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hirdetések es mindennemű pénzilletekek. 

Szédelgés a tőzsdén. ' j 
A z u g h a n k á r o k n a k Budapesten a 

minap tárgyalt kriminális, ügye ismét ' 
rá tere l te a nagyközönség figyelmét a ; 
b ű n ö s tőzsdei man ipu lác iók ra . 

A minden hájjal kent börz iánerek 
ap ró és nagyobb fogásainak, csalanfin- 1 

t a sága inak egy része kerü l t ismét fel- I 
szinre, mementot (figyelmeztetést) kiáltva 
az avatlanoknak, hogy ne j á t s z a n a k a , 
tűzzel...' • j , . i 

•.'''•'•". Kétségtelen fontos in tézmény a j 
tó 'zsde r h o l ' a kereslet és k íná la t a rá-
nyához képest hajszálnyi f inomsággal 
szabályozzák az á ruk és ér iékek árá t , I 
ahol a vevő e l adó ra , az e ladó vásár lóra ! 

talál: Fontos a börze a közgazdaság 
fejlesztésére, mely nélkül v a k t á b a n bo- j 
t o rká lna é s a sö té t ségben elsenyvedne. I 
A tőzsde P nagysze rű tíivalását nem | 
a lacsonyí tha t ják le azok a kinövések, 
melyek a tőzsdei já tékban mutatkoznak. 
É p a legjobb gyümölcsö t mar ják á ro 
varok s be kell vallani, hogy alig van 

intézmény, melyen annyi élősdi rágód
nék, mint a tőzsdén. 

Aniig a börziánerek maguk, közt 
játszák kisded játékaikat, a nagyközön
ségnek ebbe nincsen beleszólása. Üe 
amikor a nagyközönség zsebére nem
csak azzal utaznak, hogy tőzsdei ügy
letek közvetítésével noha busás, de 
mégis tisztességes hasznot érjenek el, 
hanem azt egyenesen kizsákmányolni 
akarják, a közvéleménynek föl kell ez 
ellen emelnie tiltakozó szavát. 

Meg lehet állapítani, hogy a most 
szerepelt vádlottak üzérkedéseihez, ha
sonlóak meglehetősen ritkák a tőzsdén. 
Nem, mintha a börziánerek tanácsai 
túlságosan lelkiismeretesek lennének, 
de az in sich láték ma már nem gya
kori. Annál sűrűbben fordul elő más 
eset. mely utryan nem jár a megbízóra 
nézve oly nagy kárral, de tisztességes
nek azért épen nem nevezhető 

Ez a »beite*. Csak olyah német 
kifejezés, mint minden más tő/sdei ter
minus technikus. 

Leleplezzük a közönség előtt tel
jesen ismeretlen »breite«-t csak azért, 
hogy a hiszékenységükben gyógyíthatat
lan játékosokat, kik minden áron a 
tőzsdén akarnak meggazdagodni, károk
tól a lehet.séghez képest megóvjuk. 

A »breite« fogalmának megérté
séhez szükséges, hogy a körülötte folyó 
egész eljárást leírjuk. 

Eszébe jut például valakinek, vagy 
pedig, ami sokkal valószínűbb, egy 
»fölhajtó< által unszolva, hogy bizonyos 
értékpapírokat vesz a tőzsdén abban a 
reményben, hogy azoknak ára föl fog 
szállani. Nem szükséges, hogy az érték
papírok megvételéhez szükséges pézzel 
rendelkezzék, elég, ha a tőzsdei ügyle
tet közvetítő bankárnak a beállható ár
csökkenésre megfelelő födözetet ad. A 
tőzsdére bejáratos bankár azután igazán 
csekély jutalék ellen megvásárolja, ké
sőbb meg az úgynevezett reálizáskor 
ismét ugyanoly csekély jutalék ellen 
ismét eladja az értékpapírokat A meg
bízó csodálkozik, hogy a bankár ily 

Széchenyi István gróf 
magyarsága. 

BEÖTHY ZSOLTTÓL. 

Kossuth Lajos volt az első, úgymond, 
aki ugy aposztrofálta Széchenyi István grófot, 
mint a legnagyobb magyart. D-* ez. csak azt 
fejezi ki, hogy minden magyar közüti a korát 
megértő es irányító Széchenyi, a legnagyobb, 
de Széchenyinél magyarságában sem volt 
senki nagyobb Hazaszeretete minden jeliében, 
minden szavában megnyilatkozik. Honfiúi kv-

'serflségében, kitörésének mélységében és ere
jeben. hangjának maró piiyjábau a nemze
tével való közösség érzésének a lángja lobog, 
ameiylyej posztoló faját a rombolásból, egy uj 
életnek az óljára akarja* vezetni. sNáln éle
sebben senki sem latia. keményebben senki 
sem ostorozta, mélyebben senki sem-fájlalta 
nemzete hibáit. Jlind-n éfetirója meglátta 
lelkének kö'f'i vonását, amit naplóinak azok 
a helyei imitálnak, amelyekben, hazaszeretete 
tör ki. . ( 5 is érezte rokonságai a neinzSt köl
tőivet; Pojjrrkank vezetői közölt Széchenyi az 
elsőflíktbén öntudatra ébredt ez a találkozás 
a nemzeti érzésben, amely igen fontos mind 

a magyar politika, mind a magyar költészet 
fejlődésére. Életrajza épen ennél a vezető mn 
tivumnál fogva lett nemzeti történetté. 

Senkinek nincs jógii, hogy Kossuth, 
Széchenyi és Deák nemzeti érzését összemé
regesse, de hármuk kOztíl Széchényi pályája 
az, amelynek kialakulásában, fordulataiban, 
válságaiban, és katasztrófájában ez az ural
kodó érzés a legmélyebben megrázó erővel 
hat ránk, Széchenyinél ez az érzés nemcsak 
életét vezető hatalomnak látszik, hanem l».i-
gikai végzete is. Ami élete hivatását keres 
leli. vele, szégyenérzete és főlháboroda-a szé
gyenteljes közállapotainkon, olthatatlan-lett
vágya, önmagával való meghasoulása, kétség
beesése: hazaszeretetének megnyilvánulása. A 
nemzeti ügy bukása nemcsak' külső pályáját 
töri ketté, jianem lelkét is elhomályosítja és 
öngyilkosságba kergeti. 

Széchenyiben volt valami epén abból a 
hus magyarból is, akit utóbb annyiszor meg
csúfolt, önfigyelmeztétése ugyati elnémította 
e/.t, de rá kell mutatni,, hoiiy ez a legsajáto
sabb és legszomorúbb magyar érzés is él a 
lelkében. Nemzeti érzése vezette el nagy tör
téneti hivatásához. . Széchenyi megértette a 
hivatását ÉS az i\ lángeszével be is töltötte. 
Az ö szellemében forr- össze a-, legtökéletesebb 

ben a nemzeti-ég és a művelődés gondolata 
U győzte raeg a nemzetet teljesen arról, hogy 
élet-halál kérdés reánk, hogy magyarságunk
ban műveltté, műveltségűnkben pedig magyarrá 
legyünk. Ezzel a gondolattal indította meg 
hercat minden ellen, ami érvényesülésének 
utjai állta. Harcolt a kishitűség ég elbizako
dottság, a maradiság, és elhamarkodás, az 
önzés es gőg ellen, de legelső sorban a nera-
zeli-tlenség és műveletlenség ellen. A munka 
hazafiságát a+htotti szembe a száj hazafisá 
gával. Mindazt,ami hivatásában értéktelennek 
vagy akadályozónak látszott, elnyomta, ami 
elősegítette, azt gondolataiba olvasztotta. 

