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Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre 4
korona, negyedévre 2 korona,
Egyes szám ara darabonként 20 fillér.
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S i e r k e s i t ó s é g és k i a d ó h i v a t a l :
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czeildömölkön.
Ide iotézendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénrilletékék. .

I't.tl'n iii-rkrutö:

DINKGREVE NÁNDOR

das bisher vollkommen unbekannt. oder
nur zum Teil bekannt \var«. Mert birs

ujság-hirdetés.
a hir
nyilvá

detni annyit tesz, mint kioktatni a né
pet, hogy vannak oly kényelmi é s kul

nos földicsérése) nem szabad zsákmá
nya holmi kétes egzisztenciájú ügynö

turális szükségletek, amiket nem ismertek
eddig eléggé. És a hirdetés a szélesebb
rétegeket is kitanítja arra, hogy ébre
dező vágyaikat hogvan és hol elégíthetik
ki közvetlenül és a legolcsóbb m ó d o n .
Azonkívül születés, házasság, halál stb.
Mindenik nagy é s külön is u|abb szük
ségletek teremtője. Mindennap, minden
órában száz meg száz ujabb nevü szü
letik, akiket a haladó
kereskedőnek
és iparosnak
nevelni
kell, ha azt
akarja, hogy későbben ő szolgálja ki
azokat.

Kulturállamokban ma már
detés é s reklám (valaminek a

köknek,
hanem a kereskedelmi
és
ipari forgalom
leghatályosabb élesz
tője. Mozgató é s éltető lelke. Mindenek
fölött pedig a meggyőzés
művészete.
Nálunk még csak kevesen ismerik
a reklám forgalmatemelő jelentőségét.
Másutt ez a hatalmas tényező már a
villamosság erejével hat, mi a gőznél
sem tartunk még. Gyalogjárók vagyuük
a világ-kereskedelem szélesen taposott
utjain, sőt a belkereskedelem terén is
csak parasztszekéren döcögünk előre.

L A P .

enkrot, kávét fogyaazt a közönség. Mi
nél erőteljesebb a reklám, annál több
ruha és bútor kél el, annál több-szap
pant gyártanak; könyvnek és papirosnak
nagyobb a kelendősége-; szaporodik a
biztositások száma, utazás és szállítás
pedig óriási arányokat ölt. Élelmi cik
kek, építési anyagok stb. iránt nagyobb
az érdeklődés, a vásárlási kedv.
A hírlapok hirdetési oldalai érdé*
kes kulturtörténelmi okmányok és a
jövő történetírói többet tanulhatnak
ezekbőr a lebecsült hirdetési rovatokból,
mint sok potya és krajcáros lap vezércikkjének, revorveres izgatásának és
észbontó, sokszor szemérmetlen közlef menyeinek

E célját főleg az által éri el, hogy
közvetítők
elkerülésével
a vevőt köz
vetlen összeköttetésbe hozza az eladó
val. Ekként a termelő é s kereskedő,
valamint az iparos nagyobbítja forgal
mát, a vásárló közönség pedig olcsón
jut-Arukhoz.

Aki pedig a korral lépést akar tar
tani a kereskedelmi és ipari termelés
tekintetében, valamint az áruk forga
lomba hozatalában is, bizony az nem
nélkülözheti t ö b b é a kereskedelmi pub
licitás legfontosabb ágát: a hirdetést,
különösen ' T i hírlapi
hirdetést
Jölr

A

hirdetés élesztője lévén

a

vá-

halmazából. Tagadhatatlan,

j
4 n y haszontalan lap ciceróé
; és garmondos oldalai sok esetben telve
vannak ferdítésekkel, hazugságokkal és
őrületes dolgokkal, mig a tisztességes
hírlapok az igazságot keresik, a társa
dalom szolid igényeit szolgálják, az
erkölcs mezején nevelve oktatnak, hir
detési részükben is hü képei gondolh o g y

a k 4 r h

mondja egy kiváló n é r n e t s z a k ^ ^
>Reclame -machen ist die Kunst erwas
der Allgeineinheit bekannt zu gebén,

slIfírníe^vnéTk^^
emelkedik a fogyasztás is. Vagyis mi

Amidőn a sikkasztok, párbajhősök, asz

nél intenzivebb a

faltbetyárok é s politikai stréberek, akik-

A hajózás története.

Mert bár az ókor és középkor fiaiban is
mindenkor és minden időben megvolt a vál
lalkozz szellem és a szükséges merészség,
mely nagyobb tengeri utak megteveséhez
szükséges vala, mégis lehetlenség volt nekik
a tengeri hajózás terén nevezetesebb ered
ményeket elérni, amig 1320. körül az irány
tűt fel neirt találták, mely esemény a tengeri
hajózás é» a tengerközi kereskedelem terén
fordulópontot jelentelt.
Addig bizony minden igyekezet mellett
is — teljes lehetetlenség volt — a parti
hajózástól eltekintve — a nyilt tengeren nagy
utakat megtenni és az efféle kísérletek leg
több esetben szerencsétlenül végződtek is,
minthogy az iránytű hiánya Mytán, messze
a nyilt tengerre hatolva az irányt a legtöbb
esetben eltévesztették és a partot többé vi
szont nem látták. Bár sokan a csillagok állá
sából vélték a földrajzi hosszúságot és szé
lességet kiszámíthatni, mások viszont mada
rakat és ^al.'tmbokafoiiuk hazulrólmagakkal
és ha a helyes irányt eltévesztették, azokat
szabadjára eresztették a hajón; hogy ily mó-

