTescn láttatnak. •. , 

A legkitűnőbb szcilőoltvány ok 

minden ismert f aj ba kaphatók 

Bereez Lajos 
kertészetében 

Czelldömölk, Sági-ntca végén. 

Az oltványok jóságáért teljes 
erkölcsi és anyagi felelősséget 

vállalunk : 

Bereez Lajos és Társa 
Kováts Sándor tanító. 

V a r g a György Cze l ldömölk 
vi^amos-üzemfi íaapritó vállalata. 

*e 
Tisztelettel hozom <í n. •> közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

villaiiros erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t ot 
létesítettem. A faapritlatn közönségre nézve nagy előny háramlik ebi
ből, mert tűzifáját'mindenki tetemeson olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritáái müvelet rnvid ideig tartó és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni es akkor is napokig várni, mig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető n faápritás az ilt jelzett olcsó áron: ölenként fiirészelés, 
apritás i K ÍO tüléiti 

Csak fűrészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok, ügy a»téli, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömölk, Szent-
háromsag-tér (Sotan Sándor-féle ház). t * t . 

• K/.en uj vállalatomhoz a • é. közönség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 
1 6 8 Varga György. 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját é rdekében <•«<•- 4 / 
iekszik, ha legalább regyszer-kéiszoi k i - ^ 

próbálja a világhírű > 

OROSZLÁN M E N T H Q L | 
sósborszeszt a 

9 

ii házis/orek királyát. * 
Kapható 44 filléres, 1 10 és 2 20 K jjj 

eredeti üvegekben. 

FŐ-ELÁRUSÍTÓ: 

ffiayer I s t v á n Czelldömölk 
fűszer, csemege és lisztkereskedö. 

c 
•41 
> 

Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, ujt-
, oldalszurás, .keieszlcsotilfajas, derék-

» oldal- vagy hátfájás, izom ' es inbánlatmak, 
§" kai- es lábgyengeség, merev végtagok és 

£ . ujjak, görcsök, továbbá hüies-, megfázás- vagy 
C léghuzamból származó b.jok azonnal enyhül 
2.oek az Oroszlán Menthol Sósborszesz haszna 

lata által. Ha a fájó testrész a dörzsölést nem 
^ tűri, ugy borogatást, alkalmazzunk. 
^ Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás,hajhullás, 
- i (degesség, bágyadtsag, kimerültség, általános 
ü£ gyengeség "setéiben kincsesei ér fel a valódi 
•J Oroszlán Mentből Sósborszesz. 
2, Torokfájás, rekedtség, gégehurut, influenza, 
re nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán 

-Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és 
S_ legelterjedtebb háziszer. 
»»< -Ezer es eze/ más asetekben is kitűnő 
5 sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz 
J» használva. 
o , .Mindén • egyes üveghez. 6ő használati 

utasítás van mellékelve. Sok ,ezer hálairst 
Oj tanóskitdik róla, hogy . az Oroszlán . .Menthol 

Sósborszesz az emberiség jótevője. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor vjDányOzemQ könyv-y indájábání Celldömölkön. 