Két gondolatol igyekezet: a nemzet lel
kében meggyökereztetni és megszilárdítani. 
Egyik .a nemzeti egység, a másik a nemzet 
jövőjébe veiéit hite. A nagy jövő munkás-
hit-ben ké.-z megtagadni multunk négy em
lékeit es az,t hirdeti, hogy ifjú nemzet vagyunk. 
Ami mögöttünk van, az Csák előkészület, a 

4érfikbr nemes próbái és erőkifejtése csak 
ezután vár reánk. Nincs műve, amelyben eh
hez a gondolathoz újra vissza ne térne: ez a 
hit az ö ajkán találta meg örök formuláját; 
Sokan azt gondolják, Magyarország Volt, én 
azt szeretem hinni: lesz. " 

Voltak, akik máskép gondolkodtak" de 
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csekély haszon mellett közvetíti az üz
letet. Per~ze. nem is sejti, hogy a ban
kárnak még más, még peüjg igeji jelen
tékeny haszna van. 

Mert mit tesz ,. bankár a megbí
zás vétele u tán? Tényleg »kötést csi
nál «, azaz" megvásárolja azoj^at, termé
szetesen rsak papiroson Ámde aki 
ismeri a tőzsdei >árfhikiuációkat<. 
nagyon jól tudja, hogy az értékpapírok 
ára úgyszólván percről-percre változik. 
A bankár tehát magasabb napi árfolya
mokat számit föl megbízójának, mint 
amilyenen vásárolta az értékpapírokat, 
alacsonyabbat, mint amilyenen tényleg 
eladja azokat Igy aztán a jelentéktelen 
províziót tetemes haszonnal öregbiti, 
veszíteni pedig nem veszthet semmit, 
mert niihelyt az értékpapírok árfolyama 
annyira leszáll, hogy a megbízó födözete 
elégtelennek bizonyul, ujabb födözet 
hijján a tőzsdei müvelet megszűnik, 
vagyis a bankár menten realizálja azt. 

Ez egy ujabb adat ahhoz a meg
szívlelendő tanácshoz, hogy a tőzsdei 
játékra buzdító fölhajtóknak ne men
jünk lépre. Mert senki sé gondolná, 
hogy még vidéki kisvárosokban, sót 
falukban is akadnak birtokosok és né
hány száz nagy ezer korona készpénz
zel rendelkezők, akik u. n. fölhajtoknak, 
közvetítőknek megbízást adnak, hogy 
pénzükön játszanak; mikor aztán beüt 
a krach, akkor elúszik a vagyon, a 
pénz és a lépre ment ember elhiszi, 
hogy nem volt szerencséje. 

senki sem volt, aki kételkedhetett volna benne. 
Miodenki megértette Bt, de legfőkep a ma
gyar ifjúság. Nemcsak megértettek meg is 
szívlelték^ Nem vették zokon sok zokszavat. 
Keményebb, kérlelhetetlenebb bírálója nemze
tünknek nem volt Széchenyinél.de gunyjaban, 
támadásaiban a fájdalom, a keserűség resz
ket. Magyarország már befejezte a hivatását, 
hogy a nyugati kultúrát a kelet barbársága 
ellen megvédjék most már az a föladatunk, 
hogy ebben. a kultúrában re^zt i.- vegyünk. 
Ezzel van tele az egész__[e!ke. ennek" válik a 
prófétajáva, ezzel alapítja meg az uj Magyar
országot. Amilyen világosan latja á célt és 
az utal, ép ugy bizik abban, hogy a magyar 
nemzet géniusza a föladat betöltésére alkal 
mas. Széchenyi amilyen világosan latja nem
zete uj útra indításának nehézségeit,, ep ugy 
tisztában van annak veszedelmeivel is. Tragi
kuma abban gyökeredzik, hogy amit erzesé,-
vei indított meg, a? rohamosabban fejlődött, 
min tázok »Tnagokvamelyekel gondolataival 
vetett el. A lelke tüzelői lángra kapott a 
magyar ö.iérzet. A nemzet kövelelte a Jövőt, 
amelyet ő igért neki, 'de korábbari, mint 
amikorra biztosan megalapozhatta volna. 
Igazától meg ludta győzni a nemzetet, de az 
érzések, melyek ennek nyomában fakadtak, 
gyorsabban fejlődtek, m i n t - győzelmüknek 
föltételei. 

- Széchenyi munkája azonban még most 
sinus .befejezve. Az- ő-szelleme nemcsak kor
társainak .szólt, hanem a messze jövőnek is. 
Munkáját folytatnunk- kell, eszméit meg kell 
valósítanunk. Különösen a nemzeti lélek erő
s í tésnek és nemesítésének munkáját kell 

fejeznünk. 1 1 nemcsak lángelméiével támasz
totta fal a nemzetet, hanem magyar- lelkével 
is. Minden tettében a nemzeti eszme vezérelte 
és csak addig maradunk magyar nemzet, 
amig ez v»ret bennünket. — 

Városi piacunk 
olcsóbbá tétele. 

Annyira szoril mindenkit a csizma, 
hogy egyszerre az egész vonalon fel
hangzik" az általános piaci drágaság 
ellen való jogos panasz és keserűség. 
Lukács László pénzügyminiszter a tiszt
viselők küldöttségének kénytelen azt 
mondani, hogy ne higyjék az urak, 
mintha a drágaságot a kisebb fizetési 
fokban levő tisztviselők éreznék, mert 
a helyzet az, hogy az általános drága
ság mindenkit, tekintettel javadalmazá
sára, ha egyébként családi vagyonnal 
nem rendelkezik, — .egyaránt érint. Az 
általános elkeseredésnek ez az érzése 
szüli, hogy a sajtó immár állandóan 
megnyitja hasábjait a drágaság fölött 
való elmélkedések számára, — de bi
zonyos, hogy ezek á hírlapi cikkek nem 
foglalnak magukban egészséges ideát, 
miként lehelne az általános drágaságot 
megszüntetni ? 