Az emberek már a legrégibb időkben,
már a legrégibb (korban szükségét érezték
annak, hogy a csupán szárazföldi kérfskedé- j
lém állal elért eredményekkel meg nem elé- j
gédve, vizi utakon, tengeri Összeköttetés révén i
is összeköttetést teremtsenek embertársaikkal j
és ily médoii a távolabb esíi országok lakó- j
saival is érintkezhessenek. Mert a földrajzi
fekvés és az éuhajiati viszonyok különbözősége
folytán minden földrész, sőt minden ország :
mas más félét nyújtván lakóinak, azok szűk- ,
ségképen minden időben egymásra voltak i
utalva é- a bizonyos árucikkekben és termé- I
nyékben sok helyütt meglevő tulprodnkció es i
felesleg egyrészt, másrészt pedig azoknak j
hiánya egyes vidékeken, őket folytonosan
egymással való érintkezésre és a távolabb eső
tengerpartok, lakóival való állandó közleke
désre szorították, mar t. i. amennyiben azt •
közlekedési eszközeiknek es a." i.' •felszereli-.;
sének kezdetlegessége és hiányossága • megenaedté
;
{

hirdetés, annál több

| don a hazafele vezető utat megtalálják, mindez
', azonban természetesén nem sokat segített az
' eltévedt hajósokon
Iíyen viszonyok mellett nagyon terméI szelei., hogy az ókorban és a középkorban a'
[ kompasz feltalálásáig a tengerjáró népek és
I nemzetek a parti hajózásnál tovább nem igen
juthattak. Sőt ilyen körülmények között az
| elért eredmények lelett még szinte csodál kozi mink kell.
.
A történelem első feljegyzései a hajóI zásról visszanyúlnak azon időkig, amikor az
j emberek a legkezdetlegesebb vizi jármüvekkel,
I csoluakokkal és tutajokkal csak a tavakon.
| folyamokon és a keskenyebb tengerszorosokon
tudtak még csak közlekedni. Később azonban,
amidőn már képesek voltak nagyobb jármü
vek elkészítésére, már a tengerre merészked
tek és pedig elsőizben és legkorábban a föld
közi tenger és esetleg a vörös tenger partjain
találkozunk tert;eri hajósokkal, minthogy .•
• hfriyektn laktuk '
íü-zör -c:yi'i-.i!l népek:
I egyiptomiak, zsidók, föiiiciaia'i és görögök.
Már Dávid király is beszél zsoltáraiban azok-
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2. oldal
nek némely szenzációt hajhászó lapok ugy, hogy csak mi tudtuk megakadá
ma hasábokat, sót oldalakat szentelnek, lyozni területük egyrészének elvesztését.
A nyughatatlan ország 1903-ban még
rég f e l e d é s b e mentek, a lelkiismeretes
királyát ia megölte, sőt négy év elölt
történetbuTir hazafias őrömmel fogja amikor Boszniát végleg birtokunkba
azoknak a m a g y a r kereskedőknek es •ettük, még majdnem •elünk ia kikezd
iparosoknak, valamint v á l l a l k o z ó k n a k a ' ték. Amikor azután belátták, hogy vá
neveit kikutatni, akik már a XX. század gyaikat igy sem érhetik el, lázasan kezd
elején felismerték a hirdetés forgalmat tek fegyverkezni s most, amikor Török
országot mindeu oldalról veszedelem
e m e l ő nagy jelentőségét.
fenyegette, ők ia hadba szállottak. A
B. J.
határra küldött szerb hadsereg másfél
százezerre becsülhető. Ennek egy részét
átküldték Bolgáriába, mert a szerbek
ott a bulgárokkal együtt fognak küzdeni.
Szerbia.
Az előcaatározások már megkez
Szerbia velünk szomszédos és tő dődtek. Maga a szerb király és a her
lünk csak a Dnna választja el. .a er cegek is fenn vannak a táborban, azon*
dőkkel borított hegyes-halmos ország, bal-, hogy az igen képzett török had
amelynek három milliónyi lakossága j erővel sikerrel küzdjenek meg, az kissé
nagyobban oaak állattenyésztéssel fog v a l ó s z í n ű t l e n .
lalkozik, szinte igen régi múltra tekint
Természetesen már az első hirek
het vissza. Valamikor a rómaiaké eolt is nagy győzelemről számoltak be A
s a népvándorlás idején, tehát kereken Szerbiából érkezett táviratok mind vé
ezerkétszáz esztendővel vándoroltak csak res, de dicsőséges ütközetekről szólnak.
be a szerbek. Eleinte alávetették ma Ezt rögtön megértjük, ba meggondoljuk,
gukat a görög császárok fenhatőaágának, hogy a győzelem lelkesitőleg, a vereség
később azonban függetlenítették ma pedig csüggeaztőleg hat Ha tehát a
iakat.
szerbek bevallanak mindjárt az első
Legnagyobb kiterjedésű volt az vereségeket is, akkor nemosak az ország
ország Dusán cárjuk idején, majdnem ban lohadna le a háborús láz, hanem
hatszáz évvel ezelőtt, de épen amikor még talán a küzdő hadseregben is meg
legjavában virágzott, támadták meg a lazul a fegyelem. Ez különben igy van;
Kisázsiából hozzánk it jött törökök. azért tehát a csatákról szóló híreket
Már 1469-ben teljesen el is veszett, soha sem szabad készpénznek venni.
mert még Magyarország sem tudta meg Legjobban ugy tájékozódhatunk az el
menteni, dacára annak, hogy igen sok lenséges hadállásokról, ha azt kísérjük
szor véres csatákat vívott érettük.
figyelemmel, hogy hol voltak ütközetek,
A mult század első évsíben azután mert ugy-e bár, ha a török nyomul
Karagyorgye, majd Obrenovics Miklós előre győzedelmesen, akkor a csatatér
vezetése alatt á török uralom ellen fel színhelye lassanként átterelődik Szer
lázadtak 8 végül is Törökország kény- biába, vagy Bulgáriába, ellenesetben
jejejn^voir^röo
pedig ezeknek hadseregei jutnak mindig
el is"Tsmerni. Ez -idetoi kezdve Benr ~ k a z e 1 e 1 m ~ K M s T a T i t ^
•olt béke az országban A határon foly
Kíváncsian lessük mi is a népek
ton csetepatékat folytattak a törökkel,
.agy csatájának eredményét, mert nem
sót 1886-ben a bolgárokkal is kikezd közömbös reánk nézve sem, hogy déli
ték, akkor azonban csúnyán kikaptak, szomszédaink közül melyik kerekedik

