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KEMENESfUJfl 
Megjelenik minién vssjrnap r»Pfel. 

Eloíizelesi ára: E/uévre s korona,' felévre 4 
korona, negyedévre 2 korom,. 

— : — E s y e s - s z á m im darabonként 20 átfér. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Dínkgreve Nándor könyvnyomdája ('.zelldömölkön. 
Ide intézendők a szellemi részi illető közlemények, 

hirdetések én mindennemű pénrillelékek. 

Emlékezzünk 
Kikről ? A hősökr I, kik Árudon 

alusszák örök álmukat. 

Ős/, volt. Peregtek már"a lakról a 
levelek V vándorutad.rak már messze 
jártak tőlük. Pus/.tnll minden, mene
kült mindenki. Temető volt, az egSsS 
ors«ág. Vér. szaga töltötte be a sötét 
határt. Csetid honolt szép M a « T a r o i v w f e M i e | I 

szagban. 

L)e nem 

Oro/.va jött, nyílt csatában nem 
merte megfojtani őket a halál. 

Méghaltak éretiühk a bitölán. Fel
áldozták mindenüket, éleinkéi, csakhogy 
nekünk - - Utódoknak — szabad hazat 
hagyjanak És a hála a mi részünkről 
ezért mi ? Setntni. Még csak meg sem 
is emlékezünk róluk. 

Mivé led volna országunk, ha ők 

. Szekercék csattogása 
hallatszott, készült a kilenc bitófa a 
vértanuk sz .mari i . 

Kihozták ükei az ara.di várból s 
vitték a veszíóii-lyrer azokat, kik külön 
harcoltak azaz csáléban. A kálvárián 
láJálkoatak. tis október 6-áti — 63 
évvel ezelőtt — ktleucet felhúztak as i 
akasztófára, négyet a várfalánál agyon
lőttek. Kik ? Osztrák sógoraink. Miért ? 
Mért harcoltak a magyar szabadságért. 
Kön volt ez? Nem. Minden szabad 
embernek - magyarnak — köteles-

"sége volt sietni a szent szabadság ol-

gyászolt-s inagyáT Gyászölt az é;. 
Uh ennyi hós, mióta világ áll, 
líiiy szerre mén nem halt meg.soha tán! 

Mini Ausztriába bekebelezett lartomáuy 
tengetnénk életünket most. De ők meg
mutatták, hogy a magyar nem rut szi-
barilaváz, hanem uubiai párduc, mely 
szembeszáll száz ellenséggel is. Meg mu
latlak Európa népeinek, hogy a magyar 
méltó régi nagy híréhez Mit ránk ken
tek a századok, lemosták a gyalázatot. 
S mi — e hősök törpe utódai -—' mi-
ve! háláljuk meg az ő önfeláldozásukat? 
Semmivel. Még csak meg sem emléke
zünk róluk: ' 

Kényelemben élhetlek volna Volt 
módjuk hozzá. Kllnimozlíik volna őket 
ezer dicsérettel, kitüntetéssel, kaphattak 

ie4ee/rí"-fréfnt*:—árHáTetr-^wn-

j sággal, kitették magukat ezer veszély-
| nek; otthagylak hitvest, jegyest, szülőt, 
' barátot.1* mindenkit, mert a haza hívta 
| őket És mi — koncleső, gyáva utó-
! daik — mivel fizetünk nekik ezért. 
! Semmivel. Még csak meg sem emlé-
I kezünk róluk. 

! ' J-ili ' a törpe ulódok csak a jelen
nek élnek, a múltból nem tanulnak, 

: lelkesedést nem merítenek, a jövőbe 
! nem néznek Kevés az ideálizmus ben

nük, a hazafias érzés még kevesebb. A 
\ komolyság hiányzik belőlük, hétköznapi, 
! gyerekes dolgok foglalják el gondolatu

kat. Hogy az ősök mit tettek érettünk, 
hogy elődcinknek mit köszönhetünk, 
azzal édes keveset törődik a mai pety-

' hiiui nemzedék. Mindenki magának él, 
i a közügyért' kevesen lelkesednek. S 
: megtörténik számtalan községben, hogy 
; október 6-ún senki meg nem emlékezik 
! az aradi tizenháromról. Ha egyesek nem 

is vesznek maguknak ily ''fáradságot, 
' legalább a körök, testületek szentelné-
j nek rövid kis félórát a vértanuknak. 

Lj^if^^^XÁÚOZilJ^^ nt'wáifí - önzet len 

dent, ha hüvelybe dugják kardjukat. De 
ók inkább küzdöttek éhséggel, s z o m j u r 

tábornokainknak. , 

s==» És ami még elszomorítóbb az, hogy 

Kemenesalján át a Balatonhoz. 
viülönféle források felhasználásával ina: Benedek Vince. 

Micsoda különös es sokiéie tünemény I 
is ez a Balaton. Ott ü t e m sokszor egyma- ; 
gamban a Badacsony alján s gondolatom vé- j 
gig Száguldott a hatom vármegyén, mélyek 
köze beleágyazta medret a Balaton. A Vesz
prém—somogyi" részen, az Alföld párkányán 
húzódik végig; odaát Zalában halmok ölelik 
partjait, melyek a déli féi közepén vulkánikus 
kúpokká euieiki dnek. Kétségtelen, hogy az 
ősmagyar "világ tündérekkel rakta meg e bájos 
partokat. Azonban fájdalom,' a századok fo
lyamán a n mzet s az ország viharai közölt 
eltűntek a tündérek s a néptúdalba többé 
nem tértek vissza! . 

.Mikor a hajnal elönti pirossagai t . ker 

gye. |.i:yoia rezeg az ég alján, a Balaton tükre 
bíborba öltözik s derűs:: mosolylyal köszönti 

a felkelő napot. A havas bércek tetején szép 
látvány a napkelte; szép, de fagyos és nya
ranta is bundát kiváir.magára a didergő em
beri lest De sokkal szebb a balatoni hajnal; 
mikor a királyi nap nem bujdosik Kegyek 
szakgatolt ormai közt. hanem nyugodt inéi, 
tóságual emeli biboros lejét, elönti sugarait 
az égr s a földre, melyek aranyszínű csil lá
mokká válnak a Balatonnak szelid, csöudes 
hullámaiban. Nincs ennél szebb látvány a 
világon! 

•~ ' A nap folyamán azonban nagyon sok
szor s igen könnyen változik e kép. Olyan 
ez. a tündéri lavnak, mi; t az ideges hölgy, 
kinek mosolyát a könnyezéstöl csak egy pil
lanat választja el. Derült, csöndes ég mellett 
milv mosolygó a Balaton ábrázata. A sima 
víztükörnek é lete-csak eny-égy. osilláralásban 
jelentkezik. . 

Aztán',, ha csöndé- szellő érinti felületét, 
mini lágy se'ysmforlrólr: ugy nm'anuk • egy
másra a parányi hullámok. Káprázatos ez a. 
kép és_s/.int.e hihetetlennek látszik, hogy egy. 

óra múlva már a szenvedelmek vihara kor
bácsolja a Balatont. Egyszerre, mintegy vá
ratlanul. - as.-.d a vizekre az erőszakos szél
roham s a piheííő, szelid tömeg felkavarodik 
egyszerre. Haragos feketévé válik a színe; 
zúgva rohan egymás fölé a kavargó hullám; 
harsog, mintha ezernyi ezer vaslemezt ver
nének egybe és magasra szökik a fölkavart 
áradat s előttem áll a borzalom tengere! In
dulatos, haragos a,Balaton s veszedelembe 
dönti azt, aki törékeny csónakon-a csalfa 
habokra merészkedett. — Egy óra múlva 
mosolyban úszik az ég, mosolyban a csön
desülő hullám. Ilyen a szeszélyes Balaton! 

Rnboz István, a balatoni kultusz egyik 
lelkes apostola, a tó téli világát írja le ily-
képen: •Viharos és rendkívüli zordságában 
is valóban ritka látvárry~a Balaton-part—vi
déke! AlTg látni napokig pár száz ölre, mert 
esik "'a hó, hordja a szél. A villák,, a nyári 
;trftmr>k t invái , mavas hó alatt. Elvétve károg 
a légben égy-egy varjú, melyet sodor a vihar 
a száléi hópelyhek között. Kocsit, sót embert 
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az i s k o l á b a n s.'in eiívlákcziMk meg 
dicső nagyiaiakni oktibor 6 an. KI mú
lik M a nap » olt antikul, hogy az 1 

ifiúság tudomására hozzák, mi történi j 
e napon 63 é w - d . .-időit ár. aradi 
vértanuknál ragyogóbb (..•!.i;.kat nem 
igen lehetne az líjuság elé állitaui. Eze- . 
ket követni dicső dolog. Kihasználha- I 
tatlanul marad a nagy jelentősége. 

Ha ily közönyös lépésekkel hala
dunk előre, el|Ulunk oda. hogy még az 
ő emlékük is kihal a magyarok szivé
ből. Ha ez bekövetkeznék, — vege 
Magyarországnak. Mert csak törpe nép 
feleitbet hós nagyságot. 

Xem: . . . még se lehet! Nem 
akarom hinni, hogy a magyarok felej
tenék őseiket, nem akarom hinni, hogy 
az aradi vértanuk emléke valaha is 
kivesznék a szivekből. Mert voltak, van
nak, lesznek magyarok, kik a csaták 
hőseire, a szabadság oltalmazóira em
lékezni fognak. Mig magyar lesz, — az 
ő emlékük élni fog. 

De, ahogy most ünneplik az aradi 
vértanuk emlékét, az nem méltó a ma
gyarhoz. Több érzést, nagyobb lelkese
dést kivan az ó emlékük. 

• Mig a -sivemn-k lesz egy dobbanása, 
Mig koszorút bir fooni a kezem, 
M I K a szabadság szebb a szolga-láncnál. 
Min ee,y könnyem lesz: én emlékezem!' 