Kétségtelen ugyanis az, hogy a 
piaci, ruházati és lakasd rngaságol európai 
ármozgaltnak fokozzák fel es nem ma
gyarországi keserve ez a fix javadalom
ból élőknek", hanem igy van egész 
Európasz-rte, hogy a háztartásokra rá
fekszik a permanens nyomor és min
den ablakon b,eleselkedik a deficit. Ámde 
akármilyen európai áramlat is ez, meg 
kell küzdenünk vele, mert hiszen csak 
pillanatnyi segítség az állami tisztviselői 
karnak nyújtott pótlék"j"fiiszeli ez csak 
az aruuzsora foitogató polipkarjának 
nyújt újra alkalmat, hogy az áremelés
ben ismét megjavítsa a mostani re
kordot. 

A sivár helyzetben szinte kelleme
sen mutatkozik két komoly irányú tö
rekvés. Egyik a fővárosi, mely a ha tó
sági boltok felállításával akar az áru
uzsorának fejére lépni; a másik Serényi 
Béla gróf szándéka a konyhakertészet 
országos szervezésére vonatkozólag, kü
lönösen város élelmezési ^.szempontból. 
F.bliöl a célból az elinult napokban az 
összes jobb nevű kertészek és míinteT-
melók bevonásával országos értekezlet 
volt a földmivelésügyi minisztériumban, 
amely apróra megbeszélte, miként le
hetne á. nagyvárosok élelmezési piacait 
javítani és olcsóbbá tenni ? Minden jel 
azt mutatja, hogy az értekezlet egész
séges propoziciói hamarosan életbe is 
lépnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
nagyvárosok közelében bolgár rendszerű 
kertésztelep'eket létesittetnőnk, á mag
termelés''tekintetében se akarunk a kül
földre' szorítkozni, hanem a magkeres-, 
kedés bevonásával a termelők értékesítő 
részvénytársaságot szerveznek s már 
eleve ajánlják a kormány figyelmébe, 
bogy a konyhakerti 'magvak külföldi 
behozatalát a vámtárgyalásoknál nehe
zítsék meg, illetve a magyar magvakat 
hatékonyabb védelemben részesítsék. 

Amit Nagykőrös a saláta és ugorka, 
Újvidék a zöldpaszuly nagyobb kivite
lé vei fölmutat, azok olyai»-ékes-es hivő 

' példák arra, bogy ne csak a belső terü-
leleken, hanem a lőhető legintenzíveb
ben a külső haláron nagyban egyes a 
vidéknek alkalmas konyhakerti növény 
termelését kezdjük el. Hihetetlen az a 
nagy gazdasági fellendülés, amit Kecs-

: kémét. Nagykőrös, Makó, Szeged. Ujvi-
j dék mutat az előtt, aki ezt helyben nem 
' tanulmányozta Hogy egy-egy konyha-
' kerti növény termelése és kereskedelmi 
| értékesítése milyen változást, virágzást 
! képes előidézni. Nemcsak maga a ter

melő érzi meg ezt a gazdasági kedvező 
' fordulatot, hanem a munkás, akinek 
, keresete felszökik, a kereskedő és ipa-
i ros, akiknél a nagyobb keresetű embe

rek vásárolnak, rendelnek és fizetnek. 
Az intenzív konyhakertészel pedig 

I egy-egy város élelmezését lényegesen 
| olcsóbbá is leszi. Az ember elálmél

kodva nézi, hogy a bolgár kertész, kü
lönösen ahol. konkurrenciája is van, 
mily olcsón adja konyhakerti termei-
vényeit. Pedig a föld bérleti árát négy
szeresre szökteti és maga is meglépe-
sedve vonul haza télre szeretett hazá-
ába, Bulgáriába Az ő példájukat kö

vetni, nagy, modern konyhakertészete
ket fölállítani, sürgős szükség, különö
sen a városok közelében. Ezt a váro
soknak még áldozattal is lehetővé kell 
tenni. De áldozatról egyelőre szó sincs, 
meri hiszen az állam segítséggel járul 
az efféle telepek létesítői gyámolitására; 
egygyel több ok, hogy városi' magisz
trátusunk, ha csak a kezdeményezés 
bátortalanságának vádját nem akarja a 
fejére zudilani, — elhatározó lépést 
kell tennie abban az irányban, hogy 
ilyen bolgár rendszerű telep városunk
ban is létesüljön 

Egy sikkasztás epilógusa. 
Nagy port vert föl a tanügy barátai közt 

azon b»advany, melyet dr. Marton Adolf já-
uosházai orvos küldött a vallás és közokta
tásügyi miniszterhez, mivel Kemény Simon 
orthodox izr. tanito ö év alatt körülbelül 2*0 
koronát sikkasztott s az iskolaszék még sem 
mozdítja el állasából. 

Az iskolaszék el akarta simítani az ügyet, 
egyúttal felhatalmazta tanítóját, hogy rágal
mazásért perelje be dr. Martont. 

Szeptember 5-éu Budapesten volt ez 
ügyben a törvényszék előtt a tárgyalás. A 
.Vasvartnegye, per lougum et latum targyalta 
az ügyet, tmvel a törvényszék 400 korona 
pénzbírságra és 400 koroua költségek meg 
fizetésére Ítélte dr. Mariont. 

December 5-én volt a kir. tábla előtt a 
felebbviteli tárgyalás, ami dr. Marion Adolfra 
a legfényesebb sik'errel jár t s a legteljesebb 
elégtételt kapta. V 

A kir. Ítélőtábla a kir. törvényszéki íte
letet tőivéhyellenesnek jelentette ki, azt teljes 
egészében megsemmisítette és helyette a tör
vénynek megfelelő uj Ítéletet hozott. Az íté
lettel pedig dr. Martont a vád alól teljesen 
felmentette. 

Az Ítélet indnköfásában kimondatott, 
miszerint dr. Marton rágalmazást nemFköve-



tett el. mivel a kir. tábla bebizonyitcttnak 
látta azt, hogy Kemény csakugyan a saját 
zsebjére gazdálkodott, a könyvtárdijakat jog
talanul tulajdonította el S* igy a valóságnak 
megfelelő állításáért dr.~ Marton* Adolfot meg 
büntetni nem szabad. 

Miután az ítéletet a tábla elnöke oly 
alaposan indokolta meg, hogy a főügyésznek 
semmi módja sem volt semmiségi panasz 
betérjeaztésére, a főügyész a felmentést tudo
másul vette s igy az Ítélet nyomban jogerőre 
emelkedett. 

f\ mi nászutunk. 

Nem megyünk el messze Délre, 
Idegen nagy ég alá, 
Narancsfák közé bolyongni 
Holdvilágos éjszakán. 
Nem megyünk, csak a falumba. 
Szalmatetős kunyhóba; 
Ott ébredünk uj életre, 
Verőfényes napokra. 

Tengerünk a boldogság lesz. 
Szerelmünk a napsugár, """'"" 
Mosolyunk a narancsvirág. 
Csókunk a lombsuttogás. 
Édes álomba ringatja 
Lelkeinket egy Varázs : 
Nem is Volt még a miénknél 
Soha szebb nászutazás. 

NOVAK PAL. 

H Í R E K . 

