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tosrkeézléséej é s kiadóhivatal: 
Dtnkfarere Nándor könyvnyomdája Celldömölk or 
ide iatézendők a szellemi részt illett} közlemény-

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Legyen béke. 
• Legyen béke, szabadság és egyet

értés!* E szavak csendülnek ki az 1848 
március 15-iki vértelen forradalom szó
nokának, a későbbi koszorús regényíró
nak, Jókai Mórnak, az ifjú szabadság 
hivei elótt tatiott beszédéből. . -

Soha inkább, 'mint napjainkban, 
nem voltak időszerűek e szavak. Mert az 
idők is hasonlatosak ama nagy időkhöz. 

A jogok kiterjesztése hozta akkor 
is szokatlan hullámzásba a közügyek 
iránt érdeklődőket. Akik fent ültek a 
szekéren, akkor is azt akarták, hogy 
azontúl is kényelmesen, biztosan, fllhes-
senek. Idegenkedtek még a gondolatá
tól is annak, hogyha a szekér kátyúba 
iut, leszálljanak s segítsenek a szekeret 
a kátynbóí kiemelni. De, akik lent vol
tai., nem bírtak a szekérrel s először 
jajgatva, könyörög «, de mikor ez nem 
használt, akkor türelmet vesztve, köve
telőén hangoztatták: a szekéren ülni 
csak annak van joga, aki fáradott, dol
gozott; aki pedig maga sohase fáradt, 

nem dolgozott, sz szálljon le, előbb 
fáradjon, dolgozzék » ha igy jogot szer
zett rá, akkor felölhet a szekérre 

A régi feladat. Az az igazi bölcsek 
köve ez, melyet évezredek óta keres az 
emberiség, melynek megtalálásáért im
már annyi veríték, könny, embervér 
elhullott, — de amelyet még ma is 
csak keresve késesünk. A jogok és kö
telességek igazságos aránya. Ez az a 
bölcsek köve, amelynek hiányát oly ke
servesen érzi évezredeit óta az emberi 
nem. 

Tudjuk, hogy ez a hiányzó felfe
dezés az, amely a társadalmi elégedet
lenség örök forrása. Tudjuk azt is, hogy 
az ember önzése, kapzsisága, a többiek 
iránt való kíméletlensége az, ami az 
örök elégedetlenséget felszítja, a társa
dalmi békét felkeveri. Egy szóval kife
jezve: a krisztusi szeretet hiánya az, 
ami időnként az omberi társadalomban 
örök idők óta meglevő igazságtalansá
gokat elviselhetetlenné teszi s az örök 
elégedetlenséget pusztító kitörésekre viszi. 

Tudjuk azt it, hogy a jogok és 

kötelességek igazságos arányát törvénybe 
foglalni csak az volna képes, akinek 
hatalmában állana az emberi nemet, 
az emberi nem természetét valami fel -
sőbbrendüvé változtatni. 

A bölcsek kövét alig fogják valaha 
is feltalálni. Pedig az emberi' társada
lomnak békére szüksége van. De mind
addig, míg mindenki csak magát szereti, 
addig békéről szó sem lehet. 

Aki akarja a békét, annak tehát 
akarnia kell a minden társadalmi (örvény 
alfáját is: Szeresd felebarátodat, mint 
önnönmagadat! 

S akarnia kell komolyan, követ
kezetesen! Nemcsak a szónok, a cikk
író, a feljebbvaló szerepében, nemcsak 
azokkal szemben, akiktől valamit varunk, 
hanem azokkal szemben is, akiktől va

lamit várunk, hanem azokkal szemben 
is. akik tőlünk várnak valamit! 

Vajha hazánk nagyjait napjainkban 
az ilyen akarás indítaná minden elha
tározásukban! Hogy elérhetnők s meg
tarthatnék a törvények ómegáját: a tár
sadalmi békét/ 

A. m. 

A gyáva. 
—: -Nézték^egymásl hosszan, oszenvedélye-

sen, mámorosan. Szeműkben tűz lángolt, ar
cuk égett, de gyávák voltak. Az asszonyt 
visszatartotta a női szemérem, a férfit, aki
nek első szerelme volt ez az asszony, a 
gyávaság. Félt az asszonytól, nem merte meg
csókolni. Petiig de szerette volna! Mennyire 
vágyolt arra az egy, arra az első csókra — 
a gyáva. Már-már megfogta a kezét, azt a 
selymes, fehér, puha kezet, az asszony kacas 
gott és szinte kéjjel nézte a fiu vergődését, 
azonban nem hozta meg azt a boldogságot a 
fiúnak, hogy azt mondta volna: 

— Csókoljon meg már, maga gyáva! 
Nem mondta, pedig talán ő is épen ugy 

óhajtotta. Nem mondta, mert nagyobb gyö
nyört nyújtott neki, hogy a szegény fiút gyö
törhette, kínozhatta, hogy látta maga előtt 
szenvedő, vágyakozó arccal. Asszony. Ilyen 
mind. Feláldozza a lelke üdvösségét is, csak
hogy megkínozza azt, akit szeret. Ilyen volt 

Csak a 

amivel fog rendelkezni pár év múlva, ugy se 
arra gondolna, hogy elvegyen. 

— Hát mire gondolnék ? 
- r Hogy mire?7 . . Nem ludom.1, kacag). 
— Miért nevet? 
— Nevessen maga is. 

.— Én nem tudok, én, én . . . 
— Nagyot* szeret, tudom. (Hozzá magy 

villogó szemekkel, a fiu vágyakozó tekintetébe 
néz.) Bizony isten nagyon? 

— Bizony isten nagyon szeretem. 
— Nincs tovább? 
— Mi lenne ? 
— Jaj, csak ne volná olyan gyávái 
Az asszony nézi, nézi a szenvedő férfit, 

arcáról már előre kieszelt huncutság sugárzik 
lé s magát tetetve igy szól: 

— Fáj a fejem, — nézze,milyen lázam 
van. (A homlokára húzza a férfi kezét.) Le
fekszem egy kicsit . . • 

_ ;-'A fin mellé 01. Az asszony ugy tesz. 

ez is. Kacagott mikor az komoly volt, sze
mei pedig villogtak, az ajka vonaglott A bohó 
ifjú mindezekből haragot vélt látni, amely ezt 
parancsolja: 

:— Hallja, meg. ne merjen- csókolni! 
Hogy mer maga ilyenre vetemedni? Ha meg
csókol, megutálom, nem szeretem többé. 

Igy ment ez nap nap után. A nő kaca
gott, a gyáva fiu pedig ekkép ömlengett: 

— Nem hagy el ugy-e, nem taszít el ? 
— Maga csacsi. 
— Csak egy kicsit szeressen. 
— Nagyon szeretem, maga, maga kis 

— buta (kacag.) 
— Félek magától. 
— Miért ? 
— Nem tudom, de félek. Maga megint 

férjhez fog menni és én . 
— És maga? 
— És én nagyon fiatal vagyuk magá

hoz, még nem vehetem el, tiem vagyok önálló. , 
— Jaj, bohém, mikor maga arra kerül, t mintha tényleg fájna a feje, voltakép pedig 

hogy nősülhet, már én vélí nénike leszsk. Ha | semmi baja sincs. Kis szünet után igy szól 
pedig most azzal a tapasztalattal rendelkezne, ' bágyadtan a férfihez: ~ 

A hygienikus ttaSeMk^ 

minőség 
'révén lett 

yilághiru PÁLMA 
kaucsuk-cipősarok á g y b e t é t I 

m i n ő s é g e I 
ranűu emaariF elsőrangú 



A szőlő megmetszése. 
Itt a tarasz! A fold míves már 

rendbeszedte gazdasági eszközeit, lesi-
várja az alkalmas időt, hogy rendesen 
művelhesse szántóföldjét és rétjét. A 
kertész már javában munkálkodik, sót 
sietve, siet, hogy egyben-másban el ne 
késsék' . . . A gyümölcsösben tiszto
gatják a fákat, irtják, pusztítják a kár
tékony rovarok és férgek fészkeit, petéit. 
A községi faiskolákban is megélénkül 
az élet, amidón a gyermekek oktatást 
nyernek a fák ápolásáról, tisztogatásá
ról, ültetéséről és gondozásáról; továbbá 
a hasznos madarak védelméről stb. A 
szőlősgazda kinyitja a tökéket, azokról 
a szakállgyökereket eltávolítja, majd 
hozzáfog a tőkék és lugasok metszéséhez. 