Fontos kérdés. 
E l i a Unité IbvedeLmét képező föld 

vita. Egy fuldesur aa iskola javéra in
gatlant hagyományozott . A telekkönyvi 
hatóság as egyház nevére jegyezte az 
ingatlant szolgalmi joggal, vagyis meg
terhelt* a telekkönyvet ezzel: >tanítói 
javadalomt. A tanfelügyelő, illetve a 
miniszter nem tartia a jog biztosítását 
ekként elegendőnek, megfölebbezte a 
liszti főügyész utján. A királyi tábla 
hasonlóan döntött. Sót ezt az igazság 
ügyminiszter is jóváhagyta (szankcio
náltad. Az ügy azonban ezzel neiu vég
ződött. Perujitás lesz. És pedig az is
kola érdekében. Az 1896. évi X L V ^ t c . 
20. §-» alapján ugyanis a ref. egyház
nak egyoldalú intézkedése egymagában 
véve, jelesül a minisztérium jóváha
gyásának hiányában nem képezhet 
elegendő okot arra. hogy a jelzett te
lekkönyvi hatósági intézkedés érvényre 
jusson A jól értesülni szokott •Nem
zeti iskola- cimü politikai tanügyi lap 
szerint a kultuszminisztérium álláspontja 
a következő: 

• A lényeg az. hogy telekkönyvi 
tulaidonosként nem egy fizikai személy 
(t. i. az egyház), hanem maga a ja
vadalom, vagyis a tanítói állás föntar-
tását örökre biztosító alapok összessége 

lett megnevezve. 
Mindez pedig nyilvánvaló, mert ugy 

az adományozó földesúr, mini pedig az 
adományozásnak telekkönyvi foganato
sítását eszközlő egyházközségi képviselet 
egyértelmüleg és tudatos következetes
séggel telekkonyvezték az ingatlanokat, 
ugy. hogy azok az egyes adományo-

E kérdés körül forog most Bor
sodvármegye református egyházmegyéje 
és a közoktatásügyi miniszter között a 

sottak szerTnt ^uToTTTtv?; rriíPmSS' 
tulajdonos nevére vétettek föl . . 

Kétségtelen tehát, hogy egyes in
gatlanok három, egymástól megkülőn-

biztttmil jogi «aes*éaya*fc, aa egyház
nak, a lelkészi és taní tó i javadalomnak 
tulnjdomü képmik — a taní tói ingat
lanok jogilag csakis az a lap í tvány szerű 
in tézménynek (vagyis nem aa egyház
nak) tulanlous gyanánt voltak bekövet-
kezhe tők . 

Az egyházközség a szóbanlevő ta
nítói javadalmazás tekintetében nem 
mint tulajdonos, hanem csak mint 
tanítóról saját hatáskörében gondoskodó 
testület volt érdekelve. 

Ha igy református iskola megszű
nik, annak ingatlanait az állam vagy 
k ö z - e . saját tanítóinak javadalmazására 
igénybe velteti és tulajdonjogilag is 
az illető, nem felekezeti |ellegü iskola 
nevére átirathatja. 

Az igazsagügyminiszler azon kije
lentése, hogy e ie lekkönyvvezés az 
anyagi jogban is megfelelő alappal bir, 
téves; mert a magánjog ax alapítvány 
nevére való te lekkőnyvvezést ktve-
lelné. 

A föntebbiekből tehát tisztában 
volnánk a közoktatásügyi minisztérium 
álláspontjával. Mivel azonban luieKs 
forrásból eredő értesülésünk szerint 
ebb»n as ügyben perojit.is lesz, érthető 
kíváncsisággal várjuk a dolog' végered
ményét , az utolsó „döntő határozatot, 
mert bizonyos, hogy hasonló e-elek 
már több helyen is fordulhattak elő és 
még fognak előfordulni; sőt nem egy 
helyen a tanítói (régen >iskolamesteric) 
javadalmakat vagy más célra fordítot
ták, vagy a, javadalmakat önkényüleg 

ugy az egyházak, mint maga az állam- " 
kormány, valamint a közoktatásügy ve
zetői tisztába jöhessenek e fontos kér
désben. B Gy 

is alig látni, hóhányókon kivül; mindenki 
meghúzza magát otthon. Csak a halászembert 
Uzi szenvedelme, kenyérkeresete be a Szibé
riába, a jégházakba, hogy kisértsék a jó Is
tent! Az ég és jég között havathordó zivatar; 
a jég alatt 6—10 méter mély TÍZ. Csak egy 

, rianás s az egész bokor halásznak vége! . . . 
S mindez miért? Pár koronáért és néhány 
gárdáért és keszegért, amit vacsorára kapnak, 
mert a patyolatfehér süllót és fogast pakol
ják és viszik Becsbe, Berlinbe és Parisba, 
mert a balatoni fogas már az egész világot 
meghódította, mint egykor Napóleon ! — Mi-
dón aztán napok mulra kisüt a nap, atfény-
lenek a zalai hegyek havas teteti, a partmenti 
ffiz- és jegenyefákra fagyutt havon és jégen 
megtörik a napsugár. Csodás fénypompábau 
és ezerféle színben égnek, mintha ide hordták 
volna össze e osodás helyekre a világ min
den gyémántját, ékszerét. Kiragadó kép!« 

Ez a tó szépségéi nem a partjától kapja, 
valamint a szép női fejel sem a kalap, vagy 
at ékszer, vagy a virág teszi széppé. Szép 

magában. Szép szeme tüzétől, vonásai har
móniájától, a Teremtő művészetének lehele
téből. Igy vagyunk a Balatonnal is. Elmerül- i 
hetünk szépségében s órák hosszal bámul- ; 
hatjuk vizének das színeit, játékát, kedves | 
elborulását és kacér felmosolygását, anélkül, j 
hogy a partot észrevennök. noha a zalai part 
Bibit már fentebb említettem bajos látomany- | 
ként lebeg merengó szemünk elölt. Ez a víz 
mázában is leköti az emberi.spiként a gyé-
m.int akármilyen loglalatban. 

Leköt nagyságával. Mert nincs Közép-
Enröpában olyan ló. mely a tenger emlékét 
annyiszor megrezdilené lelkünkben, mint a 
Balaton. De nincs Európának olyan tava sem, 
mely árnyékát, dühét, sztlajságát oly félelme^ 
sen tudná a világ elé vinni, mint a Balaton. 

Miknr vagy szebb? idylli csendedben, 
vagy borzalmas fenségedben ? Mikor ragadsz 
el jobban ? Akkor-e. mikor bájos költészeted 
végig járja a lélek minden hurjat, mint a 
hárfán átfutó kéz; vagy akkor e midőn velő
ket rázó borzalmád térdre ejü a szemlélőt s 

imát fakaszt annak ajkán a végtelenség 
urához ? ! . . . 

Összejártam szép hazám sok vidékét; 
bámullam a Mindenható szép világát, a fel
hőkön túlemelkedő hegyesnesok szomszédsá
gában épen ugy. mint a végtelen Alföld ha-
tárneiküü pusztáin; latiam Erdély gyöiijört 
fensikjait, a Meciek szépségekben g.i/dag 
vidékit, dé a Ba+aum összehasnnlithataUaa 
Tempejére nem akadtam .sehol. Elragadó ez 
a vidék, akár a déli nap izzó világításában, 
akar csillagos estén, mikor a félhomályba 
boruló tájt a gyöpre telepedve szemléljük s 
szívjuk a fűszeres hegyi levegőt s az ozondus 
vizillatot, mig a mindenfelé egyre trillázó 
szőlőbogár (balatonmeliéki kiejtés szerint 
• üszi bogár.) éles hangja virraszt merengé- , 
sünk álmain. Különben szép a naplemente/* 
Ezért magáért érdemes id-jönni, hogy az 
ember, mint természeti tüneményt csodáihas- -
sou. Nem látni ennél szebbet, sem a tenge
ren, sert az alpesekben. 

A magyar tengernek romantikus szép-

i • 
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Próbavágás 
és a hatósági hnsssék. 

! zsa marhahúst, ennek a kereseti tiszta 
^ n y e r e s é g e 64 korona. 1 métermázsa 

j sertéshús pedig, amit egy-egy hentes 
; egy nap könnyen kimér, 66 korona, 

. a , x . , , " ' a r ' , h 0 t í y k ö z s e « u n k | 2 métermázsáé 130 K. Tehát egyenlő 
képviselőtestület,- próbavagast rendelt ; 8 u l y u n m r U H f , s s e r U ; . s h U 8 a r a k ö I ü U a , 
el annak megállapítása céljából, hogy j a r á n y 6 5 1 3 0 
a hatásági h .Hs : ,ék létesüése ind..ko:t-e. Raek* a tényállások nyertek a meg-

A probavagast lolyó hó 5. é s 6-áy I t a r t o U p r ó b n v á g á s során beigazolást. A 
tartotta meg az erre a célra kiküldött , hentesiparosok ennek ellenére ragasz-

1 kodnak a szertelenül felcsigázott magas 

elé, hogy ez törvénybőt folyő köteles
ségét teljesítse: állítsa fel sürgősen a 
hatósági huss/ékel é s állandóan tartsa 
is fenn — é s igy vesr- n véget a kö
zönségnek a húsárak révén való kizsák
mányolásának. 

Hiába : az akció mindig reactiót 
siOl. 

- bizottság. 

Beszereztek egy nem hizlalt 3 éves 
nyugati fajta ökörlinót, mely élősúly
ban 392 kg. volt, 332 koronáért. Ezen 
állat leölt állapotban 211 kg tiszta hust 
eredményezett . A bőr 40 kilogrammot 
nyomott, mit a bizottság kilogrammon
ként 1 K 14 fillér, összesen 45 K 60 

Termeljünk többet. 
Irta : Bf T gazdasági aUaéanal Igasgatí. 
Jelszavak úsznak a levegőben. Ter

meljünk többet I — hangzik el minden 

húsárakhoz és nem akarják belátni azt, 
hogy mindennek van halára és bogy a 
hus fogyasztása nem vethető alá a ke- . 
reset és áralakulás szélsőségig mehető j oldalról. De hogyan termeljünk többet ? 
csapongásaiiiak. A hus elvégre is nem I A jelszavak még nem vezetnek hozzá, 
luxus dolog, hanem elsőrendű életszük- \ A tudás kutjából kell merítenünk. 

fillérért adott 
á 50 fillérrel 7 K 50 fillért hozott. A 
fogyasztási adó. vagóhidhasználati é s 
husvizsgálati díj 7 K 04 lillér. Eszerint 
tehát a bevétel 53 K 10 fillér, a vételár 
és üzleti kiadás 339 K 04 fillér. A 
tiszta kiadás 285 K 94 fillér. vagyis 
egy kilogramm tiszta hus került 1 K 
36 fillérbe! Kiméretett 1 K 40 fillér 
el lenében. A községben a husiparosok 
a marhahúst kilogrammonként 1 K 72 
fillérért mérik, igy tehát a tiszta jöve
delmük kilogrammonként átlag 32 fill. 
vagyis az önköltség 2 3 1 / , ° / 0 - a -

Beszerezlek továbbá 2 db. sertést 

séglet és a közfogyasztásnak hússal való 
15 kg. faggyú pedig I ellátása a közigazgatásnak szabályozó 

és ellenőrző hatáskörébe vágó dolog. A 
község képviselőtestületének elsőrendű 
hivatása a nép anyagi boldogulásának, 
egészségének és szociális békéjének 
ápolása. 