A szombathelyi pfispök. .Mikes János 
vröl, a szombathelyi egyházmegye uj főpász-
tora, ma egyhete este mkngmto Szombathelyre 
•rkezett. Hétfőn fogadta a káptalan tagjait, 
megtekintette uj otthonát, a szép székesegy
házat, a papnevelömtézetet s elrendelte, hogy 
a püspöki palotába villamos-világítás vezetes-
-ek be. Kedden délelőtt Hoda János dr. 
püspöki titkár kíséretében a városban gyalog 
sétált, ebéd ütan ugyancsak titkár: és Szűcs 
lános püspöki uradalmi jószágigazgató kísé
retében Répceszentgyörgyre utazott, hogy 
ottani kastélyát megtekintse. — Hir szerint 
Mikes János grófnak püspökké való szentelése 
;anuárius 2-dikán Budapesten a Szent-István 
bazilikában lesz, installációja pedig nagy 
pompával Szombathelyen januárius 6-dikán. 

Hivatalvizsgálatok. Takách Márton 
főszolgabíró sorban rovaucsolja a járá-i 
jegyzőségeket. A mult hét folyamán Kemenes-
magasiban és Bobán, tegnap pedig OstfTyasz-
szonyfán tartott hivatalvizsgálatot. 

BiróVálasziáS. Mint értesülünk, a biró-
választás napját e hó vegére tűzi ki a szol-
gabiróság. A két aspiráns Szalay_ János jelen
legi bíró és Pálovits József." Mindkét részről 
erősen lolyik az agitatio. Szalay pártja igen 
erős és igy az ő megválasztatása bizonyosnak 
látszik. 

Országos vasá runk csütörtökön zajlott 
le. A kedvező időjárás folytán igen látogatott 
volt és sok vasari cikk került eladásra. Jó 
kereslete volt a szarvasmarháknak is, melyek 
közül sok kelt el és jó árat fizettek értük. 

0) hir. December 15-én feltámad ha
lottaiból a .Jánosháza és Vidéke.. 

Madáretetők kiosztása. Go t tmann 
Bódog, mint ' az állatvédő egyesület elnöke, 
kéri a hasznos madárkák kedvelőit, hogy ezen 
kis állatkákat a beálló téli évszakban ápolni 
és etetni szíveskedjenek. Erre a célra madár
etetők állanak rendelkezésre, mit bárki is 
díjtalanul kap tőle, ha ezért hozzáfordulnak. 

Halálozás. Héraházi Ovády Lajnsné sz. 
Csizmazia Lídia 58 éves korában Nagysimonyi 
községben meghalt. Temetése hétfőn ment 
végbe a község és környék lakóinak részvé
tele mellett. 

örökbefogadás. Kaményegerszegi Kemény 
Andor külsőváli földbirtokos adoptálta Bart-
hodeszky Gyula löldbirtokost és nemességének 
átruházása érdekében kérvénnyel fordult a 
kabinetiroda utján a királyhoz. 

Egyetemes Országos) tanitógyülés. 
Mult pénteken d. u. 3 lírakor tartották az 
ország tanítói — iskola vagy felekezeti jelleg 
nélkül — Budapesten "a Sándor-utcai régi 
képviselőházban egyetemes gyűlésüket a tanítói 
fizetés rendezése ügy ében. 

A Hubert család gyásza. Folyó hó 
4-én városunk egy népszerű és rokonszenves 
tagja múlott ki az élők sorából. Idősb Hubert 
Sámuel hunyt el 85 éves korában végelgyen
gülésben. A halál csendben, észrevétlenül 
lopódzott ágyához s igy kimúlása a legszebb, 
a legideálisabb halál volt: álomba szenderülése 
egy, a földi élet viszontagságokban kimerült 
testnek s ébredése a mennyei öröklétre lelké
nek. Temetése szerdán volt s csaknem az 
egész város polgársága elkísérte utolsó útjára. 

Adakozzunk a kérházi szegény bete
gek karácsonyfájára! A Kemenesaljái kór
ház szegény betegeinek érdekében arra kérjük 
a uemesszivü emberbarátokat, hogy kegyes
kedjenek a korház karácsonyfájára néhány 
fillérrel a már több éven át szokásos módon 
hozzájárulni. A beérkezett adományokról 
pontosan el Ingnak számolni. Ily adományokat 
Bán János plébános ur is elfogad. 

Magzat-elhajtás Várkeszöről uévtelen 
feljelentés érkezett a helybeli szolgabírói 
hivatalhoz, mely szerint az ottani temetőben 
valaki e,y öt hónapos méhmagzat hulláját 
földelte él A kiküldött csendőrség rögtön 
hozzálátott a nyomozáshoz és kiderült, hogy 
a feljelentésben foglalt vádak a valóságnak 
megfelelnek és hogy a bűnös nő nem más, 
mint Tezsár Janosné, aki be is ismerte tettét. 
Most a szombathelyi kir. ügyészség fogházában 
várja kiszabandó büntetését.'""" 

A czelldömölki ev. nőegylet karácso
nyi ajándék kiosztással kapcsolatos vallásos 
estélyi tart folyó hó 17-én d. u. 5 órakor a 

eKbet; ev. iskola termében.* A szegények és 
tanulók niegörveiideztetéséré szánt adományo
kat — melyek Barzsenyi Dezsóné elnöknél 
és Ludván Sándi r tani:i nál leadhatók — 
bálás köszönettel fogad a nőegylet elnöksége. 

Dr. Beér, Brünn városának tiszti 
főorvosa, megállapította: Nagyon előre
haladott kom egyéneknél, akiknek 
szabálytalan székeléssel kell megküzde-
niök, a természetes Ferencz József-
kesonivíznek már 8 napon át tartó 
használata (naponkint 3 evőkanállal) a 
kívánt, maradandó könyebbfllést előidézi. 
— Kapható gyógytárakban és fuszerke-
reskedesekben. A Szetküldési-Igazgatóság 
Budapesten. 

A jánosüázai sertéspiac kihelyezése. 
Tudvalevő, hogy kOzegészségi szempontból a 
janosházai sertéspiacot a község belterületéről 
ki fogják tenni valamely alkalmasabb külte
rületre. Ezt az intézkedést az ottani ipartes
tület megfellebbezte a főldmivelésügyi minisz
terhez, aki azonban a kérvényezőket ne.ucsak 
hogy elutasította kívánságaikkal, hanem felhívta 
az alispánt, hogy ha a jövő évi augusztus hó_ 
l-ig nem foganatosíttatnék a kihelyezés 
tárgyában hozott határozat, a serlésvásárokat 
illetve az állatfelhajtásokat tiltsa be. 

Karácsonyra . Sok gondot okoz mosta
nában, mit is ajándékozzunk a közelgő ünne
pekre szeretteinknek. Aligha lehet hölgyisme
rőseinket kellemesebb dologgal meglepni, 
mint a .Sütemények és Tészták Könyve, cimü 
hasznos művel, amelynek bolti ára 2. korona. 
Közel .300 receptet közöl, azonkívül üres 
lapokkal van ellátva a recepteknek további 
gyűjtéséhez. Minden könyvkereskedésben kap
ható vagy az összeg előzetes beküldése elle
nében bérmentve küldi a Bercsényi nyomda 
r.-t. Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 5. 