A szőlőmetszés egyike a legfonto
sabb szőlészeti teendőknek, erről érte
kezik Kovács János gazdasági szaktanító 
a következőkben: 

Minden munkánál, legyen az akár 
mezei vagy kertészeti, van egy legfőbb, 
legkén yesebb. legtöbb szakértelmet igénylő 
munkarész. így van ez a szőlészetnél 
is. A szőlészeti munkák ma már a üloxera j 
föllépése óta, valóban szakszerűen vé
geztetnek nálunk. Mindenütt követik a 
szakemberek tanácsát 8 így nem csoda, 
ha ma másként műveljük, ültetjük a 
szőlőt, mint őseink és ha tekintetbe 
vesszük, hogy e szakmunkák mellett a 
szőlőoltásnak munkája nálunk milyen 
magas nívón áll, akkor büszkén, önbi
zalommal mondhatjuk, hogy a magyar 
szőlészek értik a szőlészeti tudományt 
uf?y. T agy jobban, mint más nemzet. 
Mert csak egyet emlitek meg. hogy a 

— Nézze kérem, . . . ott van a szek
rényen két kis Qvegecske. Az egyikben altató 
szer van. a másikban fejfájás elleni folyadék. 
A zöld üvegből ontson kérem őt cseppet egy 
kocka cukorra. 

A férfi gépiesen engedelmeskedik. Szü
net után az asszony lezárja a szemeit és 
álmosan mondja: 

— Kicsim . . . nem tévesztette el maga 
az Öreget? Ugy érzem, mintha az altató or
vosságból adott volna 

— A zöldből adum. 
— Szent Isten, hisz abban volt, rosszul 

mondtam. A fehérben van a fejfájás elleni 
szer . . . a zO'dben az altató . . . (Elalszik.) 

Nagy c-fnd. A férfi nézi, barnulja mo
hén az alvó asszonyt, remeg attól a gondo
lattól, hogy most végre alkalma volna oly 
hosszú vágyakozás után megcsókolni. Hiszen 
alszik és ha felébred, nem tudja meg. Heg 
tegye, ne tegye ? Mámorosén ráhajlik a pi
hegő keblekre és remegve megcsókolja az 
asszony forró ajkát Utánna még egyszer és 
még . . . még : . . 

Az asszony könnyedén felnyitja a sze
mét és elkezd kacagni: 

No végre, maga gyára 
— Jézus Mária, hát nem aludt ? Kérdi 

najgrjedv* a fln. 
— Psraze, hogy nem. 
— *át a f«Wr, meg a z .üd üvegeeake? 
— Mind a keltűben — víz volt. 

szőlő zöld oltását már a tilloxera elolt 
is a magyar szőlész tudta, azóta.töké
letesítette, javította. Ezt ezelőtt talán, 
mint tudom, még ma sem tudja sem 
a francia, 'sem a német. 

így vagyunk a metszéssel is. — A 
magyar szőlész ki fogja tapasztalni * 
szőlőmetszés munkája körül is, hogy 
hogyan kell eljárni a talaj és klímához 
mérten legjobban. Amint rövid egy-két 
év alatt elvetettük, sőt alig utánoztuk 
a pár év előtt alkalmazott úgynevezett 
»Desimeri«-metszést, ugy az egyszerű 
szőlősgazda is be fogja látni, hogy sző
lőjét az ő vidékéhez mérten hogyan lesz 
jobban metszeni A metszés módjait nem 
lehet egyes vidékhez, sőt egyes szőlőre 
kaptafa módjára reá erőszakolni, mert 
minden vidék, minden talaj, minden 
faj, sőt egyes vidék hegyalakulásának 
változata más-más metszést kivan. 

Azért e munkánál az a legjobb 
tanács, hogy megállapítjuk a szőlő met
szésének főbb szabályait, melyeket min
denütt be k-;ll tartani és azután figye
lembe veendők azok a különböző eljá
rások, melyeket a helyi körülményekhez 
mérten alkalmazni kell. 

A szőlőmetszés általános elvei, me
lyeket a metszőnek okvetlenül ismernie 
kell, a következők: 

1. Sok gyönge, vagy kevés jó (fi
nomabb) bort akarsz-e termelni ? Ha 
sokat akarunk és erős a szőlőnk, akkor 
hosszura kell metszeni; ellenkező eset
ben rövidre. Az erősséget mindig a 
vessző sokasága és erőssége mutatja 
Ne vesszőt, hanem szőlőt iparkodjunk 
termelni. Ne akarjon senki szójövesszői-
ből — botokat faragni 

2. Amint a kövér, buja fa nem 
virágzik, vagy.lia igen. de elrúgja a 
virágot: úgy van a szőlőnél is: a buja, 
kövér hajtás rügyeiben nem képződik 
dus termés, vagy ha van is, a túlságos 
nedvbőség azt elrúgja. 

3. A metszőnek ismernie kellene a 
szőlőfajtát vesszejéről, hogy tudjon he
lyesen metszeni; mert mint tudjuk, van
nak hazánkban a kultivált fajok között 
olyanok, amelyek rövid csapra metszet-
tan" is jól teremnek, mig egyes fajok csak 
hosszura metszve adnak kielégítő ter
més!. 

A kevésbbé tapasztalt szőlősgazdák 
kedvéért néhány szőlőfajtát elősorolok, 
hogy nálunk melyek metszendók rövidre, 
avagy hosszura. 

- Rövidre: kadarka, oportó, burgundi, 
mézes, rizling, ezerjó, "furmin, szlanka-
tnenka, mustos fehér, piros kövidinka, 
juhfarku stb. - - H - :ura: karbonét 
frank, sangvignon, a »ecf kecsecsü fajok, 
a madeleine angevine, a bakator stb. 
A sasszelasz fajok legnagyobb része 
hosszura is metszhető, de rövid metszés 
mellett hosszabb életűek. 

Semrri sem természetesebb, mint 
abol szálvesszői j müvelik a szőlőt, ott 
megeresztek mind; viszont, ba szép 
csemegeszőlőt, szép fürtöket akarunk 
nyerni, akkor rövidre kell metszeni, 
hqgy Ipgyep bár psak 5—6 fürt egy. 
tikién, de az többet érjen 20—30 csil-

ling-billingnél. Épen ugy ha finom, za
matos és értékesebb bort akarunk ter
melni, nem szabad hosszura metszeni. 

Messünk mindenesetre rövidre min
den fajt sziklás, köves, kaviosos és 
erősen mésztartalmú magas helyen, ahol 
nincsjaeg a_kell0 nedvesség a buja 
növekedéshez és aíoThöSszüfametszve" ~ 
nyáron szinte elfonnyadna az egész hosz-
szura (kivált szálvesszőre) metszett tőke, 
mig a kurta metszés mellett lombozatát 
megtartja. 