A husvizsgálat tárgyában kiadott 
miniszteri rendelet a községeknek al
kalmat és módot is nyu|t ezen eininen 

Szóljunk hát a tudás szemüvegén 
a többtermelés kérdéséhez. 

A tavaszi kalászosok gyenge ter
mésének oka az, hogy hazánkban, má
jus vége felé többnyire szárazság áll be, 
ameddig a tavaszi kalászosaink még 
nem fedődnek annyira, hogy a száraz
ság rájuk káros hatással ne volna, hogy 
fejlődésüket meg ne akasztaná; másik 
oka pedig az, hogy a tavaszi kalászo-

: ter közérdek megvedelmezesére. Ki - i sokat, különösen pedig a zabot, rend-
j mondja, hogv minden olvan községben, . szerint olyan földbe vetik, amely istálló-
! ahol a husvágás jelentékeny: hatósági < trágyát már régeu kapott, amely tehát 

bas szék állítandó fel. Ezen halósági | tápjálóanyagokban szegény. Ezeken a 
I hnsszékben leendő kimérésre utalandó I hibakon kellene tebát javítani, hogy a 

a növendék* állatok husa — a kény- ! tavaszinál is nagyobb termésátlagokat 
élősúlyban 93 fillérért, iis ?zesen 163 K i szervágásból származó hus és a közfo- érhessen el s ezeken a hibákon lehet 

gynsztásra kevésbé alkalmas hus. A 60 fillér árban. Ezek leölve 124 kg. 
tiszta hust adtak. Fogyasztási adó, vá- [ hatósági hussiékbe utalt állatok húsát 
góhidbasználat és husszemledij 4 K 12 1 a községi elöljáróság méreti ki é s ez 
fillér, összes önköltség tehát 157 K 72 I állapítja meg annak árát is - - ha a 
fillér, vagyis 1 kilogramm tiszta hus j husiparosok vágták is le az állatot. A 
került" 1 K 27 fillérbe. Kimérték 1 K községben levágott állatok 50 százaléka 
30 fillérért. A helybeli hentesek a ser- | a hatósági husszékbe való — az eddigi I tott állapotban áll, sokkal több vizet 
téshust 1 K 92 fillérért . mérik, tehát [ tapaszlalatok szerint.- de mert ilyen i fogad be. mint az, amely télire szán-

z^^jütjajban 
sok" a viz, akkor a növény a száraza 
got jobban birja el. Tehát tavaszi ka-

és pedig könnyen segíteni. 
A javilás elsősorban is abban áll, 

hogy minden tavaszi kalászos alá ok
vetlenül ősszel kell felszántani a talajt, 
mert kétségtelenül be van bizonyítva, 
hogy az a talaj, amely télen át felszán-

lért, ami az önköltség 6 1 , / i o ° / o ' a n a ' £ 

felel meg. 
Ezeket összevetve tehát, ha egy 

husszék hiányaik, t h ü s i p a t e M l i ^ a ^ ^ 
elsőrendű hust mérték ki az összes \ sok a viz, akkor a növény a szárazsá-
levágott állatok húsát. 

A kiküldött bizottság most azon i !ászo«ok alá ősszel kell a talajt szántani 
I _ . _ . • 1 1 . 1 1 . _ |»a I 1 £»....«.-; 1 „» • Á~ I.AP^nlli,; K A A B r.,1 t i Int., munnil mészáros naponként kimér 2 raétermá- [ javaslatot terjeaztette a képviselőtestület 1 és boronálni, hogy felülete mennél 

ségeit ; Utazás a Balaton körül« cimü neve
zetes mnnkájában ismertette Eötvös Károly 
é s aki e je lentós munka után újra f--l akarná 
fedezni e tavat: Vizet ho.dana a Balatonba. 
Istentől megáldott szépségeit Kisfaludy Sán
doron kivül, költőink kö.'.üi is többen lant
jukra vették. Ideiktatom néhai Soós Lajosnak, 
a Babilon ujabbkori poétájának egyik költe
ményét , amilyben igy zena valóságos apot-
haozist a varázserejü, csudálatos tóról: 

•Nem tudni; én betelni véled; 
Mindig szebb és szebb Vagy nekem, r 

A fel :em ébren álmodik, ha 
Rajtad pillén tekintetem. 
Bilincsbe ve i C-odás varázsod, 
A ts s-zépséged oly mesr^ 
Eity mosolyodtól — tova rebben 
A komor kétségbe esés . 

A te ölelő karjaidban 
Ji . n - ij.t • ' T" 
Suttogó ajkad édes vjjgya 
Zendül ' csalogány dalán, ; 

A menyország ragyog te benned! 
Megszedni a hajnal, ha lát: 
És hullámzó kebledre dönti 
Széjjel omló aranyhajat. 

Ez a varázs, ez az igézet 
Mámorba ejti a velőt . 
Aki szépséged megtagadná,' 
Nem ismerek oly vakmerőt. 
Mert tehozzád nincsen hasonló, 
Ez a világ óh! bármi nagy; 
Hozzád: ki áz Isten szemének 
Lecseppent örömkénye vagy!« 

Sokáig volt ez a tó és környéke fejtett 
kincs. Hogyan lehetett ezt a tündéri szép 
helyet már joval^ előbb is lel nem ismerni é s 
ki nem h a s z n á l ó i ? — ez a kérdés az, mely 
mindenkinek eszébe jut, aki először jár a 
Balaton v idékén^ 

" Istennek hála, a Balatont már felfedezte 
;• magyar.- P-remén -gyre-másra épülnek a 
viílatelepek,- különösen ainiota a veszprémi 
é s zalai part "vasútja is elkészült. Bizonyára 

épen ugy felvirul a Balaton melléke Kenése-
tői Badacsonyig, mint felvirult Aligától Keszt
helyig. 

Eleddig - ez a fenséges tó igéző báját 
csak a gazdagoknak, a pénzes villalulsjdono-
soknak mutatta meg. 

Most, már könnyű szerrel gyönyörköd
hetik e bájban az egész ország Takossága. 
És nyönyörködik is, mert így nyár elején a 
nyaralók egész raja tódul a Balatonhoz és 
'•— hideg nyár, sok boszuság ellenére—nehéz •' 
szívvel búcsúzik el tőié. Mert érzi, hogy valami 
nagyon széptől szakad el. Mennyi ilyen szép
sége van még hazánknak felfedezetlenül. . 
Nagyon kívánatos, hogy miként a Balatont, 
azokat is felfedezze a nagyközönség szeme 
éslélke. 

A hazaszeretet u i. első sorban a hazai 
föld szeretete. Minden egyebet, ami a haza 
fogalmában mint eszme benne van- a törté-
nsVm pmliMrnit, a jelen' knzdntmít . a j ö v ő 
reményét magával viheti a száműzött távol 
idegenbe is. Találhat hozzájuk ismerős árco-
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inkább elapróztassék. Tavasszal a/.uUn 
azántani m m szabad, inert a tavaszi 
szánias nagyon elősegíti a talajban levő 
viz elpárolgását • igy a talaj kiszára
dását. Ha van a gazdának l á r o á s b o -
ronája, akkor azzal járassa meg tavasz-
szal a talajt s azután versen. Ha nincs 
tárcsásboronája, akkor használjon rugós 
boronál, extirpátort. vagy ezeknek hiá
nyában inkább közönséges hosszú fogú 
boronát s lárassa ezekkel keresztül-ka
sul talaját, semhogy ekével nii njen neki. 
Ilyen eljárás által talaja kataszteri hol
danként egy hosszú szárazság ulán is 
több ezer hektoliterrel tartalmaz több 
vizet, mint az a talaj, amely ősszel 
nem, hanem csak tavasszal lett meg
szántva 

A másik oka a tavaszi gyenge ter
mésátlagoknak az, hogy a talajban a 
növényzet nem talál elegendő tápláló-
anyagot mert az istálntrágyálól nagyon 
távol esik az a tahin, amelybe tavaszi 
lett vetve s ujböl megtrágyázni istálló-
trágyával nem lehet, mert nincs a n n y i , 
hogy a kapások és takarmánynövénye
ken kivül a tavaszi kalászosok alá is 
jusson istállótrágya. Hanem jgenis meg 
lehet trágyázni miitrágyával, szuper-
foszfáttal, amely rendszerint olyan nagy 
terméstöbblelet ad, hogy ára készeresen, 
háromszorosan térül meg. 

A szuperfoszfátot is azonban ósz-
szel, szántás előtt kell kiszórni a talajra, 
mert termesthozó halasa ebben az eset
ben sokkalta bizonyosabb, mintha csak 
tavasczal szóratnék az ki. Ha ugyanis 
ősszel szórjuk ki tavasziak alá a szu
perfoszfátot, akkor a bő téli nedvesség 
feloldja a műtrágyát s ilyen feloldott 
állapotban akkor,' amikor a magot hele-

akkor, amikor arra a növénynek, épen 
szüksége volna s igy a szuperfoszfát 
hatását nem annál a tavaszi kalászos
nál fejti ki. amely alá épen adtuk s 
amelynél terméstöbbletet akarunk elérni, 
hanem majd csak az utána következő 
növénynél. Ha az őszi Kiszórást elmu
lasztottuk volna, nagyon kora tavaszra, 
február végén vagy március első nap
jaiban kell rászórni a szántásra s mi
helyt lehet beborítani. 

A jó gazdának tehát mosl ősszel 
kell már a tavaszi kalászosok elveté
sére is gondolni s a tavasziaknak szánt 
talajt már most ősszel kell műtrágyával 
ellátni, azután megszántani a esetleg 
ismétellen is niegboronálni. Némelyek
nek azon feltevése, hogy az ősszel ki
szórt szuperfoszfátnak egyrészt' télen :it 
veszendőbe megy, egyáltalán nem állja 
meg helyét, mert a vízben feloldódott 
foszforsav azonnal hozzákötődik a talaj 
részecskéihez és otl megmarad, amíg 
a növények gyökerei hasznukra nem 
fordítják. 