Uj igazgató. Kárpáti Kelemen prém. 
kanonok székesfehérvári főigazgatóvá történt 
kinevezése folytán a szombathelyi főgimnázium 
igazgatói állása üresedésbe jött. E díszes 
állásra Burány Gergely dr., a rend prépostja, 
Steiner Miklós prem. tanárt nevezte k i . Kár
páti Kelemen eltávozása folytán a szombat
helyi kultúrház igazgatóságáról lemondván, ez 
állásra á vallás- és közokt. miniszter Miska 
Kálmán bárót, a múzeum régiségtárának őrét, 
fogja Kinevezni. 

A munkásbiztosi tás kóréból . Szom
bathelyi Kerületi Munkásbiztositó Pénztár a 
pénztári járulékoknak heienkint való befize
tése érdekében az alábbi „helhivást" adta" 
ki, amelyet közérdekű voltánál fogva azonnal 
leközlünk. Felhívás. Az 1907. évi XIX. t.-c: 
41. § áuak első bekezdése ^ettelmében- a 
betegsegélyzési járulékok az Országos Pénztár 
alpszabályaiban m e g á l l a p í t o t t esedékesség 
szerint fizetendők be a munkaadók által, s 
ennek az esedékességnek meghatározása cél
jából az alapszabályok 34. S-anak második 
bekezdésében azon rendelkezés vétetett fel, 
hogy a munkaadók a járulékokat külön fel
szólítás és kivetés nélkül is heienkint tartoznak 
befizetni. Minthogy a pénztár működése kör
letében levő munkaadók legnagyobb része 
fizetési kötelezettségének hiányosan, vagy 
épen nem felel meg, a saját érdekükre való 
tekintettel felhívjuk a munkaadó urakat, hogy 
az alkalmazottaiktól hetenkint levonandó és 
saját részükről fizetendő betegsegélyzési járu
lékokat a jövőben a pénztárhoz ugyancsak 
hetenkint s minden külön felszólítás bevárása 
nélkül szolgáltassák be. Azonkívül, hogy a 
járulékoknak hetenkint való befizetését a 
munkaadó urak sokkal könnyebben eszközöl
hetik, mint mikor az egész hónapról levont 
és megnövekedett összeget kell lizetniök, a 
hetenkint való" fizetésből a munkaadóra még' 
az az előny is hárul, hogy késedelmi kama
tokkal nem terheltetnek meg, s elkerülik a 
fentebb hivatkozott törvény 46 §. első bekez
dése értelmében a pénztár által folyamatba 
teendő végrehajtási eljárással felmerülhető 
kellemetlenségeket. Mindezekre való figyelem
mel kérjük a munkaadó urakat, hogy e fel
hívásban foglaltaknak eleget tenni s azokat 
pontosan teljesíteni szíveskedjenek. Szombat
hely, 1011. október hó 25 én. Lóránt Henrik 
s. k. igazgató. Müller Ede s. k. elnök. 

Gazdaasszonynak, házvezetőnőnek el
menne január hó l-re, esetleg későbbre egy 
jó lelkületű, szolid, intelligens nő; tanító Öz
vegye. Levélbeli szíves megkeresések Erdösy 
Feienuné címére kéretnek Györnüre községbe 
(Györmegye.) . ' . i n -



Simonyiban van egy malom, búbánatot 
őriének azuu. Réfti szállóige, már szinte 
idejét is multa, azért a mai .modern izlés«-
hez mérve, vagy a jelen állapotoknak meg-
felelőleg kell azt módosítani. Például igy; 
Simonyiban vau egy banda, melynek tizenhat 
a tagja. Hogy milyen az a banda, kitűnik a 
következő tudósításból: Mult november 28-án 
országos vásár.'volt Szombathelyen, amely 
alkalommal föltűnő különlegesség volt az, 
hogy nem jelentkeztek károsult kereskedők, 
akiknek kárára lopások történtek, pedig a 
vásári tolvajok kedvenc helye a szombathelyi 
országos vásár. Most azonban utólag kiderült, 
hogy ez a vásár sem múlott el lopások 
nélkül, sőt ellenkezőleg oly nagyszabású lopá
sok történtek, melyek érdemesek a följegy
zésre. Borbély Gyula és Kovács csendőrök 
ugyanis tudomást szereztek árról, h o g y 
Nagysimonyi községében tartózkodó ismert 
vásári tolvajok nagyobb mennyiségű árat, 
konyhaedényeket, vásznat és ruhaneműeket 
lopkodtak össze. A csendőrök megtartották á 
házkutatást és arra a meglepő eredményre 
jutottak, hogy több mint 200 darab lopott 
tárgyat rejtegetnek a tolvajok. A jeles társa
ság 16 tagból áll. A csendőrök a fölfödözésről 

.értesítették a szombathelyi rendőrséget. Azok 
a kereskedők és iparosok tehát, akiknek az 
országos vásáron valamiféle tárgyuk eltűnt 
jelentkezzenek a szombathelyi rendőrségen. 

Ügyvédjelöltek t i l takozása. A- ügy
védjelöltek Országos Egyesülete és a buda
pesti kamara területén bejegyzett ügyvédje
löltek f. hó 22-iki értekezletén egy tíz tagból 
álló országos szervező bizottságot választottak, 
amely bizottság határozata folytán az ügy
védjelöltekre sérelmes szervezeti novejla 
orvoslásának módjait egy a Budapesten, az 
ügyvédi kamara dísztermében f. évi december 
8-an d. e. 10 órakor tartandó nagygyűlésén 
fogják megvitatni. Felkéri tphát a tízes 
bizottság a vidéki kamarák területén levő 
ügyvédjelölteket, hogy a javaslat ellen helyen
ként még az országos gyűlés dec. 8. előtt 
tiltakozó gyűléseket rendezzenek és annak 
eredményéről az ügyvédjelöltek tlrszagos 
Egyesülete elnökségének még idejekorán érte
sítést küldjenek (V. S/.emere-ntca 10.) Kívá
natos volna, ha ezen beszámolóban a kartár-
s»k jelentést tennének az orsz. képviselőiknél 
elért eredményről, arról, vájjon keszitenek-e. 
külön memorandumot a parlamenthez avagy 
csatlakoznak a — nagygyűlésén elfogadandó 
memorandumhoz, é küldenek, e a nagy gyű
lésre megbízottat. 