ról, akik hajókon a tengeren járva, látják
Isten csodáit Salamon királyról pedig tudjuk,
hogy a föníciaiakkal szövetkezve messze or
szágokkal folytatott tengeri kereskedést és
hajói arannyal és más drágaságokkal megra
kodva tértek viasza hazájukba, ami nagyban
hozzájárult az ország gazdasági fénykorának
emeléséhez. A föníciaiak különben is az ókor
legügyesebb és legjelesebb hajósai közé tar
toztak és messze a földközi tenger nyugati
partjai felé járva mesés gazdagságú gyarma
toknak és városoknak vetették meg alapját.
A hadászat először a trójai háborúval szere
pel a tengeren és az Argonaulák felvonulásá
val K o l d u s b a Később már gyakoriak voltak
a tengeri ütközetek. (Görögök és perzsák
harca). Meg kell azonban említenünk, hogy a
távolabb ázsiai nemzetek, a babiloniak, ara
bok és indusok is kivették részüket á népek
versenyéből. Az utóbbiak Czeilon szigetévelfolytattak élénk tengeri kereskedést, viszont
az arabok és babiloniak a perzsa tenger és
az indiai óceán partjain járva, a hindu né

peket keresték fel áruikkal, kincseikkel és
drágaköveikkel.
A rómaiak mint hadviselő nép kezdet
ben nem igen foglalkoztak, nem igen törőd
hettek a kereskedelemmel, igy természetesen
a hajózást is elhanyagolták. E téren nem is
tudtak számottevő sikereket elérni és felmu
tatni. Később azonban, midőn hatalmak ro
hamos növekedése folytán természetszerűleg
tengerentúli országok bírására törekedtek,
alaposan meg kellett ismerkedniök a hajózás
és hajóépítés mesterségével és tényleg ők
lettek a száraz föld mellett a löldközi tenger
arai is. A görögök szintén nem sokat foglal
koztak vele, legfeljebb csak a körülöttük lekvő
szigetekkel érintkeztek és tartottak lenn ke
reskedelmi összeköttetést Leginkább Athén
és Korinthus váltak ki legjobban. A későbbi
időkben messze földön ismeretesek voltak
Alexandriának, a hatalmas egyptomi kikötő^
városnak hajói, melyek a legtávolabbi part
vidékeket is felkeresték és az egész földközi
tengervidékkel nagy kereskedelmet folytattak,

szám

felül. A mi kereskedelmünk és iparunk
a Balkánon talál piacot és abban a
pillanatban, amelyben ott érdekeink ellen
fordul a hadiszerencse, ezt mi itthon
súlyosan megérezzük.

Krónika.
A Bakán-ssiget felé fordul az egész
világ tekintete. Folyik a fér. A háborút ugy
tüntetik föl, mintha a kereszt, meg a félhold
viwia a harcot; mintha a templom és a me
cset esett volna veszettül egymás ellen. A
bolgárok, szerbek, a görögök és a mootenegroiak egyesültek a török ellen. Albániáról
is esik szó, amelynek lakosai nagyobb rész
ben egy törzsbeliek, de vallási tekintetben
mohamedánok, orthodoxok és katholikusok.
Esek is különböző rajokra oszlanak.
Európai törők ország területe 169.300
négyzetkilométer 6,130.300 lakossal. Bulgária
területe 96.345 •
k i m 4,400.000 lakossal.
Szerbia területe 48.303 •
kim. 2,913.000
lakossal. Görögország területe 61.689 • kim
8,633.000 lakossal. Montenegró területe 9.080
• kim. 338.000 lakossal. Románia területe
131.357 • kim. 6,196.000 lakossal. (Albánia
természetesen Törökország kiegészitő része az
ő közel egy millió lakosával.)
Románia kivételével ezek az országok
folytatnak most irtó háborút. A bolgárok,
görögök, szerbek és montenegroiak a harcban
szövetségesek, eegyek jelenleg a törökök elleni
habomban, de mihelyt valamelyik győzni talál,
bizonyos, hogy elöl kezdődik közöttük megint
a háborúság Macedónia, Ciprus és Albánia
birtokáért. Közülük, kiknek csak az erő és
pénz. imponál, a magyar nemzet iránt olyan
megbízhat., jóindulattal, mint a törökök, egyik
sem viseltetik. A magyar nemzet iránt, ame
lyet szláv gyiirtt -vesz körül, a török nép mm
N

a émöT~éTo^ény~"éV-1i^^
mondani magyarán az igazat: nekünk a tö
rökökön kivül mind ellenségünk, még a-ha
zánkban élő oláhok, szerbek es a több szlá
vok is!) Aki Konstantinápoly birtokába jut.