Rövidre kell metszeni — kivétel 
nélkül — minden fiatal. 1—3, sőt 4 
éves szőlőt, vagy a többi között- talál
ható gyönge vesszejü tőkét; tehát első 
tekintése a metszőnek a tőke veszsze-
jére essék, mert rajta azonnal észreve
szi a tőke erejét és a fajtát. 

4. Ismernie kell a metszőnek a. 
metszés főszabályait; a tőkén a csapok' 
mindig körül legyenek meghagyva, soha 
se hagyjunk meg a tőke közepén sem
mit, a töke legyen fészek alakú, mint 
ahogyan kezünket, mint ahogyan ujja
inkat fölfelé tartjuk. Egymáshoz közel 
sohase hagyjunk két egyenlő, pláne 
hosszú csapot. Hossza csap vagy szál
vessző mellett csak agyszemes biztosító 
csapot (ugar-vesszőt) hagyhatunk. *Á 
metszőnek a tőkén levő rügyeket is 
tekintetbe kell venni, illetőleg azokat 
megfigyelni; tudnia kell, hogy minél 
szélesebb, tömöttebb valamely rügy, 
annál több termésfürtöt rojt magában; 
tehát ha hegyes, vékony rügy volna a 
vessző alján, ugy okvetlenül lejebb kell 
metszeni, mert különben termés alig 
lesz. A metszőnek arra is figyelemmel 
kell lennie, hogy a tőke némely oldalán 
még a leghitványabb vesszőt is meg 
kell hagyni agyezemre, hogy a tőke 
féloldaluvá ne váljék. Ilyen tőkénél az 
első évben csak vesszőt termelünk s ha 
ez megvan, lesz is kielégítő termésünk. 

A~ metszésnél mindig három évre 
gondolunk, ép^^ Azért van temiőcsaj.-, 
ugarcsap és a nyári zöldhajtást hozó 
és alvó szemre metszett biztosító-csap. 
Kovács János gazdasági szaktanító, a 
fentiekben a szőlőmetszésre vonatkozó 
általános elveket ismertetvén, lapunk 
munkatársa, szives készséggel ád az ér 
deklődőknek bővebb gyakorlati útmuta
tást is. 

Szabadság Istene 

Szabadság, Istene, égi szent atyánk! 
Szabadnak teremted nemzetünk s hazánk. 
Egüuk ha beborul, vesz ha tOr reánk, 

-Mint a múltban, védjed nemzetünk, hazánkl 

Majd ha dörög az ágyú, csattog a kard, 
Magyar hazánk javára áldd meg a kart; 
Lelkesítsd csatára, hősi bátorságra a magyart! 

Szabadság Istene hallgasd meg imánk,' 
Tedd naggyá, szabaddá mi ős magyar hazánk! 
Szabaddá, naegyá tedd e nemzetei, 
Mely sokat, oly nagyon türt, szenvedett! 

Hogyha ellen tör reája, áldd meg karját s 
T - Z — - — : 7 fegyverét: 

Hej! A győzelem dicsősege koszorúzza hírnevét! 
Haj! A győzelem dicsősége koszorúzza hírnevét! 

- Jtitvay Gábor. 



Március 15. 
A helybeli ev. Dalkör által rende

zett nemzeti ünnepély folyó hó lö-én 
este 7 órakor tartatott meg a Griff-
szálloda nagytermében. A színültig telt 
nagyterem közönsége, hazafiúi érzel
mektől áthatva kísérte figyelemmel az 
egyes számokat és tetszésnyilvánításának 
élénk tapsviharral adott kifejezést. 

Elismerés illeti a szereplőket azon 
dicséretes fáradozásért, mellyel március 
idusát megünnepelték. 

A műsor minden egyes száma ki
fogástalan volt. Berzsenyi • Dezső felol
vasásával élénken varázsolta a >nagy 
márciust*, Nagy István átérzett és szó
noki páthosszal elmondott beszéde mély 
benyomást kellett az egybegyűlt ünneplő 
közönség soraiban, Ludván Sándor a 
• Talpra magyart* szavalta, mig Sokoray 
Elek Pósa Lajostól >Imádság a hazáért* 
cimü költeményt szavalta el. Sokoray 
mint mindig, ezúttal is remekelt — 
szereplése fénypontja volt az estélynek. 
— Az ünnepélyt rendező Dalkör a 
Himnuszt és a Szózatot adta elő rutin
nal, könnyedséggel. 

A műsor után — ősi szokás sze
rint - - bankett következett, melyen 
mintegy 130-an vettek részt hölgyek és 
urak vegyesen. — Sokoray Elek, dr. 
Porkoláb Mihály mondottak felköszön-
töket, továbbá Nagy István, aki a leg- t 
hálásabb szerepre vállalkozott, mikor a 
megjelent hölgyekre ürítette poharát. 

Ezután tánc következett, amit a j 
jelenlevők apraja, nagyja, ifja, öregje ; 
egyaránt szaporán jártak a késő hajnali 
órákig. — Mészáros János a szálloda 
tulajdonosa is kitett magáért jó foga- i 
saival s az ő érdeme az is, hogy a 
lelkesült honfiak egy része nem csupán i 
a szépen előadott és hangoztatott haza- . 
fiúi eszméktől ittasodott n.eg. ; 

Ez alkalomból a Dalkör céljaira I 
következő adományok folytak be: 

Ostffy Lajos dr. országgyűlési kép- | 
viselő (Ostffyasszonyfa) 10 K, Bárdossy 
Imre, Bárdossy Zoltán (Alsómesteri). 
Berzsenyi Dezső, Szabó Károly, Göm
bös Kálmán 5—5 K, dr Porkoláb Mi
hály, VVendler Mátyás. Móritz József 
4—4 K, Kelemen Tivadar, Göltmann 
Bódog, Tósh Lajos 3—3 K, özv. Bálint 
Istvánné 220 K, Hónig Sámuel, Zá-
borszky Sándor, Hajas János, Nagy Pál, 
Hrabovszky Mór, Deli Józséfné, Szalay 
János, Dinkgreve Nándor, Meiaznsr 
Gyula. László Ferenc, Bárdossy Sándor, 
Bőkor Károly, Katona Fülöp. Mód Lé
nárd (Simonyi), Nagy Lajos (Simonyi), 
Péter Dániel, özv. Gayer Gyuléné, dr. 
Géfi n Lajos, Péter Sándor, Németh Imre, 
Patyi Jónás, Ludván János (Simonyi), 
Sokoray Elek, Bánóczy István, Tóth 
Sándor (K.-Mihályfa), Takátsy Kálmán, 
Nagy Sándor 2—2 K. Sümegi József 
130 K. Varga György, Szalófcy Zsig
mond, 1 20—1;20 K. Nagy András, 
Kiss* Sándor, Ágostorr rstTárr, Berrkő 
Pátné, Kocsi Lajos, Mann Ede, Berecz 

Lajos, Jugovics. Imre, Németh Lajos, 
Rózsa István (Sitke), Schütz Gyula, 
Gál Sándor (Mesteri), Reich Imre ifj., 
Hajnal Lajos. Szórády Mihály. Saller 
Lajos (Szombathely), Mojzer Gyula, 
Jözsa Annuska. Marosi Ferenc, Schrni-
deliusz Andrasné, Reich István, Horler 
János, Mesteri Lajos (Sitke), Saller 
Gyula. Stubán Ferenc ifj., Józsa Imre, 
Németh Sándor, Fodor Henrik, Nagy 
István, Zsiray József 1—1 K, Bokor 
Sándor, Berecz Lajos, Kovács Lajos 
60 -60 fillér. N. N., Balogh Mihály 
40 fillér. Bakonyi Imre, Fekete N 20—20 
fillér. — Fogadja a kegyes szívű ada
kozó közönség e helyen is a rendező 
bizottság hálás köszönetét. 