Ortodox zsidók autonómiája. .Mult 
szerdán Budapesten, a regi országházban a 
magyarországi orlodokx zsidó hitfelekezet 
nagygyűlést tartott,melyen az ország minden 
részéből nagy számmal vettek reszt az orto
dox hitközségek rabbijai és képviselői. Először 
is a szervezeti szabályzat értelmében meg
választottak az ortodox zsidók száztagú 
képviselőséget, de ekkOzben hatalmas tüntetés 
volt minden oly törekvés ellen, amely az 
ortodox és a neológok egyesülésére és a 
hazai zsidóság kétféle felekezete számara 
egységes autonómia megteremtésére irányul. 
— Frank Adolf elnökölt, aki húsza beszédében 
abbeli reményét fejezte ki, hogy az ort. zsidó 
hitfelekezet autonómiája rövid időn belül 
betetőzést fog nyerni. Apró-cseprő ügyek 
elintézése ulan Deutsch Jenő, a bilkei izr. 
hitközség képviselője beszélt és óriást vihar 
közt kijelentette a 700.000 ort. zsidó nevében, 
hogy a békesség a hazai zsidóság kebelében 
csak akkor fog helyreállani, amikor a két 
felekezet külön-lrulön autanőmiát kap. Érdekes 
volt, hogy mikor az elnök német nyelven 
akarta BéSlsch Jenő beszédét tolmácsolni, 
éktelen lárma keletkezett és a temesvári 
rabbi határozottan tiltakozott ez ellen. Ekkor 
a gyűlés tagjai még jobban fölzudultak és 
már-már te t i legességre kellek volna, ha Reich 
Sámuel verbói főrabbi ki nem fejti, hogy 

akárhogy beszélnek a zsidók, akár kaftánban, 
akár cilinderben vannak, á szivük a magyar 
hazáért dobog. Legyünk hithű zsidók — 
úgymond és tiszteljük egymás meggyőződését; 
úgyis van elég bajunk, ne vesszünk azou 
össze, hogy magyarnl vagy zsidóul beszél. — 
Ez az okos beszéd hatott, azután a gyűlés 

| nyugodtan folytatta tanácskozását. Másnap 
volt a választógyülés. 

Oyermekek szereplése a nyilvánosság 
előtt. Budapeeten a Feministák Egyesülelének 
nevelésügyi bizottsága a mult héten értekezr 
letet tartott, melyen különösen a gyermekek
nek a nyilvánosság előtt való szereplésről 
foiyt az érdekes vitatkozás. A nagy és előkelő 
közönség élénk érdeklődése mellett egyhangú
lag a következő határozatot fogadták el. 
Mondja ki a vármegyeháza dísztermében 
összegyűlt értekezlet, hogy a 15-dik életévüket 
még be nem töltött gyermekeknek a nyilvános 
szereplést egészségi, pedagógiai és erkölcsi 
szempontból károsnak tartja. Az emiitett 
okok miatt az iskolai ünnepeket, amelyeken 
egyes gyermekek a nyilvánosság előtt szere
pelnek, a grermtkek harmonikus fejlődésére 
nézve veszedelmeseknek minősiti. Kérjük a 
szülői értekezlet egybehivóját, — a Feministák 
Egyesületét, — hogy e veszedelmekre hívja 
föl a tanügyi körök, de leginkább a székes
főváros iskoláinak figyelmét. Továbbá személye* 
közbenjárásával jutassa el a mai napon 
összegyűlt szülők tiltakozását illetékes helyre: 
a székesfőváros polgármesteréhez és a tanügyi 
osztályok vezetőihez. 

Jövőre okleveles gépész ajánlkozik tár
sul cséplőgép vásárlásához bárhol és kivel. 
Esetleg vesz használt gépet csépléssel. Cim a 
kiadóhivatalban. 

| Minden visszaadá szivünk mámor teli Voltát, 
Illatuk égi varázzsal ontottak szét a virágok; 
S a szél bűvösen zengő dalolása, fuvalma 
Megpendítették burját a sziv-idegjének, 
Hogyha fejem válladra lehajtám.mennyei érzet! 
Érintését érezni szép szén-barna hajadnak 

| S orcám szellőként illetve titokteli csókkal; 
i Ereztem szived mint dobban meg hevesebben. 

Csengeni hallám,ajkad amint suttogva rebegte: 
I .Én a tied s tied is maradok, mig vér foly' 

eremben.* 
S én esküt mondottam, amint az férfihoz illik; 
(Bárha felettem a gyermeki kor most szárnyala 

által,) 
Szent ezen esküm, lelkemet öntöm ki szavakba, 
El nem pusztíthatja szerelmem még a halai 

sem . . . 
Bár az álmokkal hímezett nyár el s tova 

lebbent, 
S már bizonyára enyészet szállá az ottani fákra, 
S reppen is olykor bárszivemnek kételye vágya: 
• Gyöngyike ! . . . hej! picikém nevető szád 

látom-e ismét ! ?« 
Rózsát rabló ősz nem szállhat ahőn szeretőkre. 

Telegramm. 
Irta: Helyi. 

CSARNOK* 
Rég' mult álmim álma.* 

üjra ha visszaidézem a uyárt tündéri varázzsal 
Gyöngyike I . . képed elém tűnik a szép 

erdei sorral, 
Melynek pázsitját s sietön tova ömlő patakját 
Hús, üde arnyakkal takarák koronái a fáknak. 
Ŝ a csalogány hűvös éneke tette kivánva-kivánttá 
Am ibár a tova csergedező csermely csobogása 
Elrabolá a bujánnől t réti virág nyugodalmát 
És ezek illata tőrbe csalá. a sokszínű lepkét; 
Szivemet a természet sok-sok ezernyi varázsa 
Érintetlen hagyta. Szemem el messze merengve 
Sóvárgó vággyal itt-oll téged kerpsett csak. 
Mint mikor a hosszú sötét éjt játszi derengés 
És rózsás fátylával a hajnal képe elűzi : 
Úgy könnyed lebegése sudár, szépszüzi valódnak 
Nem tűrt zord és gyászos felhőt éltem egén meg 
Mert fennen lobogó ragyogása a hő szerelemnek 
A sziv vérző, tátongó, sajgó sebeit lágy 
Kézzel s az édes feledés irjával üdile. 
A ven hársfa alatt hej! hányszor nem 

csevegénk el 
Szőve a legbizarabb kepét a messze jövőnek, 
S hogy ha az élet tán ridegen szét tépte is 

álmunk, 
Épiténk gyönyörű légvarat boldogan újból. 
Minden irigy, sóvár szemmel bámulta 

szerelmünk. 
Pejg nem láthattak át szivünk tiszta redöin, 
(Mert önzők s igy nem tudhattak a mélybe 

.,. lenézni, 
Mélybe, hol ugy kápráztat a sok gyöngy 

s csillog a gyémánt,) 
Mindez azonban szivörömünket nemzavará meg, 
Mert levetettük az emberi létnek földi salakját! 
Képzeletünk fenn szárnyalt, fenn az éteri légben. 
Nincsen ecset itt a világon, amely megfesteni 

tudná, 
Hol kettecskén boldogan élünk — lágy, puha 

fészkünk. 
Minden boldogságról rattoga- ott körülöttünk, 

Tamásné asszony egy reggel azzal az 
égő vágygyal ébredt föl, hogy egyszer ő is 
részesülhessen a nyaralás örömeiben. Nagyon 
szerény háziasszony volt, kinek nap-nap után 
keményen kellett dolgoznia Méltán kiérde
melte tehát, hogy egyszer pár napig kipihen
hesse magát. A pompás tavaszi idő meggyor
sította elhatározását s a férje, ki erős kezek
kel kormányzott, örömmel adta beleegyezését 
tervbevett nyaralási útjához, merf hiszen 
ezáltal néhány napi .szabadság, biztató képe 
integetett feléje. 