melyet azután hossza időkön át e város uralt.
Áruik piaca Itáliától és Spanyolországtól egész
Indiáig terjedt.
A népvándorlás és az annak következ
tében beállott harcok és háborúk bénltólag
halottak ugy a szárazföldi, mint a tengeri
kereskedelemre. K korszakban csak egyes
német városok, valamint néhány nagyobb vá
ros a földközi teftger partján folytattak cse
kély tengeri kereskedelmet.
A háborúk folyamán a kelet és nyugat
népei kölcsönösen megismerték egymást és
feltámadt bennük megint az ösztön, egymás
sal gyakrabban érintkezni és közlekedni, mi
nek következtében a hajózás ismét felvirult
és virágzott. Ebben az időben kezdte Velence
az Adria gyöngye megalapozni hatalmát és
gazdagságát, mely azután mindig folyton foly
vást emelkedett E korból nem hagyhatjuk
megemlítés nélkül a normánnokat sem, mert"
az északon ók voltak a tengeri hajózás és
kereskedelem fő képviselői.
Sőt már a germánok is kezdtek foglal-
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az a világnak fog parancsolni. Ezt a politikai nak, ezek a nemzetiségek most határos roKánont a nagy Napóleon formulázta volt. A konnemzelekkitlkacérkodnak,
sót velők együtt
keleti kérdés gordiüsi csomója Konstanti is harcol.i ik s hl a l e i h o l d alábukik és elsö
nápoly.
tétül a török égbolt, ezek azon az éjjelen elO
Vasvármegye i i ö v e t k e z e t t ellenzéki
Valaha, nem is régen, még a tflrök fognak törni és azon az éjszakán hűtlen
pártja ma, vasárnap tartja meg Szombat
nralkodott az enesz Balkánon — a .jobbagy- fiaitól log meghalni Törükor-zág. Mert ez az
helyen nepgyüle.set, amelyen járásunkból is
aaciókonc, a 'rabszolgák* ezrein, akik azon államalkotó, uralkodó faj mindannál törődött nagyon sokan fognak megjelenni, ugy bogy
ban egymásután szabadullak föl • ni.-t már csak a saját hazájával nem. >
Czelldömölkről ku'ön vonat indul, amely két
óra 16 perckor lut be a szombathelyi pálya
a mellüket verik, mi több, ágyuk mögé álla
Isten távoztassa él tőlünk, hogy valaha
udvarra. A menet a pályaudvarból egyenest
nak és •csinálják Európa törtenetet..
mi is igy járjunk. Alattunk uj szláv glóbusok az Arena-kertbe vonul, ahol a népgyűlés 3
Ki ne óhajtana minden népnek éa születtek s vadul keringenek a nagy szláv érakor veszi kezdetét Tiz szónok fog be
nemzetnek szabadsagot, ha a.ok a népek nap, a fehér cár birodalma körül. Mi ezt nem szélni. Hogy a beállható sötétség a gyűlés
aztán a békének akarnának hitei lenni éa vesszük észre, mert mi — a •magyar poli- menetét ne akadályozza, a rendezőség villa
maradni ? . . . Ámde a magyar nemzet tiká<-ban elmerülve egymás ellep ádáz harcot mos ivlámpákat aliittat (öl. A népgyűlést a
rendőrségnél bejelentették s a i erre vonat
ellenségei minket is ázsiai jött-menteknek
folytatunk, mig a szláv elem tért hódit . . . kozó kérvényt Batthyány Gyula gróf, Gaál
tartanak 1 Ránk fogjak, hogy civilizálatlan Pedig nekünk még csak ázsiai tartalékunk se Sándor dr., Németh Gyula dr.. Geaaner Imre
• idegen faj. vagyunk, elnyomói a hazánk j lesz, mint a töröknek. .A mi ázsiai tartalé dr., l.endvay János dr. és Weder Gyula dr.
irta alá. — Az étkezők kOzOlt ott lesznek:
területén lakó nemzetiségeknek. Egy kiváló I kunk már halálosan belehanyatlott az idők
államférfin éles szemével belenéz a jövőbe t sötétjébe.. A tflrök oroszlán — erősen meg Andrássy Gyula és Apponyi Albert grófok,
Mansdorl Géza báró, Földes Béla, Polonji
és aggodalmiban a következőképpen szól a sebesült' Az aggodalmas honfi kesergésével a Géza, Dessy Zoltán, Zichy Aladár és Karolyi
sárvariak
egyik
fájdalmasan
gyönyört
egyházi
magyar nemzethez :
József grófok, MezOaey Béla, Sighy Gyula,
Giesswein Sándor, Landner Jenő, Saentiváayi
Az ember elgondolkodik ezen a r.ep- éneke hangzik fülembe:
Árpád, Szmrecsányi György, Jármy István,
"evolnción. Mi magyarok nemcsak gondulkodBus szivem elfogul, kflnny fakad szemembe, Gedeon Aladár, Eitner Zsigmond, Batthyány
hatunk felőle, hanem el is mélázhatunk rajta.
Pál gróf, Rakovazky Béta, Ceemez látván,
Midőn Magyarország sorsa jot eszembe.
Alattnnk az njkor szolganépeiból államok
Rakovszky latvan. Holló Lajos, Haller István,
Nem tudok gondolni szép hazám múltjára,
szüléitek. Hogyan fogantatottak, hogyan szü
Ostffy Lajos, Beck Lajos, Huszár Károly,
Hogy meg ne induljon könnyeimnek árja.
Hartaer Géza stb. A rend főn tartásáról a
lettek meg s hogyan éltek eddig, — nem is
Elmentek csatákra, vittak, elvérzettek:
I szervezO bizottság gondoskodik. — A külön
kerestük. Most itt vannak készen. Ma még a
Dj hősök szállottak a sárba helyettek.
vonat indulási ideje; Czelldömőlk 1 óra 3
török torkára teszik a kést, de kitudja, mi
perc, Nagysimonyi 1 óra 18 perc OstflyS mig Ok a hazáért vérüket ontották.
van megírva m jOvő történetében, a ttldv A családok otthon buzgón imádkoztak:
atkzonyfa 1 óra 27 perc, Sárvár 1 óra 39
pere. Porpác i óra 51 pere, Vép 2 óra 4
handzsárok
egyszer nem kezdenek-e el
Midőn a boszus ég legnagyobb csapása,
pere. A különvonat visszafelé indul Szombat
dolgozni a magyar kard ellen? . . . A mi A pártoistály
rontott e szegény hazára:
helyről este 7 ó r a 2 perekor. A különvonaton
társadalmunk vad politikai eszmecseréktol A jobb érzésnek, kikben sin a lélek,
rendes személy vonali menetjegy váltandó.
földúlva, mindenre gondol, csak arra nem, Latvan, >MÍ>ií üldözik egymást a testvérek,
Eljegyzés. Weisz Margit urleányt Cell
amire kellene : hogy ebben az országban a Fájdalmasan zengek: >Boldogasszony, anyánk!
dömölkön eljegyezte Szabó Lajos, a Bácspolitikusoknak és a társadalomnak egyaránt Nagy ínségben levén, igy szólít meg hazánk:
megyei Agrárbank igazgatója.
csak egy dolga lehet, a magyarságot, a ma Magyarországról, romlott hazánkról,
Bnctnzis. Gödöllőre áthelyeztetvén, az
gyar érzést terjeszteni tűzzel, vassal, betűvel, Ne felejtkezzél el szegény Magyarokról '!*)
ottani viszonyok suOkségetsé tették, hogy as
rábeszéléssel, édes, megvesztegető szóval vagy
elköltözésre nézve sürgős intézkedéseimet
megtegyem. Ennélfogva nem áll módomban,
kemény OkOllel.
•) Ének a Wriik világból.
hogy jöbarálaim ée jóismerOseim mindegyiké
Törökország.
— agymond a kiiünó
Tanitéinkat figyelmeztetjük, hogy arc től személyes bocsát vegyek, miért családom
államférfin, — ha ma nem, egyszer aki fog
képes igazolványaikat megújítás végeit folyó nevében is es atoo mondok istenlmzzádot
merülni. Uralkodó, államalkotó faia. a török,
mindazoknak, akik szívesek voltak velünk
november hé 15 ig kelta kir, únfelüayelóséghamedán türelemmel tűrte, hogy, ~hez-4>e4oWeiHvvJtwj3ieH-a^^
országának határain belül idegen vallású, koronás postabélyeget, portóra pedig 25 fil
idegen nyelvű nemzetiség óriási erőre kapja léres bélyeget kell csatolni.
Sőváry Sándor
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kozi.i a teogeré-zettel, különösen pedig a
Rajnán már régóta vigan folyt a vízi köz
lekedés.
Azonban, amint ezt már előre bocsáj. toltam,'minden igyekezet mellett sem nevez
hetjük e korszakok' tengeri eletét—másnak,
mint folytonos és kizárólagos parti hajózás
nak. Olyan messzire nem merészkedtek volna
ki a nyílt tengerre, hogy a partokat szem
elől eltévesszék. Soka' szenvedette korszakok
tengeri élete a tengeri rablók garázdálkodá
sától is, akiktől a- hajók sohasem lehettek
biztonságban és akiktől a tenuer utasainak
folytonosan és állandóan rettegniök kellett
Természetes, hogy később, amikor az iránytű
feltalálása folytan a hajójáratok mindig gyakrabbak, sűrűbbek és pontosabbak lettek, ez a
veszély mindinkább-jobban megszűnt.
. Tehát az iránytű feltalálásával a ten
geri közlekedés soha néni várt fejlődésnek
nézett elébe, soha nem sejtelt arányokat
öltött. Nem volt többé semmi különös akadn'j.. ntiisak, h'-gy i". *ini>
a.iijüt . 'ten
geren olyan messzire es