T a p a s s z a l . 

— Suba Zsigától. — 

Virul a természet, — erdó mező zöldül, 
Az emberi szívben, a szerelem üdül. 
Fa, virág rügyet hajt, a ntfelejts kékül 
Gyöngyvirág fehérlik, — mindsn vigad örül, 
Szomorú s bánatos én vagyok egyedül. 

Btborul az idd, mennydörög, villámlik, 
Fü, virág, la ága, erre arra hajlik, 
Tavaszi szellő jfl. eloszlik a felhő, 
Aztán minden csendes, de másnap jobban nő, 
Szomorúság s hánat csak a keblekben nfl. 

Csendes a termeszei. FO közt madár dalol, 
Ház körül a kutya, kis nyúl után csahol, 
Galamb a párjának eresz alatt bogát, 
Akár merre nézsk,-mind vígságra mutat. 
Szomorúság s bánat csat én nekem jutott. 

H Í R E K . 

•árc ins idusát a czelldömólki kath. 
fegcuyegytet február havában tartott választ-
Rrányütési határozatából kifolyólag ez idén is 
meglinnepli és pedig ma délután 4 órakor. 
Az egylet helyiségében való gyülekezés után 
ünnepélyesen kivonul Viraghalmy 48-aá 
hazánkfia sírjához. Utána az egyleti tagok a 
fiúiskola nagytermében évi közgyűlést tartanak. 

Kinevezés i s beosztás. Hnssy Gyula 
drt, a győri ítélőtáblánál alkalmazott bírósági 
jegyzőt a király járásbiróvá nevezte ki. 
Hussyt az igazságügy miniszter a helybéli 
járásbírósághoz osztotta be. 

A l olasi király ellen valami elvete
mült anarchista merényletei követett el, 
három revolverlövéil tett a kocsiban ülő 
király feli, mikor *z az atyja emiékér* tar
tandó gyászistentiszteletre hajtatott. A király
nak semmi baja sem leit, de egy testőrtiszt 
snlypsan m*gs*besült. 

Az adóhátralékosokra rossz napok 
várnak. A szombathelyi pinzűgyigazgatóság 
ugyanis már a közeli napokban ki fogja kül
deni az állami adóvégrehajtót, akinek kote-
lessége lesz, ha kell, a keztyüt is lehozni, 
mikor adót bajt be. 

A polgári olvasókör kftigytlése. A 
helybeli polgári olvasókör mnlt . vasárnapra 
hirdetett közgyűlés* a tagok nagy részének 
távolmaradása miatt elmaradt Mint értesü
lünk, most a kör ma délután 4 órakor tartja 
mag közgyűlését. 

Házeladás. Hannig István kir. járásbiró 
a Ferenc József-utcában levő házát eladta 
Makranczy József járási állatorvosnak. 1 

As a) segédjegyzól ál lasok állami 
segítésére a belügyminiszter vármegyénk ré
szére 17680 koronát fog kiutalványozni. Ha 
az uj állásokat szervezik, a fönti ősszegből 
a következő jegyzöségek is lógnak kapni : 
az ostfiasszonyfaí, kemeoésmagasi, k*m«n*s-
mihályfai, magyargancsi egyenkint 500 kor, as 
alsósági, kisköcski és bobai egyenkint 400 K. 

A vármegyei gazdasági egyesületnek 
több nagytekintélyű tagja a mnlt hétén az 
elnökjelölés Ügyiben értekezletei tartott. Jelen 
voltak: Ajkay Elemér, Bezeredj István, Bez*-
redj Oénet, Dorner Károly, Frostar Miklós, 
Herbst Géza, Guary Miklós kamarás, Kis 
Gyula, Maróthy László dr. indítványára Okoli-
csányi Dénest választották mag, aki igazán 
őszinte szavakkal emlékezett meg Ernusit 
Kelemen lemondott elnök érdemeiről. Bezeredj 
Dénes állott föl szólásra, aki rövid, d* még
győző beszédében méltányolván Végh Endre 
nagybirtokosnak á közgazdaság érdekében 
sok even át teljesített munkásságát, ajánlotta, 
hogy öt jelölje az értekezlet a fényes elnöki 
állásra. Az értekezlet lelkes iijtnzéssel elfo
gadta az indítványt él egy küldöttséget válasz
tott a maga kebeléből, amily Végh Endre 
nagybirtokost rabakövetdi kastélyában fölkéri, 
hogy az elnöki állást fogadja el. A Wfdnttség 
tagjai: Okolicsányi, Bezeredj István és Dénes, 
Maróthy László, Kis Gyula. Radó Lajos, 
Széchenyi Beztő gróf stb. As alelnöki állásra 
Széchenyi Betső grófot jelölték. Már most 
— a közgyűlés előtt — szivünk mir. len 
örömivel udvöiöljük a vármegyei gazdasági 
egyesületnek élén Végh Endre nagybirtokost, 
aki lekötelező modorával, szaktudásával és 
ismert ügybuzgóságával bizonyára ujabb bi
zalmi állásában is az egész vármegye elis
merésében és köztiszteletében fog részesülni. 

Hivatalban. Már január hó vég* óta 
városunkban az a hír volt, hogy Barabás 
Ernő r. k. fölanitó éá apátsági kantor súlyos 
betegen fekszik. A hír, sajnos, való volt 
Állapota azonban már annyira javult, hogy 
Sárvárott azoknál a jó szülőknél tölt ölt kél 
heti üdülés után mnlt kedden ismét átvette 
hivatalát. Betegsége alatt Bán János plébános 
és Virsgh Józsel tanító helyettesítették. 

Közgyűlés. A czelldömólki ifj. önkép
zőkör ma, vasárnap divatán 2 órakor a 
Griff szállóban levő helyiségében rendkívüli 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 
1. Házszabályok megalkotása. 2. Alelnök 
választása. 3. A választmánynak megválasztása. 
4. Indítványok. 

A katk. népszövetség helybeli szerve-, 
sete hasrét hétfőjén népgyűlést tsrt, amely
nek szónokai dr. Vass József Szent Imre 
kollégiumi igazgató és Huszár Károly a sárvári 
kerület orsz. gyűlési képviselője lesznek. 

Kör orvosok fizetésemelése. A várme
gye közigazgatási bizottságának egyik legújabb 
határozata nagy örömet kelt a körorvosokbán; 
ugyanis • határozat értelmében tekintélyes 
összegű fizetési pótlék fog a jövőben kiutal
tatni körorvosainknak. Nem a saját jóságából 
intézkedett igy a közigazgatási bizottság, 
hanem a kör orvosi fizetés rendezéséről szóló 
törvénynek kellett érvényt ezáltal szerezni. 
E szerint Géfin Lajos dr. czeildomölki, Kálmán 
Béla dr. magyargencsi körorvosoknak egyen
ként 600 koronát, Pick Ernő dr. ostffyass-
saonyfai körorvosnak padig évi 1000 korona 
helyi pótlik fog kiuíalvanyoztatni. 

Kóflönat. Mindazoknak, kik a legutóbb 
lefolyt súlyos bétegiégom alatt akár szemé
lyesen, akar más módon állapotom iránt ke
gyesek voltak érdeklődni, hálás köszönMst 
mondok. Annak padig, ki lapos észre valló 
híreszteléseivel azt költötte 101, bog) engs.n 
a szél ütött volna meg, uűmyü .bűnéi meg
bocsátom. Bambáit Ernő. 
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Halálosát . Staugl Ferenc nyugal 
somlyóvásárhelyi rk. kántortanító, március 
7-en meghalt 94 áras korában. 