Tamásné asszony rég netn látott nővé
rét meg akarta lepni, épp ezért nem jelentette 
be látogatását, A pályaudvartól a rokoni ház
hoz vezető rövid uton gondolatban kiszínezte 

| magának azt az örömet, melylyel nővére fo 
| gadni fogja. Már bontakoztak a szerény ház-
{ nak a körvonalai. Egészen megindulva köze

ledett a rácshoz és belépett a kis kertbe. 
Figyelt. Semmi nesz. A gyermekek pedig v i 
háncolva, pajkos lármával szoktak volt a ház 

I körül játszani. Fölrántotta a szoba ajtaját. 
[ Megdöbbenve állt meg a küszöbön. Ott ült a 

sógora, nővére, a kicsinyek s valamennyi a 
kezét arcára tapasztva sírt és jajgatott. Nő
vére, kinek szemHÍ vörösek voltak már a sí
rástól, elébe jött az üdvözlésére. 

— De az égre, hát mi történt ? — kér
dezte Tamásné asszony egészen kiforgatva 
nyugalmából. 

Csukló zokogással válaszolt nővére: 
— Tönkrementünk, a termés rossz w l t , 

már kétszer adósok maradtunk a bérrel s ép 
most volt itt a végrehajtó . . . A töhbi szava 
elveszett a hangos sírásban. 

Tamásné asszony előrelátó takarékos, 
de kissé lösvény nő volt. Őszinte sajnálkozás 
ébredt föl benne, hogy kéjutazásának napjául 
épen a bérfizetés szomornan jelentős uapját 
választotta. Hiszen igaz, kötelessége lenne nő
vérét segíteni. De a patvarba is,- takarékos
ságának minden gyümölcsét föláldozza? Nagy 
küzdelem, mondhatnók: .vérescsa ta , vivődött 
lelkében a fösvénység és természetes jószívű
sége között Végre mégis elhatározásra jutott. 

— Júlia — kérdezte tompa hangon — 
mennyivel tartoztok? 



— KéL>záz .franca! — sóhajtott a jó
asszony, k: vajmi kevés reményt fűzött nővére 
lelki nagyságához — vagy kidobnak bennün
ket innét — tette hozza. 

— Nos, jól van. ha megígéred, hogy 
visszafizeted, kölcsön adom azt a pénzt, . \ . 

•lulia asszony nem akart hinni a fülé
nek. Nővére folytatta: 

— Titkon, férjem tudta nélkül spórol
tam meg magamnak épen 200 francot. írok 
neki, hogy küldje el. 

Júlia szomorúan csóválta meg, a lejét: 
— Ezer köszönet, de a pénz későn jön, 

jó testvérem — sóhajtotta — ha holnap nem 
fizetünk, minden veszve! 

Dacára >alapos< takarékosságának,ener
gikusan jelentette ki Tatnásné asszony: 

— Táviratozni fogok! 
Még erősen hatása alait állva a zajos 

hálamegnyilatkozásoknak, lépett be .a posta
hivatalba, mely ezidőtájt teljeseu csendes és 
elhagyatott volt és tollat ragadott. Igen ám, 
de a dolog nagyon nehéz es körülményes; 
Hogy értesse meg az urával? A pénz el van 
dugva. Miután egy csomó távirati Űrlapot tett 
hasznavehetetlenné, megállapodott a következő 
szövegnél: > A honnhagyott peuz kamrában 
ruhák alatt.. Ez a cimmel együtt alig tett ki 
többet 10 szónál. Az igaz. hogy ez is pénzbe 
kerül, többe mint kél sou, ennyiért Írhatna 
pedig egy levelet, mélyben mennyivel többet 
mondhatna. De hiszen rablók is ezen posta
hivatalok! Még egy par rövidítést akart esz
közölni a táviraton. Nem ment. Az izgalom
tól izzadtság verte ki a homlokát. Végre, 
végre számtalan balsikerü kísérlet után, resz
kető kézzel irta ie a végérvényes szöveget: 
• Pénz kamrában, ruhák alatt.> A többit — 
gondolta — majd csak megsejti. Feladta a 
táviratot s elégedetten tért vissza nővéréhez. 

Tamás ur, aki busz év óta először volt 
egyedül, boldogan élvezte szabadságát. Fele
ségének hihetetlen elutazása az egész falut 
forrongásba hozta. A kíváncsi szomszédok 
f e l k e r e s t e k Tamás uramat, hogy kihallgassák 
s a végén egy kis kártya partit ajánlottak neki. 

A házukkal szemben fekvő korcsma 
nagyon kedélyes egy hely volt. Egy este a 
szegény Tamás, kinek a kártyajátékban nem 
volt gyakorlata, — szigorú lelesége é bűnök
től távol tartotta — jelentékeny veszteséget 
szenvedett. Kábult fejjel be akarta hozni a 
veszteségeil, de csak jobban bélémerült. Az a 
kevés pénz, amit felesége hála hagyott, sőt 
még a hitvesi argus-szemek elöl elrejteni 
sikerült kis summa is eltűnt már: Kgyik 
partnerének még hozzá 200 franc-kai adós 
maradt. Ingadozva botorkált haza. Teljesen 
le volt sújtva. Alig hogy haza támolygott, jött 
a postás és átadott neki egy táviratot. Resz
kető kézzel lépte fel és olvasta: .Pénz kam
rában ruhák alatt.> 

A szavak, táncolni kezdtek a szeme előtt. 
Majd-megindultan, kiáltott töl : Az én jóságos 
nőm még a távolban is gondol rám ! És én 
mindig fösvényen tartottam. Pedig, hogy meg
lepetést szerezzen nekem, képes volt megvonni 
magától a falatokat. . 

Főmunkatárs: Cseke Gyula, 

Köszönetnyilvánítás 
Jóleső megkönnyebbü lé sé re 

szolgál! mélyen sujtotl szivünk
nek az a részvét , mely felejt
hetetlen j ó atyánk elhunyta 
alkalmából , ba rá ta ink és jóis-
meröseink részéről mégnyilat-~ 
ko/.ott. Há lá s köszönettel adó
zunk e bensöséa le l ies nemes 
érzüle tér t , a temetésen való 
megjelelitek, úgyszintén a ven
déglősök ipar tá rsu la ta tagiainak 
és mindazoknak, akik koszo
rút voltak szívesek helyezni 
az örökre t ávozó r ava t a l á r a . 