nak • • —

arrafelé

vitorlázza

mert "a .gőzerűt' c-ak sokkal később,

először 1812-ben alkalmazták a vizi jármü
veknél — amit ók maguk kívántak, mert
hisz a kompasz jól és 'pontosan megjelölte
az utat, mert visszaf lé vezet.
És az emberek léuyleg nem csalódtak
az iránytű feltalálásához fűzőit várakozása
ikban. Egyszerre megnövekedelt a vállalkozó
kedv, a vállalkozó szellem és komoly, tudo
mány-szomjas emberek ép ugy, mint kalandor
természetű egyenek sorra egymásután hajóra
ültek, hogy távoli és még eddig nem ismert
földrészeket és világtájakat érjenek el és fe
dezzenek fel. 1486-ban indult útra a pprtLgál
Diaz Bertalan, hogy Kelet-Indiát tengeri uton
elérje, de csak a Jóremény fokig juthatott.
Indiát pedig elérte Varsco de Gama 1498 ban.
Amerika fölfedeztetése a genuai Kolumbusz
Kristóf által majdnem mindenki által isme
rétéi. 1519-ben Kortez Ferdinánd Mexikót,
1520-ban pedig Vasco Nuncz Perut fedezte
fel. Brazília felfedezése a véletlennek köszön
hető: eltévedt hajósok akadtak rá.
Nem „ivnij.ii, c,cikkben az uj világ
felfedeztetésének részletes és sorrend szerinti
történetét leírni. Részben, mert ezt minden

K.

történelemben megtaláljuk, másrészt pedig
mert csak a tengeri kereskedelmi hajózás
történetével óhajtottunk itt foglalkozni. Csak
aztakivánjuk még megjegyezni, hogy Spa
nyolország és Portugália, melyek arany tollal
irták be nevűket a hajózás történetébe, e
téren is már rég elveszítették vezető szere
pűket és később Angolország és Hollandia
vették azt át. Az előbbi -ennek köszönhette
a mai napig is páratlanul álló tengeri hatal
mát. A legújabb időkben azonban Angliának
is hatalmas riválisai támadtak a tengeri ke
reskedelem terén Német- és Franciaország
képében.
J.