V»-»V-V,V«YVY- . 

Czelldömölkön minden 
csendes. 

i 
j Amióta életbeléptéitek azt a vár-
l megyei szabályrendeletet, hogy esii 10 
. óra után nyilvános helyen zenélni nem 
i szabad, megszöktek cigányaink instu-
i maikkal, perepuityaikkal. egyiitl. Most 
[ már nincs vidám zene sehol, ne u hall-
i galhatjuk a zeneköllészet legújabb pro-
j duktumait, csak itt-ott valamely korcs

mából vagy csapszékből hallatszik ki 
Ladás Ferkó szerszámjának löbbé-

korhelykedés*..ek nevezni é s erkölcsi 
züllésnek minősíteni, a zeneművészetnek 
is kelL> hogy mecénásai legyenek, mert 
abból egy művészi nívón álló zenekar 
nem élhet meg s nem tarthatja cl 
családját, amiben a csendes hallgatók
tól esti 9 órától 10 óráig Pillérekben 
részesül. Igen szép és humánus érzésre 
vall az a gondolat, mely a közönség 
családjának jólétét célozza, de inert 
minden embernek meg van a vagyona 
feletti szabad rendelkezési joga, a zene
művészet kultuszát ily módon lehetet
lenné tenni nem szabiul. 

Hogy mennyire szükség*; van 
közönségünknek a zenére, megvilágítja 
az :i körülmény, hogy amidőn zeueen-
gedély vallása melleit idegen zenekar 
érkezik, városunkba, a kávéházak, mint 
a hangversenyek legalkalmasabb helyi-
ségei , zsúfolásig megtelnek mindkét 
nembeli hallgató közönséggel 

Hisszük és reméljük, hogy ez a 
szabályrendelel. mely csak korcsszülöt-
nek nevezhető, rövid életű lesz. mert 
nemcsak a vendéglősök és kávésok, 
hanem a zenekttrok és a közönség ér
dekeit is mélyen sérti. 

vp l tó^LJS íö J lBS lL Já^ a gvőkeret . 
• ^ e r f c s i í a V ^ ^ 

juk a szuperfoszfát kiszórását, akkor 
esetleg szárazság áll be, aminek követ
keztében a foszforsav nem oldódik fel 

kat, hallgathatja az édes honi nyelv csengé
sét, de mindez nem fogja neki azt a földet 
pótolni, amelyet itthon hagyott, amelynek 
határain tol csak világ van, de haza nincs 
többé. •? 

És mégis, milyen kevésbe vesszük ezt 
a drága hoat földet! Milyen közömbösek va
gyunk szépségei iránt s milyen kevés kegye
lettel csüggünk' szent emlékein! Szórakozást, 
üdülést, gyógyulást szivesebben keresünk ide
gen földön. 

A Gondviselés annyi természeti szép
séggel, csodatevő gyógyforrásokkal, vizekkel, 
erdőkkel, tavakkal, hegyekkel áldotta meg 
ezt a földet, hogy Isten ellen való vétek eze
ket a szépségeket, ezeket az egészség-helyre
állító természeti javakat elhanyagolnunk. 

Igazán mosolyra indító, hogy a magyar 
ember mily sokszor keresi a külföldön azt, 
amit itthon százszor szebb alakban feltalálhat. 
Viszi pénzét a külföldet gazdagítani, amikor 
itthon egy tündérország élvezeteit szerezhetné 
meg feleáron! 

elázott pasas kurjangatása s ordítozása 
kisér. A szabályrendelet intentiója lehet 
nemes, de semmiesetre sem nevezhető 
korszerűnek, illetve a mai kor igényei
nek megfelelőnek. Városunk lakossága 
általában intelligens elemekből áll, s 
jóizlésüknél fogva néha-néha megkíván
ják"'a szépet, nevezetesen a szép zenét is. 

Kulturáltamban tág tere nyílik 
minden művészetnek, sőt kormánytá
mogatásban is részesitik azt. tőlünk 
azonban kiűzik a zeneművészetet , lega
lább is megvonják tőle azokat a felté
teleket, mik ennek létjogosultságát biz
tosítaná. Konzervatív logikának bizonyí
téka ez a Jegujabb vármegyei alkotás, 
mondern egyén tolla nem vethet papírra 
ilyen szabályrendeletet. 

Szó sincs róla, akadnak olyanok, 
akik elragadtatják magukat a szép zenétől 
s jókedvükben túllépik azt a határt, 
ameddig a szórakozás, a zenében való 
szolid élvezet terjed, de ez nem lehet 
ok arra nézve, hogy az erkölcsi elfaju-
lásnak ily szabályrendelettel vegyük 
elejét. Mert, hogy a szabályrendeletnek 
ez az intentiója, nyilvánvaló 

Utóvégre ha valakinek jókedve 
kilép medréből, nem lehet az esetet 

Öszi dal. 

Bús a felhő, bús a határ 
' Messze megy a Vándormadár. 

Bús a szikem, bele- lelkem. 
Hogy nem lehetsz te én o e | e r n > 

De majd ha a Vándormadár 
OéiVidikröl visszája már : 
Akkor talán szivem gyógyul. 
Rózsám édes csókjaitól. 

JEA.N. 

Arienyvplac sgenzáciifa! 
Ket hét alatt 45.000 p-Mdány fogyott el ! 

A Háztartás Könyvtára 
Kipróbált receptek. 

Szerkeszti: KŰRTHT EMILNÉ. 

t. Hus és böjti levesek. 
2. Levesbe vaió tészták és raellékéteiek 
3. Különféle előételek 
4. Tojás-ételeiV 
5. Marba, borjú- és sertéshús ételek 
6. Szárnyasok es szárnyasvadak >, 
7. Nyu'-, ÓZ- és egyéb vadhúsok. 
8. Halak elkészítése. 
9. Különféle föz.e'ekek..... 

10. Gyuioti és kifőtt tészták. 
11. Éiesztős tészlak es rétésfélék 
12. Torták könyve. 
13. Sós és édes mártások. 
14. Édességek és cukorkák. 
15 .Apró sütemények, . 
16 Különféle italok. 
17. .lóizü kenyérsütés. , V -
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek. 
19. Gyümö cs-befózés. 
2(\.Zöldség. uborka stb eltartása 

Egy-egy kötet ára csak 20 fillér. 
Megrendelésnél elegendő a számok közlése. 
Egyes kötelek megredelésénél 5. fillér portóra 
küldendő. Mind a husz kötet ára bérmentve 
4 korona. Szétküldés csakis a pénz előleges 

beküldése ellenében. 
,,HÍXTABTÍ8'! kisáéklv.Uüa, Mapett EotvUJ a 3*. 
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H Í R E K . 
A bnein|árások TéfO. A azelldömölki 

ázüz Mária-kegyképhez évenkint zarándokló 
csoportok utolja a jOvö héten fog érkezni: 
szerdán és szombaton a mosonszentjánosi, 
illetve a mosnnszentpétéri bucnsqk csoportja. 
Ezzel azitán az idei Oszi búcsújárások be is 
(ejezOdnek. 

Ttaitok gyftlése. A Szombathely 
egyházmegyei r. kath. Tanitó-Egyéiüle/ ke-
menesaljai kOre hétffin tartotta a czelídö-
mOlki kath. fiúiskolában rendes Oszi közgyü-

• lését. Az elOzöleg megtartott isteniszolgálat 
után az iskolában gyülekeztek a tudtok, 
egyszerre csak dr. Plelnils Ferenc helybeli 
ügyvéd kíséretében váratlanul megyelent 
Kuliszeky Emii kir. tanfelOgyelO, kit a tanítók 
lelkes éljenzéssel fogadtak. A kir. tanfelügye
lőt először Pálinkás Géza esperes tb elnök, 
inajn Kováts Sándor elnök Odrözölte, ki né
hány szóval Örömének adott kifejezést, hogy 
megjelenhetett a tanitók között, buzdította 
őket munkásságra, mihez nekik kitartást kí
vánt. Azután megkezdődött a tárgysorozat. 
Az elnöki előterjesztések után a tavaszi gyű
lés jegyzőkönyve olvastatott fel és hitelesít
tetett. Majd Viragh Károly papóczi tanító 
tartotta meg előadását a természettan köré
ből. Diána Gaal Ferenc magyargencsi tanító 
a négyzetreemelés egy uj és könnyebb tor
máját, majd Kováts Sándor alsósági tanító a 
négy alapművelet poenpróbáit mutatta be. A 
péírzlárvizsgálat és tagsági dijak befizetése 
után a tisztikar, miután mandátuma lejárt, 
lemondott; azonban a lemondásokat nem fo
gadták el, igy az továbbra is megmaradt — 
az alelnököt kivéve. Igy a tisztikar a követ
kezőképpen alakult: elnök: Kováts Sándor 
alsósági, alelnök Viragb Károly pápóci, 
jegyző Hackt Károly papod, yiénztárnok 

t v w ^ " ^ W n i o r w r E r n ^ 
Eraö ismertette a Rendszabályok ellen be
adott sérelmek sorsát és a fizetésreudezés 
ügyében az illetékes körök állal tett intéz
kedések jelenlegi stádiumát. Majd a kör ne 
vében, melegen üdvözölte Kováts Sándor és 
Kiss János kartársait, kik immár 25 év őta 
plántálják a tudományt az ífju gyermeki szi
vekbe lankadatlan buzgalommal és nekik to
vábbra is kitartást és erőt kíván a nehéz 
hivatás teljesitéséfiezT —- Á gyűlés végevei 
Bán János czelldömőlk i plébános látta szíve
sen a tanítókat lakásán, honnan tarsasebédre 
a GnU-szállodába vonultak; az ebéden a ta
nítókon kívül részt vett Kuliszeky Ernő kir. 
tanfelügyelő, Pá^ükás Géza esperes és Bán 
János plébános is. Ebéd alatt Gaát Ferenc 
köszöntötte a kir. tanfelügyelőt és az espe
rest, Majd Pálinkás Géza esperes üdvözöite 
a kir. tanfelügyelőt, kérve a tanítóság részére, 
szives jóakaratát. A kié? tanfelügyelő szólott 
wl ezután. Ürömének adott újból kifejezést, 

. iugy_a tanítót között megjelenhetett és igy 
Közvetlenül láthatja az önképzés fontos mun 