A i 1848 év március 15 tűkének év
fordulóját — Czelldömölkön az iskolákban 
megünnepelték. Ama dicső napon szabadult 
föl a jobbágyságból sok millió ember; lett 
egyenlővé a törvény .előtt nemes és nem 
nemes ; akkor mondták ki a közös teherviselés 
eszméjét; azóta katonáskodik nemes épugy, 
mint nem nemes. Azon a napon mondatott 
ki, hogy az ország törvényeit népszavazás 
utján választott képviselők hozzák. Akkor 
lett szabad a sajtó. A szabadság az erkölcsi 
rendnek és a népek haladásának föltétele. 
Szabadság nélkül nincs öntudatos ember, 
öntudatos emberiség, nincs emberi méltóság, 
emberi boldogulás. Mi ezt az erkölcsi szabad
ságot köszöntjük. Reméljük, hogy eljön az a 
jobb kor. mely után bozgó imádság epedez 
százezrek ajakán ! . . . 

Vasúti elgázolás. Repczelak község 
vasúti bejárója előtt f. hó 15-én a vasúti 
vágányon az őrszemélyzet egy emberi hullát 
talált, akiben Dezső Lajos répczeszemerei 
lakos földmives ismertetett fél. Valószínű, 
hogy az illetőt az előtte valé napon éjjel 
közlekedő vonat gázolta el. 

Szombathely iaternátusa. A jelen is
kolai évvel megnyílt tanuló ioternátust 6 
hónapi fönnállása óta számos vezető állásban 
levő szakférfiú, érdeklődő szülő stb. látogatta 
meg és a legteljesebb elismerés hangján nyi
latkozott a-nak szakszerű berendezéséről és 
vezetéséről. Az intézetben lölve.etnek egész 
beulakó, fél benlakó, közép s egyéb iskolai 
tanulók lelekezeli s nemzeti külömbség nélkül. 
A növendékek tanulmányaikban naponta ellen- | 
őriztetnék, azaz kikérdeztetnek. A jövő tanévié j 
megnyíló állami főreáliskola az intézel szom- I 
szédságában lesz elhelyezve. Előjegyzések a ] 
jövő tanévre, már most eszközöltetnek, tessék 

fyésen," aUft"-
intézet gondnokánál Szily János u 24. 

A közigazgatási tanfolyam hallgatói 
Szombathelyen a vármegyeház nagytermében 
fényesen ünnepelte meg a magyar szabadság 
emléket A megnyitó beszédet jáoossy Gábor, 
a tanfolyam egyik, előadója mondotta, utána 
Kery Sándor elszavalta a Talpra magyart. A 
nagy nap jelentőségét méltatta, azután még 
Kurucz Géza és Chapó István szavaltak al 
kalmi költeményeket Közreműködött a jeles 
dalárda is Kreutter Antal karnagy vezetésével. 

A Magyarországi Munkások Rokkant 
és Nyugdijegyletének 1911 naptári évről szóló 
jelentése zarószámadása fekszik előttünk, mely
ből kitűnik, hogy az egylet, mely 19 év óla 
áll lönn, 1907-ben az állami éremmel tün-
lettetett ki és ugyanazon év óta 5000 korona 
állami támogatásban részesül. Jelenleg van 
142.593 fizető tagja, 425 fiokpénztara es I 
183 tagcsoportja. 1903 óta 1,635.000 K-at 
fizetett ki 1323 rokkantnak, 363 ária és { 
számos özvegy segélyezésére. Törzsvagyona j 
7,687.137 korona. Kulönalapok 518.363 K. | 
Összes vagyon 8,205.500 K. Az 1911. évi-1 
vagyonszaporulat 1,592.619 korona. A vidéki 
fiokpénztara.. sorában van Czelldűmölk (Griff- ' 
szállóban minden hó 1. vasárnapján d. u. 
2— 5-ig lehet beiratkozni, illetőleg tagilleté
keket befizetni). A Magyarországi Munkások 
Rokkant- es Nyugdijegylete 19-dik évi rendes 
kiküldöttek közgyűlését 1912. ápr. 28-án d. 
e. 9 órakor Budapesten a régi országház 
it éttermében tartja meg. 

A l ' első teendő a gyümölcsösben, 
mini a szolnokdobokamegyei gazdasági pvylet 
vitaülése megállapította, nem a talaj el ké
szítése, hanem •— a keritkezés. Modern gyü
mölcsös kerítés nélkül el sem képzelhető, fis 
a kerítés nem lehet deszka, palánk; hanem 
annak drótból kell lenni, hogy az élősdi ki 
ne telelhessen. Szerencsére van egy kiváló 

Ferenc. József-rakpart, mely Detta néven ver
s e n y e n kivül álló keritkezési 'anyagot hoz 
forgalomba. Olcsó, tartós és szilárd.' A cég 
bárkinek készséggel küld árjegyzéket 

Nincs többé drágaság ! Örökösen pa
naszkodnak, hogy elviselhetetlen a drágaság; 
lehetetlen megélni 1 Arról azonban megfeled
keznek, hogy az igények még hallatlanabb 
mértékben fokozódtak és hogy senkinek nem. 
jut eszébe, ceruzával a kezében, pontos költ
ségvetésben megállapítani a háztartási bevé
teleket s kiadásokat. A ki ezt nem mulasztja 
el, soha se fog i hó, s az év végén arra a 
keserű felfedezésre ébredni, hogy deficitben 
maradt. Ehhez azonban még az is okvetlenül 
kívánatos, hogy állandó tanácsadóul válassza 
a gazdaasszony-világ 18 év óta kipróbált hű 
barátját, a „Háztartást"-t, mely Kttrthy 
Eniilné szerkesztésében, arra oktatja olvasóit, 
hogyan lehet olcsón és jól öltözködni, ker
tészkedni, sütni-főzni és ugy városi, mint falusi 

; háztartását ellátni. A .Háttartás' havonként 
háromszor jelenik meg gazdag tartalommal, 

j szépen illusztrált füzetekben. Időről-időre pályá-
I iátokat hirdet, melyek nyerőinek Erdős József 
j kiadótulajdonos értékes dijakat tűz ki Előfi

zetési ára negyedévre 3 K, félévre 6 K, egy 
évre 12 K. Az előfizetési pénzek a „Háztar
tás' kiadóhivatalához 'Budapest, VI., Eötvös-
utcz 36.) küldendők, amely készséggel küld 
mutatványszámokat is. 

Felülfizetés. Mód Lénárd nagysimonyi 
lelkész a helybeli ifjúsági önképzőkör far
sangi táncmulatsága alkalmából utólag 1 K 
küldött be felülfizetésként 

^ ~ P é n z t takarít ha ruhaszükségle ;ét ^ ? 

Altmann Bernát 
az „Angol" divathozfjcímzett • 

férfi és gyermekruha áruházában szerzi be -

Pápán. Kossuth Lajos-utca 9. sz. 
Költsége és fáradsága megtérül, mert a nagymennyiségű, csakis 
gyapjúszövetekből készült árukból nagy raktárt tart és azok 

itt .előnyös árban szerezhetők -be?. 

E cég versenyképessége feiülmulhatlan. 

Angol raglánban óriási választék. 
2000 darab gyermek öltöny 5 koronától 20 koronáig. á 
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megyéspüspök Kristóf István jan.. .hazai kap-
lant Körmendre helyezte at.. 