Hallgató nóta.
lih. miért e hallgatás, e bus hallgatás,
A szurkod-sínek ábrándos lesése ?
>
Mért halkul szivemnek, vidám szivemnek
Csárdást táncoló, hangos, víg verése ?
Óh mért, hnev rŐT*a. a feh^r rózsa
Ősszel A szirmai, szűz szniiiat leejti?
S a szomorú álmot, a balga álmot
Mért, hogy az ember sohase felejti ?
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Fényes e s k t v í . Mult kedden Felsópa- |
A nep téli gazdasági kiképzése. VárElőléptetések a ma?, nal. A m. kir.
tjon lenyes esküvő volt. Fülöp Lajoe kedves 1 megyénkben is a4*l folyamán löbb községben
államvasutak igazgatósága az álábbuérezetes müveltlelkO leányt. Fülöp Ida kötött h.i- háziipari tanítás le--z <éa redszeres .gazdasági
tekel nevezte ki, illetve léptetette elő alloma- . zasságol Dez>ő Lajos cz.elldömúlki adóügyi előadások sorozna. Valamennyi előadást az
sunk tisztikarában : Kelemen Tivadar all. j jegyzővel. A polgári házasságot maga a sár okszerű gazdálkodás érdekében a löbblermefönOk, főellenőr ugyanezen beosztásban lelü- vári járásnak fószoigabirája, Tubolyszeghi lés jegyében tartják. Mivel pedig a több ermelés jelszavát mással aligha oldjuk meg,
gyelövé neveztetett ki, Kovács József hivalal- Tubolv Lajos végezte disz aagyarban. Mint mint rendszeres talaj munkákkal es a fald
tanuk Porkoláb Mihály dr. czelldömölki Ogyook, állomasfduök-helyettes pedig a VIII. ved és id. Szigetit; Sándor feltépatyi földbir jobb táplálásával, — vármegyénkben is at
rangfokozat 3. osztályából ugyanezen rang tokos szerepeltek. Esküvő után Fülöp Lajos előadások nagy rész- a mütrágyafélék ismer
tetésére és alkalmazására lesz szorítkozva.
fokozat 4 osztályába lépett elö. Az állomási ha-.abán dus lakoma volt.
Síjnos, hazánkban még mindig nem használ
személyzet közül előléptettek: Wölczl József
Iskolasseki gyüles. Okt. hó 28-án a nak a gazdák annyi műtrágyái, mint mát
és Bangó Józsel all. lel vigyázok, Giczy József ezelldOmOlki r. kath. iskolás ek gyBlést tar országokban, pedig a műtrágyákkal végzett
kocsimester, Gombor Vendel, Papp Mihály tott, melyen az elnöki jelentések es folyó kísérletek fényesen bizonyítják, micsoda hasz
állomási málházok, Takács József, Kiss Ist ügyeken kivül egy adás-vevési ügyet tárgyalt. not tőkebefektetés es mennyire gyarapítja
ván váltókezelők *s Vadócz József kapus. A legközelebbi ' gyüle-re kitűzték a jOvő évi azok használata jövedelmünket. Tényleg ok
szerű müveléssel két magot hozhatunk onnan,
A vonatkísérő személyzet közül: Károlyi Jó költségvetés tárgyalását is.
ahol eddig csak egy szem termett ét hogy a
zsef kalauz íőkalauzxá neveztetett ki, Szabó
Rendőrség a i Iskola k é r n i . Az iparos- többtermeiésbői eredő nagyobb jövedelemre
Imre, László József, Varga Józsel kalauzok, tanulók köztudomás szerint a legrakoncátla- mennyire szüksége van a gazdának, arra
továbbá Takács Lajos és Szabó Mihály vouat- nabbak ; kOIOnöseo az iskolai helyiségből igazán nem kell szot szaporítani.
távoztakkor az utcán olyan parázs verekedé
fékozok pedig eléléptek.
- A kétségbeejtő drágazág közepette ma
sekéi szoktak rögtönözni, hogy az arra járó
Változás a villanytelepen Városunk kelők bizony megütköztek rijta. Mo.-t, hogy már mindenki azt keresi, hogy hol van az .a
villanylelepén I hó 1 evei a személyzet kö a sok intés, pirongalás és feddés az iskolában forrás, ahol még olcsón lehet vásárolni.
rében változás állott be. A Ganz éa Tsa ceg hiábavalónak bizonyult, az ipariskola igazga
Sóvár; Sándor üzemvezetőt áthelyezte Gö tója megkereste a községi elöljáróságot, hogy Mindenkinek jó tudni azt, hogy ilyen olcsó
döllőre és helyébe Mann Ede könyvelőt ne este az inasoknak az iskolából való távozá bevásárlási forrás a Sontmsr Lajot fűszer
vezte k i Bár mély sajnálattal vettük Sóváry sakor a rendőrség a városban, de külOnOsen es gyarmatára kereskedése (NemesdOmOlkiálhelyezteteséuek hírét, mindazonáltal alapos az iskola körül nagyobb figyel mmel legyen. otcal ahol az olcsóság dacára it elsőrendű
a reményünk, hogy Manóban tapasztalt és Mint halljuk, már is-megvan az erélyes intéz
friss árak Kerülnek eladásra.
rendszerető egyéniségénél fogva méltó utódot kedés foganatja. Nagyon helyesen I
A Btnrcl hatása. Évtizedek óla nem
nyerünk.
CaeaMraéfj helyetteshez. A sárvári zavarta semmi Egyházashetye lakosságának
Öngyilkos birtokos. Megrendítő szen- I
csendőrség hadnagy-vezetőparancsnoka nov. nyugalmát, belbékejéL Szolid, csendes népnek
zátió híre futotta be folyó hó 8-án Ostffy- I
1-től 5-ig szabadságul, lévén, helyettesiül ismerték őket mindenfelé, verekedés, duhajasszony (a községet, majd pedig áz egész
Vinoze József czelldömölki járásőrmester volt kedás, szurkálas ismeretlen fogalom volt előt
kornyék városait és községen. Egy jómóda
kirendelve. A saép bizalomnak őrmesterünk tük. November 3-ika óta szakítottak a jó
ét közismert fiatal földbirtokos logoU maga
teljes megelégedésre megfelelvén, 5-én este hírükkel, lakodalmas uép votiult aznap este
ellen fegyvert és dobta el magától az életet.
hazaérkezett és rOgtöu átvette a helybeli a korcsmahelyiségbe és ittak a hegy levet. A