A Hubert csa lád 

a a a a a a a 
ES a a a a 

Eladó ház. 
A Rákócz i -u tcában egy 

ú jonnan épitet t 

sarok-ház eladó. H 
A ház alkalmas urilakasuak és B 
üzlethelyiségnek Bóvt-bb infor-
•nációt s ze rkesz tőségünk nyújt . Q 

§ 

Szölö-oltványok 
szőlővesszők és Gleditsciiia (élökeri-

(esnek alkalmas) csemeték; 
be? zt-rze.se re lemnelegebber. ajánljuk a 

It-Vjfbb hírnévnek örvendő 

S z ű c s Sándor F i a 
s z ö l ö t e l e p é t B ihardiószegen . 

Ha a saját érdekét tartja szem előtt, ugy nr 
vegyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti cég nagy képes áriegyzékét nem kérte; 
ingy n és bérment\e Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 

Olcsó él pontos kiszolgálás 
Számos e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődők a telep megtekintésére 
szívesen láttatnak. 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

A legkitűnőbb szölöoltványok 
minden ismert fajba kaphatók 

Berecz Lajos 
kertészeteben 

CzeUdömölk, Sági-utca végén. 
Az oltványok jóságáért teljes 
erkölcsi é s anyagi felelősseget 

vállalunk : 
t 

Berecz Lajos és Társa 
Kováts Sándor tanító. 

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 
Budipeit, VI. , F a r ú elek-tere 6. 

Eladó cséplőgép. 
Egy 8 lóerejü Hoífherr és 

Schrantz féle 

gőzcséplőgép 
olcsó árért eladó. 

Érdeklődők szerkesztőségünkben 
nyerhetnek bővebb felvilágosítást. 

Nyersolaj, szivogaz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

Drezdai motorgyár reszv. társ. 
Németország legrégibb, legnagyobb motor

gyára. —— Vezérképviselö: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháry-ntca 4. 

(Alkotmány- utcasarok.) 

* Elsőrendű porosz szalon, 
t ' koksz és szén 
| kapható: 

Almási János 
vas ós füszerkeresk. Czelldömölk. 

Állandó raktár fekete és zo
máncozott folyton égő és amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák
tan és a híres Triumph asztal 
tűzhelyekből. 

Kályháknál és tűzhelyeknél 
a legmesszebbmenő kezességet 
villalék. —r-

http://zt-rze.se


6 oldal: 

SAJÁT ÉRDEKE, 
kO|7 lehetőleg összpíciosi tsa szükségleteinek 
beszerzését egy cégnél, mely ezúton védi 

érdekelt legjobban. 

E L Ő N Y E I : 
I . Nem kell ismeretlen céghez fordulnia 
í. Nem lennek szétáfazó kötelezettségei 
3. Állandó összeköttetésnél pontos él reatis 

kiszolgálást hiznsil magának 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

önt vevőjének megtartani. 
Saját érdéke. hogy csak ismert, előkelő céget 

tiszteljen meg bizalmival. 
ánfrecht és Goltschmied utóda 

Elek és Társa r.-t, 
Budapest. IV. Karoly-körut 10. szám. 
lapkatik kényelmes havi lefizetésre, állandó 

Összeköttetésnél tolyoszamlara is: ' 
1. A magyar és német irodalom ósszrs tértite
ké;. 2. Képek. 3. Bfjrondök és borondáruk 4 
Férfi fehérnemuek. 5. Látcsövek, ti. Fénykép
kész lékel;, felszerelések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8. Chinaeztbtáriik. 9. Caillár-
éa petróleumlámpák. 10. Bézh torok. lt. Szőnye

gek. 12. MmJennem i hajigszer. 
Fenti 12 osztAlynnk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek- és minden osztály ciakeiről kulőn ki-
meritó árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve kuldjuk. 
Elvünk : Verőktirun'-i megtartása, pontos kiszol

gálás, méltányol arak ré\én. 
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk 

Pályázati hirdetmény. 
Az egeraljai református egyház elöljárósága 

pályázatot hirdet 

uj templom építésére 
Az épület alapterülete 183 m*. Tervrajzok, műszaki leirás és 

feltételek megtekinthetők tiz adorjánházai (Veszprémm.) ref. lelkésznél. 
Zárt ajánlatok beadásának határideje 1912. január 2. délelőtt 

9 Óra Ugyanakkor kezdődik a versenytárgyalás. " f4*"" 

Ajánlatok alulírotthoz adandók be. 

Végh János 
ref. lelkész, 

Adorjánháza, Veszprémin, u. p. Csögle. 

B Ú T O R O K á r 

1 
Hálák, ebédlők. uriszi .bak, szalun ik, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő éa 
kastélyberendeze.-ek, vas es rezbu-
ti.rok, szfinyegek, föggrtnyok, csilla-
r k , zongorák szállíttatnak bárhová* 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bútor album 1 K. 
Teljes berendezésnél utazö minták

kal díjmentesen küldetik bárhová 

M O D E R N 

I 

H o r v á t h L a j o s 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS JTÁZOLO 

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

Szobafestések, cím- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. ' : 

L a k b e r e n d e z é s i Vál la la t } s £ 
Budapest, IV. Gerlóczy-u 7. B v * ^ « w 
fS^öz^ ia^^v^rosháza^^B^t^J VaSSS^^" -

• Kinek drága az egészsége 
'. és pénzét nem akarja hiábavaló dol

gokra kidobni, az saját érdekében cse
lekszik, ha legalább . egyszer-kétszer ki

próbálja a világhírű 

OEOSSLÁN M E N T H O L 
sósborszeszt 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, 110 és 2 20 K 

eredeti üvegekben. 

FÖ-ELÁRUSÍTÓ : 

Mayer I s t v á n Czelldömölk 
főszer, csemege és lisztkereskedő. 

< 
Cs.uz, kíiszvény, reuma, szaggatás, ifyi-

aiá>. oldalszurás, keresztcsont fájás,, derek . 
ildal- vagy hátfájás, izom- és inbantalmak. 
kar- és lábgyejigeség, merev végtagok és 

'Os ujjak, görcsök, továbbá hülés-,'megfázás vagy 
C léghuzamból származó bajok azonnal enyhül 
3. :i"k az Oroszlán Menthol Sósborszesz haszná

lata által. Hi a fajó testrész a dörzsölést nem 
£j tiiri, ugy borogatást alkalmazzunk. 
_ Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás,hajhullás, 
1 idegesség, bágyadtság,- kimerültség, általános 
r£. gyengeség eseteiben kincscsel ér fel a valódi 

Oroszlán Menthol Sósborszeáz. 
2, Torokfájás, rekedtségj gége h uru t, influenza, 
rt nátha bajellép, ugy emlékezzek az Oroszlán 

Menthol Sósborszeszré, mely a legkitűnőbb és 
C_ legelterjedtebb háziszer. 
»• Ezer és ezer más esetekben is kittlné 
^ sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz 
& használva; 
O Minden egyes •• üveghez' bó használati 
£ utasítás van mellékelve. Sok ezer háláirat 
£ tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol 

bósborozesz az emberiség jótevője. 

"Nyomatott Dinkgrev* .Vándor villanyiizemn KnyvnrnmdájábtiwrOÍHdumolköt 