Helyettes jegyző. A czelldömőlki fő
szolgabíró Rákosi Jenő alsósági segédjegyzőt 
Kiskőcskré helyettes körjegyzőnek rendelte ki. 

lovácsmunkák drágulása. A helybeli 
korácsmesterek a héten értekezletet tartottak, 
mslyen elhatározták, hogy tekintettel a foly
ton fokozódó drágaságra, a kovácsmunkak 
árát is fel fogják emelni. Nékik is igazuk van, 
bár mi, a közönség, isszuk meg eren érte
kezleten hozott határozatok árát 

Gyógyíthatatlan betegségnek tartottak 
évszázadok óta az Epilepsiát E régi hit 
azonban ujabban elveszti jogosultságát, mivel 
megbízható értesülésünk van arról, miszerint 
egy budapesti specialista orvos tudományos 
alapon és bevált módszer szerint gyógyítja 
az epileptikus betegeket és e módszerével a 
baj gyökeres gyógyítását teszi lehetővé, mint 
a gyógyult esetek nagy száma bizonyít Ez 
orvos dr. Szabó B. Sándor (Budapest Nagy
korona-utca 18), ki gyógyulást keresőknek 
díjtalanul ad fölvilágosítást 

Eucharisztikus kongresszus Czelldö-
mölkön. Mint értesülünk, f. éri május 23-án 
nagyszabású eucharisztikus értekezlet fog tar
tatni városunkban a B. Szűz Máriának eme 
kedves kegyhelyén a Sze.it Benedek rendtt 
Ősrégi apátság rendházában és templomában. 
Dr Tauber Sándor a papi eucharisztikus tár
sulat egyházmegyei igazgatója most dolgozik 
a programm összeállításán. Értesülésünk sze
rint a tervezett kongresszus igen fényesnek 
ígérkezik, mert a szombathelyi egyházmegye 
papsága és a Szent Bénedek-rend tagjain 
kívül a szomszédos veszprémi és győri egy
házmegye is tekintélyes számban lesz képvi
selve. Czelldömölk épen ez okból fölötte 
alkalmas hely e célra, miután itt három 
egyházmegye határai találkoznak. A koogresz-
szusoó jelen lesz és beszédet fog tartani gróf 
Mikes János megyéspüspök ur is, aki körle
velében már toust felhívja a kongresszusra a 
figyelmet. A kongresszuson valószínűleg dr. 
Színek Izidor volt czelldömőlki plébános is 
jelen lesz. 

Csak Mautner féle magvakat vásárolnak 
helyesen gondolkodó, számító gazdák és ker
té -zek még akkor is, ha mások olcsóbbak 
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez 
csakis a magvak rovására és a vevők kárára 
lehetséges. , „ 

A budapesti kéfekészitö mesterek 
márc. 15 dikéje. A fővárosi kefe-, söpri- és 
ecsetkészitő mesterek gyűlést tartott- ' ; , melyen 
a csaknem teljes számban megjelent mesterek, 
tekintettel a nyersanyag rohamos drágulására, 
valamint a máris magas ás folyton növekedő 
munkabérekre, egyhangúan elhatároztak, hogy 
összes készítményeik árát március 15-dikétől 
kezdve öt százalékkal fölemelik. 

RosZ férjek ellen. Az amerikai törvé
nyek és bírák a legnagyobb szigorusafot 
alkalmazzák a rossz férjek ellen. Ks'iforniá-
ban például azokat a férfiakat, akik családi 
otthonukat elhagyják, tekintet nélkül állásukra, 
ntcasöprésre Ítélik. Férjeket, akik nem gon
doskodnak családjuk fentartásáról, a dolog
házba zárják, ahol dolgozni kénytelenek; 
keresetűket pedig kiadják a családoknak. Aki 
Alabamában megveri a feleségét, azt nyáron 
bányakényszer-munkara, télen pedig hókapa-
rásra itélk. Amerikában az egyetlen bíró, ki 
némileg elnézőbb a férjekkel szemben, Cleland 
biró Chicago városában, akinek' az a vélemé
nye, hogy minden házasság botdog lenne, ha 
a nők jól főznének. Ha férjek elhagyják 
hitvesüket, Cl eladd biró, az amerikai bölcs 
Salamon, arra ítéli az asszonyokat, hogy 
drágalátos-kedres-édes férjüknek ízletes ebé
déket főzzenek és egy hónap múlva ismét 

ben. aonban a házasfelek annak rendi-módja 
szerint időközben méltóztatnak kibékülni 
tetszeui. 

Választókos stílus. Egy úriember 
találkozott egy jé barátja feleségével és az 
alábbi kis párbeszéd folyt le közöttük : 

— Jó napot, nagyságos asszonyom, 
csókolom a kezét. Hogy van a kedvez férje? 

— Köszönöm, — hál bizony heteken 
keresztül súlyos betegségnek örvendett, de ma 
regg-l már arról panaszkodott, hogy jobban 
érzi magát. 

Egy kétségbeesett aaya rohan egy 
külvárosi orvoshoz : 
v — Doktor ur jöjjön azonnal, a leányom 
lenyelt egy eleven egeret 

. — Hát most nyelessen le vele egy 
eleveu macskát és a dolog rendben lesz, — 
felelt nyugodtan az orvos. 

^7 Szerkesztői flzenetek. 
H. M. iparostegéd. Az a népdal, amely 

önnek kollégáit is érdekli, á következő: 
•Nagyabonyban csak két torony lán/.i., 
De Majíandban harminckettő látszik: 
Inkább nézném az abonyi kettőt, 
Mint Majíandban azt a harminckettőt* 

Soh' se búsuljanak: önöket mar nem 
küldik Majlaudba, legfölebb — Galíciába! 

Bötke. Igaza van: Csóri egy fehérme
gyei község neve. De azt a történeti racndát 
másként ismerjük. Ugyanis: Varpalota köze
lében az erdők között sürü inagyarólabokrok 
közé rejtve látszik valami feketülő rom. Pusz
ta palota az, Mátyás király egykori vadászkas
télya Itt csente el a királyi ebédből a torkos sza
kácsnő a csuka tnáját.Mikor a király tudakolta a 
máját, a szakácsnő lurfangosan így felelt: >Csúri 
csuka: nincsen mája.< A király rögtön vissza 
rímelt, mondván: >Palotai pálca, nincsen 
száma.< A csuka máj rögtön előkerült így 
beszélte el Jókai Mór is. 

Hegyháti. Altiszti állás elnyerésének 
alapföltetelei: négy polgári iskolai osztálynak 
elvégzése. Előbb már sorozás iiem lehet mint 
júniusban, de valószínűbb, hogy majd csak 
augusztusban. 

Paris éjjel. 
Irta: ls|ser Béta. 

A Notre-Dame templom tornyában tizen
kettőt ütött az óra. Az óraütés hosszasan 
hang-.ott az éjszaka csendjében. Ez órában 
milliók pihentek, milliók szőtték röpke, tünde 
álmokat. A Szajna párján ve«».ieglő hajókon 
gyér fényű lámpák pjslálkodtak. Pusz'án 
meredtek a hajók árbocai a vak sötétségbe. 
A tengerek felől jövő szellő szomorú meló
diákat sírra ölelkezett a hullámokra korbá
csolt Szajna vizével. Nagy lármával ütődtek 
a hullámok a sziklás pattba. A felhők közül 
kibúvó hold ezüstös azúrja, mintmegannyi 
millió gyémánt, sziporkázva csillámlott a 
fodros hullámokon. Sirályok ijesztően vijjogva 
repdestek a partok "mentén. Időközönként az 
induló és érkező hajók kürtjeié harsant végig 
az éji magányban 

Élénk a Piacé de la Boursén a forgalom. 
Most értek véget a szinelőadésok s mindenki 
siet otthonába. Ott sétál a bonlevardok szürke 
asphaltjáti két idegen, ismeretlen fiatalember. 
Vájjon kik lehetnek s mi vitte oda "őket? 
Magyar fink, jóbarátok. Marseileből jöttsT és 
a legsötétebb Afrikába mennék légionistáknak. 