„Kaját; különösen örült, hogy első ' i z b e n is 

olyan közgyűlésén- vehetett részt, hol mtg-
v ö z ö d ö t t arról, hogy a tanítok csakiugyan 

k n i D o i y muukal v é g e z n e k , Cörfckésznek a r r a 

l ogy H k o r r a l haladhassanak. Meg egyszer 

erőt, kitartást éj szorgalmat kiránt 
munkájukhoz és megígérte, hogy a tanitók 
jogos kívánságait tőle telhetőleg mindig tá
mogatni fogja. — A bankettározás késő estig 
együtt tartotta a tanítóságot, mig csak a 
»vidék« nem kezdett mozgolódni 

1 szombathelyi mütórtéaeuni kiállí
tás. Mult vasárnap zárták be a szombathe
lyi kultúrházban rendezett műtörténélmi k i 
állítást, mely tövid fennállása alatt nemcsak | 
a belföldi, hanem a külföldi szakértőknek is 
egyhangú elismeréséi nyerte el. Ez az erköl
csi siker jutalmul szolgálhat a három főren
dezőnek. Mi-ke Kálmán bárónak, Végh Gyu
lának és Széchenyi Rezső grófnak azért a 
fáradságos munkáért, melyet az anyag egy
begyűjtésé és rendezése körül hosszú időn át 
kifejtettek. Örö«ruel említjük meg, hogy a 
kiállítás még egy életrevaló eszmét vetett 
föl, mely a közel jövőben meg is valósul. 
Arról van ugyanis szó, hogy a Vasvármegye 
térületén lakó magánosok birtokában levő 
műkincseket, mélyek a kiállításnak is a zömét 
alkották, külön monográfiában tudományosan 
földolgozzák és ezzel a kiállítás rendezőinek 
alkotásai a jövő számára is biztosítsák. A 
kiállítást rendkívül szamnsan látogatták. — 
Djváry Ede városi tanácsos lehetővé tette, 
hogy a tanuló intézetek hallgatói is csopor
tosan megtekinthessék a kiállítást. Ennek 

| eredméuyékép a dunántúli varos, IfEol közéi 
i háromezer diak rándult föl Szombathelyre, 
j Megemlítjük e helyen, hegy a szombathelyi 
i kultúrházban van elhelyezve a város'állandó 

múzeuma, mely rendezés tekintetében, külö-
j nősen zoológiai részében, a fővárosi muzeu-
| mokat is fölülmúlja. — A 

által kiállított többrendbeli 
; pénteken este érkez-tt vissza Czelldömölkre. 
i A kiállított kincsek, mint halljuk, állandóan 
| általános bámulat tárgyai .voltak. A kiállított 
j tárgyak a következők voltak : Antipendium, 

domború arany és ê űst— hímzéssel, középen 

- 8xinhál. Szómbathy Nándor társulata a 
héten gyér közönség előtt tartotta előadásait 
A heti műsor érdekfeszítő darabokból volt 
összeválogatva, mindazonáltal részvétlenség 
nyilvánult meg a publikum részéről agy-
annyira, hogy a szezon sokkal korábban ér 
véget, mint ahogy terveztetett A társulat 
tehát távozásban van tő üok, hogy másutt 
keressen szerencsét, o t t ahol még terrénuma 
van a művész tnek. 

A tejdrágaaágróL i Beküldetett.) A te
kintetes Szerkesztőségnek becses lapja mult 
heti számában olvasván a tejtermékek drá
gításáról irott közleményét, valóban megbot
ránkoztam azon a merényleten, amit a fo
gyasztók zsebje ellen egyesek elkövetnek. 
Kizsákmányolása ez az eljárás a helyzetnek, 
mert mig a szomszéd községekben 48 és 52 
fillérért árusítják a tejfölt, valóban meg
magyarázhatatlan, hogy Czeildömölkön miért 
1 korona 20 fillér az ára. Közös akliót 
kellene ez ellen a túlkapás ellen indítani 
éppen ugy, amint, ez a húsárak leszállítása 
érdekében történik. 

Családi dráma Kemenesmagasi köt; 
ségbeo f. hó 9-én reggel véres családi dráma 
játszódott le. A véres eseményről az alábbi 
tudósítás számol be. SQtt István kemeoes-
magasi jómódú gazdaember néhány év elölt 
nőül vélte Horváth Esztert, egy szintén jó
módú ottani lakos leányát. Süti időközben 
sokat áidozott torkának úgyannyira, hogy az 
ivás valósággal szenvedélyévé vált neki. Mert 
már sokat beszélt a hatu népe az 0 kicsa
pongó életmódjáról, rábeszélte nejét, hogy 
költözzenek el onnan Pápára, ahol hentes
üzlettel egybekötött vendéglöt vásárolnak. Igy 

-

J Magyar stíl. (XVIII. század.) Kehely, ezüst 

-

is történt Csakhogy » vendéglő és cirtok 
dömölki apátság j ^.edeime kevésnek bizonyult ahhoz a ki-
egyházi műkincs j „ja^khoz, amit a férj könnyelmű dorbézo-

lásai felemészlettek. A javíthatatlan férjét 
végűi is kénytelen volt neje két kis gyerme
kével együtt elhagyni és hazajönni Kemenes-
magasiban lakó szüleihez. A hitves főként 

•»("•••• r̂Junámuinká̂  -
asszony: hozományra került volna a sor. SOtt 
sokat irt nejének, hogy visszatérésre bírja, d» 
hasztalan volt miudeu, nbje nem hajlott a 
szóra, már azon oknál fogva sem, mert Sűtt 
azzal zaklatta folyton, hogy adja el neje a 
hozományát képező birtokot s a pénz felét 
bocsássa az ö rendelkezésére, hogy újból 
kezdhessenek valamely üzletet. Minthogy a 
levelezésnek semmi eredménye nem lett, a 
férj bejelentetlenül elutazott nejéhez és szó
val igyekezett öl kapacitálni. Látva most már 
azt. hogy eredménytelen minden fáradozása 
éa hogy ő az utca népe tesz, elkeseredésében 
etoráátolta 9 milliméteres revolverét és~fi*-
jét mellbe lőtte vele. Mielőtt még több lövést 
tehetett volna, sikerült a merénylő férjet le-
fogai és ártalmatlanná tenni, Sült most csend
őri fedezet melleit á helybeli járásbíróság 
börtönében várja büntetését, neje padig 
ugyancsak az itteni kórházban fekszik súlyos 
sérülésével. A golyó tüdejét ütötte át. Életbenr 

maradása valóswnürrek látszik, mert a golyó 
eltávolításának műtéte sikeresen végződön. 

Tolvaj legény. Ki.s Gábor csöngei su
hanc szept. 23-an ellopta Erdélyi Sándor 
nseanottsni lakott nickH zsebóráját és erszés. 
nyel, -melyben 2 K 18 iiiier készpénz volt 
Feljelentették a helybeli járásbírósághoz. 

aranyozva, trébelt rokokó díszítéssel. A. K. 
mesterjeggyel, talpán •Atina Bierin 1793-« 

| feiirással. Magyar XVIII. sz.) Kehéig, ezüst 
í részben aranyozva, trébert rokokó díszítéssel. 

Magvar (XVIIL sz.) Kehely, ezüst kalászos 
és virágos diszitéssel, F. W. iiie.-t- rjegygyel. 
Bécs, 1836. Szentségtartó, réz aranyozva, és 
ezüstözve, ovális medaillonokkal, fel.-ő részén i 
két-két oszlop ivet és díszedényeket hordva, 
fent az Úristen alakja. Empire. Magyar 
(XIX. százed eleje.) Ereklyetartó, ezüst, ovális 
szelence. Magyar 1779. Ereklyetartő, trébelt 
réz aranyozva, barokk diszitéssel: Magyar 
(XVIII, sz.) Feszület, (paciucale), trébelt ezüst, 
füzér-^ésJevéldisszel, részben aranyozva, S. 
K. mesterjeggyel. Magyar (XVIII. sz. vége.) 
Húziollárka, réz, festett Madonna-képekkel. 
Magyar (XIX sz.) A, kiállított tárgyak nem 
csak mint régiségek, Wfnera anyaguk és ki
dolgozásuk miatt is nagy értéket képviselnek. 

Uj hetilap. Balatoni Hírlap címmel 
Tapolcán uj lap "jeleink lueg.Feíelős szerkész
tője Sülő 1 Károly. , 

Áruosztály átadás. A Kemenesaljái 
Közgazdasági Hitelbank áruosztályát felasz-
lalla. i l . e iVe ttosviunai Lipótnak adta at, aki 
saját C é g e alatt tovább vezeti a gépözletet. 
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A cseadér tég ayagdíl lerveietét a 
h(mvédelmi minisxteriumbaii már elkészítették, 
ameiv bizonyára teljes megnyugvást hot csend
őreinknek, akik valóban megérdemlik, hogy 
az állam nemesen gondoskodjék rólak. Ha 
ma-hoioap életi* lép a javadat, i'letóleg ha 
az toi venni •• vs ik, a c-endrtn pulya egyike 
lesz ama tczle.--.eges állásoknak, amelyekre 
ezután többen fognak a pidgárság sorsiból 
lépni. A java-lat szemit a legénységről is 
nagyim szépen történik a gondoskoeás. a já-
rasórmestei-ek és törzsőrmesterek pedig már 
35 évi szolgálat utao megkapják a 2380 K 
nyugdijai. 

Bevonulnak a katonák. Október 14 éa 
mozgalmas napja lesz Szombathelynek. Két
ezer újonc vonul be a 83-ik gyalogezred had
kiegészítő parancsnoksága területéről. Az ujon-

alló Zsófia Gyennsk-zanatórium Egyesü'et, 
amely a Balatonalmádi j ZsőBa Gyermeksza-
natóriumban a senyvedő, szegény iskolaköte
les kisdedek ápolását annyi áldozatkészséggel 
végzi. — De az első magyar gyermekszana
tórium csak elenyésző kis töredékét képes 
az ápolá ra szorulónnak befogadni, miért is 
gróf Zichy János közoktata«0gyi miniszter 
már rendelkezel; az almádii intézet kellő 
kiböi le-e iránt s egy ujabb pav.Ilon felépítése 
a jövő szezonra eszközöltetni is fog, azonkí
vül a budai központi gyűjtő gyermekkórház 
mielőbbi felépítését is megkezdette a Rózsa
domb egy szép fekvésű nagy telkén. — Ezen 
magasztos feladatok érdekében fordul most a 
gyermeksz.inatórim kormányzóság. segítségért 
a nemzet mindig hű és önzetlen munkásaihoz: 
a nemzet oktatóihoz. 