Csencz Antal földbirtokos egyetlen 6a, Erdélyi
Őrség vezetését.
murci erős lehetett, mert néhány legénynek
(Czoncz) Gyula földbirtokos, tartalékos tüzérAz egyé vei őzként e i tanítók fizetése. megártott Leszámolás napja van ma, kiáltotta
hadnagy lett Öngyilkossá. A fiatal, alig 29
Az egyszeri szavazással megalkotott védtOr- egy legényke — kést villogtatva a kezében.
éves földbirtokos tragikus halála mély rész
vényben néhány intézkedés benne maradt,
vétet aeltett fiatal özvegye é* kis fiacskája melyen még katooáék is hajlandók lettek Erre néhányat elővettek a késüket s 'harcra
iránt, akik most ott siránkoznak az élettelen volna javítani. A tanítókkal szemben a tör készen kivonultak az utcára, nagy zajt • csi
nálva. A zajra odasietett az uradalmi ispán
férj és apa ravatala mellett. Temetése ma vény megállapítja az egyéves önkéutesi kO
telezettséget, anélkül^ azonba:^ hogy ezzel j Kárász Géza lakásából, hogy rendet csináljon
délelőtt 9 órakor megy végbe.
kapcsolatban anyagi helyzetükről gondoskod kOztük, mert tudta, hogy a cselédség közül
—
Kéekiállilái. Solymotiy Márton e«lt= nék.
íeen-jikart segíteni az október 24 én i
págirintft^
érkezett trr -^-lrrtrrt^-n^Hris~ert«^^
Griff szálló nagytermében képkiállitást rende hatalmazta a kultuszminisztert, hogy addig is, \ Györkös Józsetet szúrták meg s ütlegelték,
zett. A kiállított képek egjtól-egyig remekei mig törvényjavaslatot terjesztenek elő, kör- j mikor az uradalmi ispán oda érkezeit, srét
rendelet utján intézkedhessek, hogy az uj
a modern festőművészeinek s minden egyes véderőtörvény értelmében egyévi önkénteti akarta kergetni őket. De vesztére. Gayer Ist
kép valamely hírneves művész ecsetéi dicséri. szolgálatra jogosult állami, községi és fele ván a kezében levő késsel az ispán arcába
Meglepd szép látványt nyújtanak a teremben kezeti tanítók a tényleges szolgálat tartamára szart oly szerencsétlenül, hogy végighasitolla
kiállított képek, még nem műértők is órák illetményeikel változatlanul megkapják, azon az égisz felső ajakát s a nyelvét is. Helyei
ban azzal a kikötéssel, hogy a helyettesítés István sziBtén szúrt sebbel és ütlegekkel
hosszat elnézik. Ajánljak a jóizlésfl urisel járó költségeket a sajátjukból tartoznak nyomja most az ágyat. Az orvosi látleletek
kOzOnségnek megtekintésre, a terembe min viselni.
szerint 8—14 napig gyógyuló testisértések
den vételkényszer nélkül bárki is beléphet és
Qyilkosiág ostorral. A vashossiufalui miatt vonják felelősségre a bíróságnál a
végigszemlélheti a remekebbnél remekebb
határban nov. 2-án térteteket őrzött Wollner bicskázó legényeket.
művészi alkotásokat. Mint értesülünk, ma József. Csordás Marit ugyanekkor adót fizetni
Emberöléssel Tádéit erdóőr. Még jú
van az utolsó kiállítási nap.
küldte a faluba s az országúton a cselédleány
Kabitlupás dulakodás késben. Hock- összetalálkozott a fiatal legénnyel. A többit lius hó 27-én Kiss József alapítványi erdőör
hold Mihály pékséged e hó 4-én Összeszólal a legény igy adja e l ő : — Megöleltem a Karakón agyonlőtte Német István 12 éves
szegény-Marit, a ki igen erős leány volt, s fiat, mert az erdőn epret szedett. A vizsgálat
kozott Horváth István napszámossal, majd kiszakította magát a karomból, én meg na
megindult ellene, de Kiss József azért itthon
pedig dulakodni kezdtek egymással. Közben gyon kívántam s hogy el ne szaladjon J i o s t maradt. F. hó 7-én a szombathelyi ügyészség
szu
ostoromat
utatina
csavarlam,
éppen
a
lecsúszott Hockhold válláról a kabát, amit
.a.jánoshazai c-endőrségeí utasította a letartóz
nyaka
köre.
Szaladt,
én
meg
húztam
t
egy
Horváth István felkapott és elfutott vele.
szer csak odaesett a lábaim elé. Meg volt tatásra és november 8-án már be is kisérték
Minthogy Horváth a kabátot később sem
halva. A leány holttestét- felboncollák s az a szombathelyi ügyészség fogházába, mivel
adta vissza tulajdonosának, ez feljelentette orvosi vizsgálat inngállapitolta, hogy Csordás szándékos emberölés bűntettével van vádolva
őt lopás cimén.
Mari érintetlen maradt. Bihnm László őrmes
egyelőre vizsgálati fogságba helyeztetett.
Pipaszár mint ütőszerszám. Rumi ter és Lakatos Gyula csendőr ügyességének
Vármegye, k orvosai tegnap tartották
Kalman rábakecskedi lakos lolyó
3-án kell betűnni, hogy a gyilkos megkerüli és a meg Szombathelyen szövetségi ülésüket, amely
tényállás teljesen kiderült.
nekitámadt Farkas Imréuének és a kezeután a Szabadéban táisasvacsurán egyértel
Tflz-esoL Kéttornyulak községében tüz műen állapították meg az egészségügy re
ügyében levő pipaszárral jól helybenhagyta,
sőt ezenkívül az asszonyt meg is rugdosta. ütött ki, amely a sárvári cukorgyár káráta ceptjét. Szivünkből kívánjuk, hogy közegész
nagy mennyiségű szalmát és töreket hamvasz
A megvert asszony feljelentést tett bántal- tott e|. A tüz keletkezésének okát még nem ségünk hűséges őrei legyenek a jövőben is,
mint a múltban, az emberiség legigazibb
mazója ellen a czelldömölki siolgabiróságnál. tudják; a kár különben 3.000 korona
barátai.