élet már kevés kívánni valót hagyott hátra. 
A létért, a boldogságért váló küzdést most 
egy biztos halálban keresik és vélik befejez
hetnek. És megjelenik előttük álmokban az 
idegen légió . . . Zöld pálmaoázisok melletti 
kupolás, alacsony, szennyes külsejü'-aviskók, a 
legionáriusok fehér vászonsátorai, tönkrement 
•xistenciák szereplői, szigora fegyelem, kiesi 
zsold, az arcaknái is feketébb lelkű vad 
arabok hosszú puskáikkal és széles pengéjű 
késeikkel. Éji őrszolgálat a forró klímája 
rengeteg homoksivatagban, hol az éjszakai 
csendet csak a holtak után kutató hiénák 
rémes ordítása váltja fel . . . Vitte ókat a 
vonat. Mindjobban közeledtek az idegen légió
hoz Oran felé. Ki tudja, láthatják-e még 
valaha szülőföldjüket? . . . 

A Bastille Coneorgerie százados bástya
falai büszkén tekintenek le az alattuk elterülő 
városnegyedre, Paris legveszedelmesebb pont
jára. Ezt a helyet kerüli minden élő lény 
éjjel-nappal egyaránt. Banditák és apacoeok 
fészko ez, kikkel szemben még a hatóságoknak 
is nehéz féladat az elkövetett rémes bűnesetek 
napfényre derítése. A banditák hasonlók az 
anarchistákhoz. A különbség csupán az, hogy 
az anarchisták a koronás fők és államférfiakra 
leselkednek, mig a banditák kivétel nélkül 
gyilkolnak és rabolnak. 

A Ruo Montremartre utcán egy auto
mobil száguldott végig őrületes sebességgel s 

i egy öt emeletes palota slőtt hirtelen megállt 
Két lérfialak lépett ki a gépkocsiból. Villám
gyorsan suhantak be a -palota kapuján. 
Mindez pillanatok műve volt Detektívek vol
tak . . . Gyilkosság történt.. . Banditák meg
gyilkoltak és kirabolták egy gazdag bankárt.. 

Hajnali három óra felé jár, az idő. 
Mindjobban élénkülnek a francia főváros utca;. 
Az italtól mámoros jókedvben aszók botor
kálnak mindenütt Már csak pár hajnali 
csillag bágyadt fénye pislog a szürkülő égbo! -
ion. Az óriás paloták tömkelege délcegen 
mered a nagy mindenségbe, a kultúra, a 
haladás fenköit glóriáját hirdetve. Misztikus 
érzések lepik meg az idegent egy soha at n 
látott világvárosban. 

A Rue de la Sénnion utca végén dos 
lomba fák közt magányos palota áll. Díszes 
parkjában szökőkút vize szökken a magas1 ,. 
Boldog földi halandó lakik ott Egy magyar 
ifja. Az élet rohanó árja oda sodorta. A va
gyont, a boldogságot, amiért harcolt, elérte. 
Hazájában nem kedvezett számára a szerencse. 
De ma óriás vagyon ura. Szegény gyermek 
volt Szülői idejekorán elhaltak és ő egyedül 
maradt a nagyvilágban. Mindez nem keserítette 
el. Tudta, hogy kell lenni helynek, hol a tanait 
ember számára nyitva é'l a boldoguláshoz 
vezető at. És mi lelt belőle ? Hires író! De, 
sajnos, ma. már nem magyar. Francia állam
polgár. Ha magyar Vető lik hozzá Parisba, 
mindig szívesen fogadja vendégéül, mert, ha 
formailag francia lett is, de szivében örökre 
magyar maradt. 

Eltűnt az éj, réggel lelt újra. Visszátért 
a zsibongó élét Az álcákon tengernyi nép 
jár-kel. Tarka-barka képet nyújt az utcák 
képe a sok idegentől. A különböző jármüvek 
sokasága pokoli lármát rögtönöz. Egy világ
város sohasem hal ki, örökké él. 

http://Sze.it
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Hirdetmény. 
Alulírott ezennel közhírré te

szem.- hogy . megbízás folytán — 
a kOzbenjOttömmel a helyszínén 
Kemenesmihályfa k é z s é g b e n 
Héczky Sándor nagybirtokos gaz
dasági majorjában 1912. március 
hó 22-ik napján délután 2 ó rakor 
megtartandó nyilvános árverésen 
azonnali készpénz fizetés mellett 
12 ( t i ienkettó) métermázsa H l -
•oka magot adok el. 

Czelldömölk, 1912. márcins 
hó 15-én. 

helyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni. 

Czelldömölk, 1912. február 26. 

A kir. jbiróság. mint tkv. hatóság. 

H A N N I G sk kir. jbiró. 

Nyersolaj, szivogáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
őzésére, valamint finom, pnha bór y és 
fehér teint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, minta világhírű .Stecken-
pferd> liliom-tejszappan. Védjegye >Ste-
ckenpferd. készíti Bergmaou et Co.cég 
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogueria, illatszer és mindene 
szákmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann-féle >Manera< liliomtejkrém 
fehér és finom nöi kezek megóvására, 
ennek tubusa 70 fll., mindenütt kapható. 

Ne vegyen i 
addig I 

s z ő l ö o l t v á n y o k a t ! 
mig Berecz Lajos Sági-utcai 1 

kertészetében meg nem tekinti 
a legkitűnőbb, kizárólag első 
OSlt i lyn szótóoltványokat. 

Kapható minden hazai 
fajban. 

656/1912. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A czelldömölki kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a m. kir. államkincstár és több 
csatlakozott végrehajtatónak Fider Ist- -
ván és neje Ugi Rozália végrehajtást j 
szenvedő elleni 33 korona 05 fillér,' 
466 korona 66 fillér. 203 korona 20 j 
fillér. 175 korona, 168 korona 18 fillér. | 
tőkekövetelések és járulékai iránti vég- ! 
n hajtási ügyében a czelldömölki kir. j 
járásbíróság területén levő a tokorcsi 
815. sz. tjkvbeh A f m 220. hrszám 
alatt foglalt 1 hold 650 öles csikbajti 
rét 1276 koronában az árverést elren
delte és hogy a megjelölt' ingatlan az 
1912. évi április hó 9 (kilenc) napján 
délelőtt 9 órakor Tokorcs 1 községhá
zánál megtartandó-nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul el
adatni nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becSarának 10°/ 0 -át készpénz
bén- vagy az 1881. L X . t.-c. 42. g-ában 
jelzett árfolyammal számított é s az 1881 
évi november hó 1 én 3333 sz. a. kelt 
igazságügy miniszteri' rendelet 8. g-ában 
kijetölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy v aá 
1881. L X . t * . 170, §-a értelmében a 
bánatpénznek e bíróságnál előleges el-

KÖNYVNYOMDÁNK 
kedvező teltételek mel
lett egy Hat t e l v é n 

T A N O N C N A K 

n 
V a r g a György Czel ldömölk 

villamos-üzemű faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittató közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritási művelet rövid ideig tartó es ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is-napokig várni, mig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás 7 K 20 fillér. 

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

Ezen aj vállalatomhoz a n. é. közönség becses pártfogasát kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 
M Varjja György. 