János tv, az írnok. 
Irta: l . I s i é . 

Nincs csúnyább valami, mint nyári es
teken a korzó. Csúnya, csúnya, hát nem aka
rom magam drasziikasabban kifejezni. No 
igen: a zajos,,'Viháncoló, párfümillatos korzó. 
Én . . . én . . . De hát ki vagyok én ? No 
ki . . .? Mondaná X. Y„ meg a többi, akik 
sstéukint söprik otl a pórt, amikor jobb lenne: 
söpörnének a saját poriájuk' e'őti . . . Hát 
ha nem tetszik, ne jöjjön oda. No. Azt mon
dom, teljesen igaza van, aki igy beszél. Nem 
is megye:. Nem én. 

Nincs szebb valami, mint ősz elején a 
Oaribáldislák. Rómából eilesüiünk. hogy I liget. Az elhagyott, csöndes liget. Vagy min-

cokkal együtt vonulnak be a póttartalékosok [ , K O r 0 | ( Garibáldista-párt lelkes banga sür- I den, ahol csak hullatni kezdik most lombju-
is. A rekruták három napig lesznek Szom- j gopyben fölszólította a jelenlegi Garibaldit, | k a t a fák. Mi ez megirt, hát mi ez? Hogy 

lehet korzó alán megint a ligetről értekezhi? 
Már hogy lehet ? Hál csak azl akarom ebből 
kihozni, hogy ilyenkor megbékülök a korzó
val is! 

ifi 
Csodálkoznak ? Kár! T. i. ilyenkor egy

kéi siető a'ak szokott csak ott végigbukdá-
csolni. Ezek nem boszantanak. Nem, mint a 
korzó rikácsoló, nyári népsége 

Ilyen or aztán ősz időn néhanap végig-
kaliicsolok éu is a korzón. Mereven a házfa
lak tövében a barna árnyékok alatt. Már 
amit a kiugrók s egyebek rajzolnak az utca 
palel'ájái i az ódon Auer égők gyér világa 
me'lett. 

Tegnap a korzóié .a b.-lökött az ösz. 
Odakünn jártam épen. Az üre--égtől kongott 
az utca. A házfalak szomorúnk voltak és 
komorak. A sikátorokban é; könyökutcákban 
lágyan hüpögött a szél. Olyan bekiáltó őszi 
szel le'é. Vagy mic-oda. A sohse virágzott 
gümbakácok.ól egy egy levelet pörgetett ar-

—kiöltözködő!! és lábára uj sárgacipOt húzott, lermchcii hálaadó jmáH-áoÍMonilm 7h»'iin-i'-n c o m D * a gzél. „ ^ j ^ ; 
' ' " " ' ' ' ' " ' ^ 

lása a püspök által; ünnepi beszéd (Stréber l e s z l " u , m « zsebembe kezemet. Egész előre-
i Vilmos Iheol. akadémiai tanár; a templom hajoltam s meggyorsítottam a lépteimet. Miot 
| előtt magyar beszéd (Baldanf Gusztáv püspöki 
. titkár); német beszéd (Ebenspanger Sándor 
! ókörtvélyf-i lelkész); küldöttségek fogadtatása; 
j egy órakor közös ebf d' a Korona. termében. 

Adomák. Egy öreg bácsi ezüstgombos 
| nádpálcával sétálgatván, egyik ismerőse igy 
> szólítja meg: 
| — Bátyám! de szíp pálcája van! 
I — Szép bizony, hanem ety kic-il hosszú, 
j — Az nem baj, vágasson le belőle. 
! — Magam is olyasmi gondőltem, ha

nem édes öcsém, Sajnálnám ezt a szép ezüst 
, gombot levágatni. 

— Hal ne is a tőiéből vágasson le bá-
I tyám, hanem az aljából! 

— Már mit beszél öcsém - foltyaut 
fel mérgesen - - hisz láthatja, hogy nem alul. 
hanem felül hosszú! 

I 
bathelyen, amikor aztán elo-ztják őket csa- ; 
pattesteikhez. Érdekes, hogy eddig az októ-
beri bevonuláskor mintegy 800 újonc szokott I 
bevonulni Szombathelyre, most pedig a fel- i 
•melt lél-zam revén és a póttartalékosokkal 
együtt egyszerre vonul be 2000 legény. • ' 

Lopat. Ho.ii. Marton kertai születésű 
rekruta 346 koronát lopott el Csiki István : 
budapesti vicehazmestertöl, sürgönyi értesítés ' 
folytán a csendőrség Kertan letartóztatta. 
Ekkor mar csak 39 K 37 fillér volt nála, j 
mer! a többi pénzen egy halmaz nihil vásá- : 
rolt össze. 

A vizbtfnlt félkegyelmű leáay. Bara- . 
nyai Lujza 26 eves léikegyelmü leány folyó . 
ho 8-án Mersén a Marcalmentén iparkodott 
hazafele. Dtkftzbell 'azonban lába megcsúszott 
es ő beleesett a megáradt folyóba. Segély-
kiáltásaira többen a helyszínre sietlek, de 
már csak az élettelen hullat tudtuk ,< höm
pölygő hullámokból kihúzni. A vizsgalat meg-
ejtését dr. Király János jarasorvos és dr. 
Krennnr István tb. szolgabíró vé;ezték. 

Meglopott mészárossegeg. Stern Izi
dor mészarossegéd husszobojlkor, mint jó 
izraelitához illik, templomba ment. Elegánsan 

hogy ragadja kezébe a görög zászlót és ők 
utolsó szálig követni fo.ják a csatamezőn. 
Garibaldi válaszában :.• • • o Ita szolgálatai 
és kész a görögök érdekeiért harcba menüi. 
(K hirrei égyidőban írják l'ári-sól, hogy a 
törökök 10 göróg hadihajót elfogtak és azok 
legénységét lefegyverezték.) 

Poroljál t halkereskedok. Sopi inból 
irják, hogy ket odavaló ĥ  — .edö, Bréner 
Hermann é* Schwarz S. me't -etdán ha'-t 
akarlak.a Fertőből Sopronba sz Mitani,mind
egyik körülbelül barom métermázsát A .-érci 
vasúti állomáson akarták föladoi a küldeményt, 
de ott megviz-gáliák és mivel a hal vala
mennyi kisebb voit a megengedett mellék
nél, az egész mennyisé-el elkobozták és visz-
szí tették a Féltőbe. 

Szentgotthárdról írják lapunknak, hogy 
az ottani ev. gyü'ekezet dif-es templomát 
mához egy hétre, okt. 20 an avatja fel 
Gyurátz Ferenc püspök, főrendiházi tag. me
lyen a számos vendégen -kívül dr. Berzsenyi 
Jenő kerü'en fölügyelő is részt vesz. E'ötta 
való napm'i d. u. fogadjak a püspököt, este 
8 kor fáklyásnienet lesz' a vendégéi tisztele
tére, azután estély a Koronában. 20 án d. e. 
9 kor az állami tögimnaz.um ligás tnr.Qa-

z.siiiagógi bejárójánál le kelleti vetnie,. az 
ajtoual kinthagyni és csak papucsbau bemenni. 
Midőn azonban távozni akart, újból a szép, 
rikító sárga cipőt akarta felhúzni lábára, de 
ekkor már hull helyét találta annak. A vé
letlen ugy fcoztu magával, hogy a cipő nem 
ismerte fel gazdáját és igy tévesen más va
lakinek a lábára húzódott fel. Ez a tragédiája 
a szép sárga cipőnek. . 

Nagy' szerencsétlenség nem származ-
hatik. sőt nnyagi hasznára válik mindenkinek, 
aki bevásárlásait Sommer Lajoa fűszer-, 
liszt es gyarmatára kereskedésében (Nemes-
dömölni-utca) eszközli, ahol mindig elsőrendű 
arukat lehet kapni a legolcsóbb árért. 

Verekedő legények. Mult hó 29-én 
este Hajdú Ferenc és Hajdú Imre pápóci la
kosok összevesztek Horváth Imrével- es ez 
utóbbit több helyen megszurkálták. • Hajduék 
régebbi haragn-ai voltak Horválhnak s csak 
az alkalmat lestek a leszámolásra. A büntető 
bíróság fog feleltük igazsng.it tenni. 

A világ minden részében tudják, hogy 
a Pbo-phatine Failieres tápszer a legkiválóbb. 
Az elválasztás pillanatától . kezdve sohase 
gondoljon egyetlen anya se más tápszerre, 
mint az ezerszeresén kilünöuek bizonyalt 
Hhosphatin» Falliéreá-re. miáltal a gyermek 
erőssé és egészségessé lesz. 

Az iskolák a gyermekszanatérinmért. 
A'magyar gyermekvédelein országosai: fontos 
US}*!.--.? ^fi-IJI :i :. 7.,.;-:. .1. -V.-.: éá 
közoktatásügyi iiiniiszier kormányzata alatt 

Hajdanában sokkal több bor termelt, 
mint ma. F.gy gazda már előr,e is panaszko
dott, hogy sokkal üü>b bora le=z, mint más
kor. Mikor vége lett a szüretnek, kérdi tőle 
a szomszédja: • 

— Hát szomszéd, lett-e sok bor? 
— Lett biz vaj-y hösz akó! 
— Hát mennyi lmrdója_yqll ? 
— Valami, tiz akó! 
— Hal mit csinált a másik tiz akóval ? 
— Már biz én miud a husz akót bele-

szoritottacn a.tiz aV.s Kordóba 

midőn télidőn dideregni szokott az ember. 
Merőben ugy. Pedig! Eh, nem is fázom, csak 
sieretem az őszt. Furcsán, veszettül szeretem 
Szeretem, mint keresztül-kasul futkos a ka-
bátomon. ' 

Hát mondom: igy jártam, mentem üget
tem; hol gyorsabban, hol szelídebben. A gon
dolatom hol itt, hol ott motoszkált. Rohant 
az őszről a nyárra, múlandóságról' öröklétre, 
virágról hervadásra. S néha bárgyún megál
lott. Vagy lalán ojyankor nagy mélységek 
felelt járt s visszahökkent.*. 

Aznnkepen jártam én is, hol sebesen, 
hol egész halkkal . . . 

Tudrm, türel netlenkédnek: hol a János 
ur, lássuk a Jánost. 

Kérem, 
A János ur jön. János ur egész méltó

ságteljesen jön, mint aki nagyon jól tudja, 
hogy ő, a mindenha tekintetes ur, ,'il.t nagy
ságos, méltóságos, ezcellentiás, szóval' kis 
király, lévén egyedül <azt hiszem, engem nem 

-lát,-hasonlókép hozzám i.em bírván sassze--
méket).-Hát mondom: János ur igy jön. Mél
tóságteljesen;. Téli-nyári -kabátja komolyan 
ösjjzeg(irob'ó!va, joMi keze a két. pmh' között 
lámadl résbe- dagvá elül a mellén, a karján 
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nyugszik örök útitársa, a hasznavelieleUen 
paraple. Így jOn János ur az utca lulsó végén. 
Ö.iök már láthatják ia kérem, tó azonban — 
engedjenek meg — nem látom. T. i. szem-
üveghez vagyok szokva s ilyenkor,hogy egye- ' 
dül bandukolok, nem nyergelem lel véle az ' 
orrom, meit . . . mert . . . sokkalta jobban 
érzem igy magara. Olyan a világ ugyani", 
hogy jobb nem jól látni. 

Mondom, én még in m látom a János 
urat. Engedjek in»g hát, hogy tovább b<ndu i 
koljak, ügy min', elóbb. Legalább harminc ' 
lépest. Akkor épen beleszalad* k a János urba. 
Erre fl — ámbátor tul lépte inir az Ötve
net, jo magam meg a lele fele ágoskodom 
még c-ak — illendően a kalapjához kap. 
Hasonlóképen én is. S li-ztelelteljesén le
emelve kalapunkat, mereven bámulunk egy
másra körU'belUI oiyformán, mint Lólh fele- ; 

sege bátniiihatolt S.idn.jia és Goiiiorha leié 
azon emlékezetes alkalomkor. 

Igy bámultunk némán, szótlanul s az. 
Aszi szél barátságnsan csapkodta hajzatunk. . 
Erre én fejembe nyomtam a kalapom és 
megpróbáltam szóra nyitni a szájam. 

Én (andantinn): Jo estet János ur. 
János.ur falta con fuco); Alaz,szolgája. ! 
Most aztán egymáshoz szegődtünk. Nem i 

tudom bizonyosan ő szegődőli-e lio/zam, vagy , 
én őhozzá. Tény az. hogy most már együtt 
bandukoltunk. 

Megengedik ugy-e, hogy mivej 
tudom: János ur nem fog másról beszélni, 
minthogy tőnkre t"tte magát hivataláért és 
szidni f"gja ezt a cudar világot, hol nincs 
jutalma a munkának, nincs elismerés, nincs 
stb. És hogy János ur hány ember munká-

. ját végezte hat hosszt] es lendók alatt és 
hogy János urnák, az írnoknak, hajdan szép 
kahgrafikus írása voll . . . volt abban az 
idóbeu, amire mas előteremtés nem emléke
zik, csak A, de most, történeti időben János 

.-^nratyyi^iszanija 

szivarra, — de akkor is csak Virginiára, mert 
valljuk meg, János ur inkább borra adta a 
drága péuzt De János ur azért eléaedett volt. 
Elégedett volt mindettek felem Volt egy kis 
hivatala, iné- kisüld) liz.-te.-.-. sok sok mun
kája, de nié„ sokabb fia-lánya.. 

János ur mindig ugy telt, mintha na
gyon szeretne dolgozni. Pedig. Néha azonban 
annyit mégis megengedett magnuak, hogyha 
a kollégái kőzött valami diskurzus lámadt, 
abba ö is beleszóljon. M-rl tudni kell, hogy 
János ur termetre nézve mmdaiikiiiél kisebb 
volt egy fejjel, tudomány es felfedezés dolgá
ban nem engedett senkit maga föle emelkedni. 
Már c-ak ugy szóval persze, mert biz azért 
e tekintetben j> csehül allmt, arabátor konyí
tott mindenhez valamelyest. És hozzá is szólt 
mindenhez. Valamit. Egyem véleményt vagy 
mit emlegetett. Ilyenkor s/igoruau kiegyene
sedett, mintha erezne .és mutatni akarná a 
nagyságát t akármiről Jelt egyen szó említve: 
fölényes kézlegyintéssel dobta oda; régen tul 
estem én már azokon. 

Igy tudtuk meg, bár nem a leghitelesebb 
forrásból, csak János ur saját szájából, hogy 
biz ö tekintélyes társadalmi és szociális cik-

tott) a szerencsétlen körülmények. Eh ' l'gy 
neszélt, mintha maga ia szerette volna hmaii 
hogy' a/.ert Volt, hogy máskép lész. 

Hanem ugy érzem, hogy reaciiot sz&l 
az abstinentia. (Végig húzogatta kezét a 
mellén.) A -'ivem ugy szur. Na, majd vége 
le<z. Persze ásóét szokatlan. Nem vagyok bo
lond. Miétt igyam? Tegnap a kis feleségem 
hozatott három deci bort, mar min i- kellett 

Igy beszélt. Közben nyújtózkodott ál
mosan, mint aki lu-talkodik. 

Egy gázlámpa alatt elváltunk az utca
sarkon . . . 

. - . Másnap korán reggél már bent 
voltain a hivatalban. Csönd volt. Szép Aszi 
csönd. Az eg homályos, szomorú. 

Néha iu néztem az írásomból. 
Hagongoltain János úrra. Az írnokra. 

| Tiz óra volt mar s még mindig nem mutat-
' ko/ott. Ámbár megszoktam, most mégis föl-
; fölijedi b e n n e m , amit tegnap mondott A 
I szive faj. 

Egyszercsak . . sunyi, macska léptek 
a folyo.-ó »eg-n az ajtón kívül. Csak a hozzá-

I szokott fül érzi meg. Aztán csöndben kinyílik 
a folyosóajtó. Valaki kémlelődik, mintha azt 

kek irója . . Mikor . . . — szavalta egyszer j mondauá: senki. Hop! Megint három macska-
egy Roo.-wel-t iu szárnyaló piitlioasza! — | lépa. Benyit a szomszéd szobába. Kéinlelő-
mikor még fiatal c-aládapa volt, egyik lábé- i dik. Senki. Besurran. Fiatalo-an, l-pva. Jáuos 
val a höcsől ringatta, a raa.-ikkai a leggjö- ur. Az in.ok. 
nyörübb cikkét irta meg: az >Apoth'osis< t. 

~s4 Rámutatott minden bajra, megjelölte az utat, 
u:-yis ; amelyen a cigánykérdést, ezt a vilagfekélyt 

meg leh <t gyógyítani. Marx előtt megitta a 
szocializmus kathekizaiusát S tizenöt évvel 
ezelőtt elmondotta mindazt, amiért Prohász-
kát megcsodáltuk. Itt vannak a cikkek — 
lelka.-ült ilyenkor — s büszkén mutatott a ' 
kabátja bei.-ó zsebére. Hitt meg is lehet, mert 

Aztán bedugja a fejet a félig nyitott 
összekötő ajtón a szobámba. 

Nem kerestek,? 
Nem. 
Megnyugodva vis-zaraegy a szobájába. 

Leül. Pipára gyújt Dj-ágot olvas. Krajcáro-
! sst. Közben morfondíroz. Az Ördög vigye . . . 

tegnap elölt meg ma megint TTvenem ö t 
finntől. Eh! De a szivem meggyógyult 

biz a kabatzseb He voll - ürességgel. Igy ; ( N, u j tö z k odik: e e-eh). No majd valami elö-
b szélt János ur. Szegény Magyarország pe- , ^ p ^ s . Ele. Igy félóráig.. Aztán föiereszti a 

vizzel. És sercegni e-d keservesen i dig inn-t se gyógyult meg, Pr> ha-zka hitval- ; í l 0 t n 
lása most isoj . — ; , ( 0|[--

-r'Mrot^Asa'-otnjáTr^^ 
mivelhogy nem akar érdemes betűt kiadúU 
hát ugy-e megengedik, hogy mig ő mindeze
ket — ki ludja hányadszor — elszavalja 
nékem és a néma niciknak, én ez alatt 
önöknek meséljek egyetmást róla 

János ur, az irnok, rettenetesen érde-
01 

ámbár örökké huncutságon törte a fejét, ez 
ideig egyetlen hajszála sem hullott ki, ergo 
dacára ötven egynéhány esztendejének, haj
zalának erdeje oly sürü, mint valami brazi* 
liai ősrengeteg, nyilván azért, hogy bizony
sága legyen annak, miszérii.t nemcsak a hun
cut ember kopaszodik meg, sőt ellenkezőleg, 
másodszor akárcsak Jusszuf, a költő, ö is 
hármat szeretett: a bort, az asszouyt, no 
meg a pipát. De dicséretére legyen .mondva: 
a bortól orra még nem lett veres, noha lehet 
hogy ez nem az ő, hanem a bor érdeme, 
azonkép továbbá ámbár ötvenedik esztende
jében épen harmadszor vette fel a házasság 
szentségét, tizet teszek egy ellen, hogy meg 
negyedszer is felvenné: denique: ámbár szí
vesen szívja a finom potyaszivarokat is, mind
azonáltal rendületlenül dicsértkrsjearosgipsz-
pipáját s háromkrajcáros kapadohányát nyil
ván azért, mert e ,jész élelébeo nem került 
másra, no legfeljebb nsgy üDnepeken egy-egy 

Most veszem csak észre, hogy János ur Re- j 
viczky hasonlatával akar figyelmeztetni, hogy • 
a ligethez értünk. | 

Szegény Jáuos ur! Csaknem mondott 
valami ujat, mig én másutt kalandoztam. 
Ugy-e nem? Mert én nagyon, de nagyon saj- j 
nálnám, hogy most. épen most, mikor nem i 
hallgattam oda, más meséket mondott volna, \ 
mint amikkel évek óta szórakoztat hol a • 
hivatalban, hol meg ahol épen elfog Sajnál- ! 
nám Jáuos ur, sajnálnám . . . 

Persze — ugy gondoltam csak ezek»t 
Mert kü önb-t János ur szörnyen raeghara- j 
gudoti volna, ha tud'mására jut , 

Aztán, hangosan (hüvelkujjammal a jobb i 
vállam fölött egyik utca felé integetve.) 

<TIn János ur én erre hazamek. 
Akkor még mehetünk egy darabig együtt, 

én is hazatartok.- : 
? ? ? 