B Ú T O R O K 

I Hálók", ebédlók,urisziibák,szalóook, 
teljes szálloda, kávéház; vendéglő és 

. kastélyberendezések, vas- és rézbu-
lorok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. I Díszes nagy butoralbum 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minlák-

kal díjmentesen küldetik bárhová 
M O D E R N 

I 
L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

•
Budapest, 17- Gerlóczy-n 7. • 
(Központi városháza mellett.) fl 

£ladó ház. 
Czelldöinölkön a Rákóczy -

utciban a Griff-szálloda szom
szédságában egy újonnan épült 
ház, mely áll: 2- utcai szoba, 
1 előszoba, konyha, éléskamra 
és pincéből, szép kerttel azon
nal eladó 

Értekezni lehet Molnár 
János kalauznál, Kórház-utca 
4- szám 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg össspontositsa sxüktegletelnek 
beszerzését egy cégnél, mely eiuton véét 

erdekeit legjobban. 
" E L Ő N Y E I : 

1. Nem kell ismeretlen céghez fordulnia 
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei. -
3. Állandó Összeköttetésnél pontos és reális 

kiszolgálást biztosit maginak 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

Ont vevőjének megtartani. 
Baját erdeke, hegy csak smert, előkelő céget 

tisztelten meg bizalmával. 
Aulrecht és Goltschmied utóda 

Elei es Társa r.-t.. 
Bndipest. IV. Karoly-körut 10 s z á m 
Kaphstok kényelmei havi lefizetésre, állandó 

6|uek6ttet*ni*l folyószámlán l i : 
1. A magvar is német irodalom sszr* t«nné-
kei 2. Képek 3 Bőröndök és bőr.mdáruk 4 
Férfi fé-h^rn-imte-k. f>. Látcsövek. 6. Fénykép-
kész 'lékek, felszerelések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8. Chmne7.iítAr..k. tt. Csillár
ai petfúe«umliiDp«k. IU.Rézb torok. I t . S Snye-

pek. 12. Uindennamii hangszer 
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály eiakeirAI külsőn ki
meríti árjegyzékkel rendeskezönk és a kívánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük. 
Elvünk : Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol-

gálás, méltányos árak révén. 
Minden fcivilágoritással szívesen szolgálunk 

SzöIö-oltványok 
szőlővesszők és Gleditschia (élűkeri-

tésnek alkalmas; csemeték 
beszerzéséra legmelegebben ajánljuk a 

legji-bb hírnévnek örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőlőtelepét Bihardiószegen. 

Ha a saját érdekét tartja ssam előtt, ugy ne 
vegyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti cég nagy kénes arjegyzékét 'nem kérte; 
ingjon i t bérmentve. Ezen árjegyzék minden 
siólíbirtokost érdekel hasznot tartalmánál fogva. 

Oleaé é t poatea Hsaal|ilái 
fláaui elismert levél. 

A tisztelt érdeklődök a telep megtekintésére 

Hirdetéseket j utányos 
áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

Ha „FORHIN"-naI permeteg 
mert a F0RR1N 

-SZOT 
Hevesebb 

agond, 
-SZOT 

hevesebb 
amunha, 

szor 
Kevesebb, 
amunkabér! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját-érdeltében cse
lekszik, ha- legalább ^yfjwsf-kéteiier ki

próbálja a világhírű 

OROSZLÁN MENTHOL 
sósborszeszt 

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

eredeti üvegekben. 

F Ö - E L Á R Ü S I T Ó : 

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

sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
késs állapotban 

Nagyon erősen tapad a ned
ve* levélre is! 

Bármily halmainál penna-
teihel vele' Semmi üledéke 
nincs' Számtalan elit merő 
nyilatkozat" Gyártják az ed* 
dig dr. Ascheabrandt ssabrn-
dalmát képezett Rézkénport 
és bordói port is Kérienin-, 
gyen és bérmentve leírást a 

F 0 R H I N-gyártól, 
VI. VSczi-nt 38. 

Gsuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyi-
~"i.e i- oldalszurás, keresztcsuntfájás, derek
ai ildal- vagy hátfájás, izom- es inbántalmak 

kar- és lábzyengeség, merev végtagok é s | 
CL ujjak, görc*>k, továbbá hules . megfa/as- vagyT 

léghuzamból származó bajok azonnal enyhül I 
3 nek az Oroszlán Menthoi S-wborszesz haszná-p 

lata által. Ha a fajd testrész a dörzsölést mir] 
*} ttln, ugy • borogatást alkalmazzunk. 

Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás, hajliullá' 
í ideáisseg. bagyadtsag, kimerültség, altaláno 

gyengeség eseteiben kmc c -cl ér fel a valódi) 
! J Oroszlán Mentből Sósborszesz, 
re " Tirokfáji-.,rek"duég,gégehurut,influenza, 
ÁT nátha In leilép, ugy emlékezzék az Oroszián 
9 Mentitől Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb ét 
C legelterjedtebb liáziszer. L' 
ff Ezer és ezer más esetekben is kitűnői 
j{ sikerrel lesz az Oros'' : • U nholSósborszeszt 
at haszcálva. " V. 

Minden egyes üveghez bő használati] 
u• asita- v ni mellékelve. Sok ezer hálairata 

£ tanúskodik rnla, bogy az Oroszlán Menthoi; 
" Sósborszesz az emberiség jótevője. 

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



Nem kell külföldi gépeket vásárolni, 
" mert készit 

F L E I S C H M A N N S I M O N 
gazdasági gépgyára Sárvárott 

legújabb" rendszerű páros sorú célszerű UNIÓ FORTUNA B R I L L vetőgépet, amelyben feltalálta a gazdakö
zönség az IGAZI VETŐGÉPET, minthogy - ezzel elkezdve a legkisebb magtól, úgymint: mák, lóher, repce, 
köles, nagybab, apróbab, tengeri, bükköny, borsó, répa, buza, zab, rozs és árpa, mindent lehet vetni, 

anélkül, hogy a magszek
rényt igazítani, vagy a 
kereket cserélni kellene, 
akár hegynek fel, akár 
völgynek le munkában. ... 

Gyáramban mindenkor 

megtekinthetők ezen 

njrendszerü vetögépek 

és mindenkor szívesen 
szolgálok érdeklődőknek 
akár írásban is utasítással 
é s felvilágosítással. 

fen** ábra mutatja a vetőgép formáját, ? antiak a vetőszerkezet részeit. -

E K É K B E N 

is újítást hozok a 
tavaszi 

idényre és akinek 
ekére van szüksége 
é s nem ellensége a 
saját pénzének, el 
ne mulassza azt ná 
lam megtekinteni. 

Nálam BENZIN-MOTOROK kipróbálás végett állandóan üzemben meg
tekinthetők és ezek kezelését az érdeklődők ingyen elsajátíthassák. 
tapasztalt szerelőim által kellő magyarázató! nyerhetitek. Cséplés ! idényre adok m o t o r - é s gőzgép-kezelőke., 
ha az erre Teflektálók nálam idejekorán bejelentik eme kívánságukat 

Elfogadok motor és gőzgép javításokat. 
Állandó nagy raktárt tartok az összes gazdasági gépekben, 

amelyek minden külön hangzatos jelszavak nélkül megfelelnek a gyakorlati használatnak. 

V Hogy pedig vevőim ne legyenek arra utalva, Jiogy házi gépekbeni szükségletűk fedezése végett 

máshova kelljen fordulniok, készítek lábonálló és befalazó t a k a r é U t t t z h e l j e k e t , nagy raktárt tartok 

elsőrangú v a r r r t j r é p « . H k e r é k p á r o k b ó l es elfoga.lom azok célszerű javítását. 

Kényelmes beszerzési forrás és kedvező részletfizetés mellett állok a vevőközönség r u d .ezésc. J. 

- v ^ Mielőtt gépet rendel, kéTje. 

Fleischmann Simon gazdasági gépgyáros njonnan kibocsájtott képes-árjegyzékét, 
— í " " ~ ' ~ — : — •— . - — melyet díjmentesen megkap. — ; — — - ' ' — • '. •' ;•. :'"' . 

Nyomatott Dínkgreve Nándor villanyQzemü könyvnyomdájában, Celidömölkün. 