/ Igen hazamegyek. Rendes ember leszek, j 
Egy hét óta nem iszom bort Otthon ülök. 
Kicsit elbolondozunk a feleségemmel, meg a 
gyerekekkel. Eh, az embernek a hivatala mi-
»tl elkellett hanyagolnia a családját is! Mikor . 
szegény boldogult első feleségem meghalt, I 
akkor inár megfogadtam, hogy többé nem 
megyek sehová. De eh (itt a kezével legyin-

S annyi megváltó cikkek irója: János 
ur, sz irnok, most ekként concipiál: •Megbí
zásból megkeresem, hogy az la 10. Sp. IL 
48. sz. iratok megküldése iránt . — 

A fehér papír némán zokog, János ur 
halkan mormolja, amit ir. . -

Csönd különben. Egy-egy tévedi madár 
csipog csak néha az ablakpárkányon s az 
őszi szel kopogat néha az üvegeken. Ilyenkor 
bosznsan kapja föl a fejét s mogorván züm
mög valamit János ur . . . 

János ur, az irnok . . . 

(BU 
ÜZlASrÜRDO 

BMZIASj PHONIX":,"'! 
BAKTÉRIUM H E N T E S 

termetzetet ásványvi i 
ÜDIT-GYÓQYIT. RADIDMEMANATION. 
vese- e- hólyagbajoknál, a ve-eiueuence idült 
Kurutjainál, hugykó és fény képződésnél, a 
légutak és a kiválasztó szervek hnrutos bán-

lálmáraalTitBhö hatásúnak bizonyult. 7" 

s = = ORVOSILAG AJÁNLVA. = = 
Fölerakat: Czelldömólkdn Weisz Isidorná". 
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Szölöoltványok, 
szőlővesszők! 

Magyarországon egyik legmegbíz
hatóbb szó lóulep a Molnár József 
iz81őte lepe Értarcsán (Biharm) , 
hol mindenfele borfajok a legko
rábban érő csemegétől a legké
sőbben érőkig E x q u i M l lúgos és 
más különlegességek, valamint gyö-
keresitett európai szőlővesszők a 
legjutányosabb árakban kaphatók. 
Árjegyzék kivánalra ingyen és bér

mentve küldetik. 

Cim: Molnár József 
siölőtelepe Értarcsán (Biharm) 

Sürgönyeim ugyanaz) 

Hölgyek figyelmébe. 

hnsott drotszáüal 

T Ö R H E T E T L E N ! 
Magyar 

S I E M E N S S C H Ü C K E R T - M Ű V E K 

Budapest VI. Teréz körút 36. -

Szőlősgazdák 
és szölótelepitök figyelmébe! 

A K I szőlőjét újra akarja tele
píteni. 

A K 1 szölöoltványt akar ren
d e l n i . 

A K I gyümölcsfát , rózsafát óhajt 
illtetni, — 

.kérjen oktató diszárjégyzéket az 

alábbi cimlől : 

Traasylvániai Szölötelepitö Váll 
Maros-1 asarhe ly . 

Dr. Gerse Dániel-utca 39. szám. 

I A Z Ö R E G E M 
i . mind :. nll mondta, hogy >z<p!0& el-
t i /e-re. valainlnl tinóm, perm leV és 
f lnr :emieleré-n -s mejtóviisar* nincs' 
j iidi -zappaii. itiml a vn .iihiin »Siec» ' i-
pfurd. iMlim tej-/.iM>..ll. Vldjtvye ..<te 
ckenpterd> készíti I. i^in..™ w O . C V K 
Tet-ciin a /E. KaplKitó' minden iiyóny 
szertár, drogUeria, il.-'-zer es minden e 
szakmába vágó üzlet heti. TTiratija 80 
liller. Ha lóképen csnd.ilato-an beválik 
a Bergmatin féle >Uau< ra« liliumleikrém 
fehér és fin in nfli kezek megóvására, 
ennek tubusa 7(1 fll..mindenütt k a p h a t ó . 

TÖRLEY 

K a E E E H E S H H E F H E E H 

í̂ zótrTO'öT'f 
lakatos vagy kovács - E 

Ftraktáros: Gayer Gyula-cég Czelldömőlk. 

állntidó. alkalmazásra kereste- f a 
tik. — Bővebb értesítés a ki- pá 
adóban nyerhető. fiS 

E H E E H E E E E E E E H E E n 

fess és kényelmes fűzőt 
rendelje met; 

Győrött, Böbék Dánielné 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfüzókülónlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mének után igen |titá-
nyos árban.(Javítás es tisztítás szin

tén eifogadtatik. 

I" I v é l o i : 

fl háziasszonyok a bevásárlásnál 
a saját érdekükben kérjenek hatá
rozottan :Va';ódi Franckot a kávé

darálóval. 
Nagyon tan;k:;as mhd'«rt meg
győződni arrólj hogy az adóit ládixa 
vagy csomag a „kávédaráló'jva!, a 

,,Valódi" minősig kezességivel, 
van-e ellátva. 
Gyár Kassán. = 
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Szalay &ynla tsmstkezési vállalata Czelldömőlk, Sági-utca. 

S»ir» választékban raktáron tartok. di»zes érc é» fa koporsókat, 
koszorúkat én minden a te ine ikoéshez szükséges cikkeket. 

Ilnllaszallitási » minden egyéb megbízási a legnagyobb gonddal, 
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell condo-kodnia. 

emeléseket a legeg» s/erübbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s 
azokat a keuveb-t megadásával végz.em Kavatalokat felállítok; mely 
Célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tiszteletiéi 

Szalay Gynla asztalos, Czelldömőlk, Sági-itca. 

Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel hozom a n. 

é. közönség b tudomására, 
hogy Czelldömölkón, a Kos 
snth Lajos-utcában (Simon 

Sándor-féle ház) levő 

uriszabó 
üzletemet 

a Háczky féle hátba az (Uj 
kávéházzal szemben) helyez
tem, át. 

Midőn erről igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kéreti: 
további becses pártfogásukat. 

öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek 

Tisztelettel 

Németh László 
uri-szabó. 

U] szabó-üzlet. 
Czelldömőlk ön. a Gayer-íele ház
ban szövetraktárral férfi-szabó üz

letet nyitottam. 
Midén ezt n ti. é. kö/.ónség becses tudomására hozom, 

kérve szíves párfogásai, amit azzal fogok hálálni, hogy 
szaktudásommal a legszebb szabású ferfirnhákat készítem, 

-jjzovetraktáromban a legnagyobb választékban talál-
Tíálok^TTte^diva^^ éa ezekből jutányo»r 
áron szolgálom ki rendelőimet. 

Angol és francia szabású öltönyeim ugy ár, mint kir 
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik. 

Tisztelettel WEISZ UFÓT, férfi-szabó. Á 
S z a l ó k y Zsigmond 

kőtáraié 

C z e l l d ö m ő l k . 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges .köveket raktáron tartok. 
Epületmnnkát és mindennemű javításokat 
eltogadokés azokat jutányos áron készítem. 
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380. 1912. rht. sz. 

Árverési hirdetmény 
Alulírott bírósági végrehajtón* 18S1 

évi L X . t .c . 102. S-a értelmében ezennel 
köthirré teszi, hogy a felsóőri kir. 
j irásbi i óságnak 1911 évi Sp 3*4/3. 
szánni végzése következtében dr. Móritz 
Dénes helyettes ügyvéd állal képviselt 
a Pinkafői községi hitelpénztár felperes 
javára Tokorss kézségben 2015 K 85 
fillér és 241 K 91 fillér s jár. erejéig 
1911 évi november hó 27-én fogsna-
tosiloii kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1471 K 20 fillérre becsült 
következő ingóságok, u. m.: 1 darab 
tehén. 3 darab borjú. 3 darab sertés, 
szemes termények, bor. üres hordók, 
tizedes mérleg, szalma és egyéb tárgyak 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a Czelldömölki kir. 
járásbíróság 1912. évi V. 443/5 sz. vég
zése folytan 2015 K 85 tiil. tőkekövetelés, 
é s 241 kor. 91 fillér töke ugy eddig 
összesen 297 K 04 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig To
korcs községben alperesek lakásán és 
a begyen leendő megtartására 1912. 
é t i október 19 Ik napjának d n. 2 1 , 
Órája határidőül ki tűzetik é s ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak -meg, hogy az érintett 

. ingóságok az 1881. évi L X tc. H)7.es 
108. §-ni értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek. szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 

: és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
' ezen árverés az 1881. évi L X . tc. 20. 

§. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Czelldömöik. 1912. október 5. 
ZÁHORSZKV SÁNDOR 

kir bir. végrehajtó 

B Ú T O R O K 

I Maliik, elied!''k:uriszobák, szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendégló és 
kiistélyberendezések, vas- és rézbu-
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
éi k. zongorák szállittatnak bárhová I 

Uj cipőraktár! 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bntoralbnm 1 K 

. berendezésnél utazó minták-

Czelldömoik és vidéke n. 
é. közönségének szíves tudo
mására hozom, hogy Czell
dömölkön, az apátsági szék
házban ievö első számit üzlet
helyiséget (Gayer-céggel szem
ben kibéreltem és olt kész 
férfi-, fin- és gyermek 

c i p ő r a k t á r t 
rendeztem be. 

Raktáron tartom ugy az' 
egyszerű, minta legdivatosabb 
cipókel. melyeket legolcsóbb 
áron árusítok 

A n. é. közönség [(.párt
fogását kérve, 

kiváló li-Zle-i.-tt.-l 

I ka! díjmentesen küldetik bárhová 

M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 
a Budapest, IV. Gerlóczy-u 7. • 
• (Központi városháza mellett.) | 

Klaffl Sándor. 

Hornyolt cserép 

é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyníé 
téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I.. rendű 70 K 

Tartósságért szavatolás. 

Czelldömölkön a róm. kath templom mellett (Gayer ház) 
szerezhetők be legjobban és legolcsóbban különféle 

BfUTOROK 
gyermekkocsik, vasutas kézitáskák, szőnyegek, függönyök, 
ágygarniturák. bőröndök, utazokosarak, erszények, kefe-
áruk, fésűk, hajdiszek; bajuszkötők, pipere és jogászat i 

cikkek, győgyszappanok kicsinyben és nagyban. 

Bútorok részlétii^-sté-sre is kaph&tők 

Xyui i . 'C. -r I'ii'eűfeve XaiKtor villany-erőre t«. 
:;n:iyvnv<«ntlajában' Czelldömöik. 

http://li-Zle-i.-tt.-l