5

oldal.

i asvármgyeiek a hábem színterén
A V. H. jelenti: A magyar-osztrák alattvalók
védelmére Levantéba küldött hadihajók kö
zött szerepel az »Admiral Spatin« nsvü cirkalóhajó is. Ennek a hadihajóuak agy része
vasvármegyei. E szerint a közös hadseregből
a legelsők, akik a harctéren mev'elemiek.
Tehát a mi alattvalóink védelmére isme; csak
magyar anyagot küldöttek ki, ami bennünket
azért is érdekel közelebbről, mert közöttük
sok a vasvár-negyei tengerészkalona.
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nagy haladási jelent. Addig-addig kísérleteztek,
mígnem sikerült a •Titáns-i . előállítani,
amelynek szántási próbája nagyon sikerült.
Legközelebb Serényi "Béla gróf folduiivel esügyi
miniszter és tekintélyes szakférfiak s gazdák
jelenlétében fess a főpróba, amely előrelátha
tólag fényes eredménnyel végzi munkáját. A
80 lóerős nagyszerű gép könnyedén fog az
amerikai gyártmányokkal versenyezni.

szám.

Szerkesztői üzenetek.
Iparo*. Igeni-, a IV. közép-, vagy
polgárt iskolai osztályt sikerrel végzett iparostanulónak kötelessége be;árm ipariskoláns^de
csak a hittan és a szaktárgyak (rajz. fogal
mazási tanulására. Ha pedig tanonca vidéki*
megy munkán, azt tesséh sídre írásban be
jelenteni, akkor a kellrmetlensegekrt ki fogja
kerülni

Mzttréazteltf
óesrtáa. Lassankint
belátják főuraink, hogy minél több gyár ké
A k i r . tanielágyelóség uj tollnoka. A ménye füstöl a birtokaikon, annál jobban tud
vallás és közoktatásügyi miniszter dr. Harcsa ják értékesíteni mindazt, ami birtokukon teDénes árvavé-roegyei ki', tanftlűgyelőségi
m és aránytalanul nagyobb a jövödelmük.
tollnokot eddigi minőségeben Szombathelyre Odorfán az uj vasúti állomás mellett rövid
áthelyezte.
idő múlva megkezdik az építését gr. Krdody háziasszony nem nélkülözheti a magyar .(as
Sándor gőr.fürésztelepének, Kösreghy Faugt szonyok pompás közlönyét, a KOrlhy Emiiné
A megyéspüspök nagy térvei. Szom
baihelyröl érkezik sz a hir, hogy Mikes János József uradalmi erdőmentük terve szerint — szerkesztésében megjelenő 19 éves •Háztar
gróf, megyéspüspök, a papnevelő intézetet, Feldolgozásra kerül a gróf erdőben levő fa.
tást', mely kiva.o folyóirat mindent, lelölel,
amelyet még íelsőszopori Szily János, az egy Épület- talp és tűzifa stb. készül ott.
ami a
házmegye első püspöké a'apiiott, az n. n. papiszőlő telepére akarja áthelyezni, ahol e célra
egy hatalmas, a célnak teljesen megfelelő, süt
háziasszonyt *rdeali. Ha n i c i 6 K-val e'őSmég a nyugdíjas papok kényelmes lakásául is
szolgáld nagyszabású épület létesíttetnék. A (E rovatban kAxlóttekért a aierknzlteg feletőetéfet | zet a Háztartásra, akkor ingyen és bérmentve
villal.1
mostani papi szemináriumnak ma is impocá'ó
kapja meg a »Háztartás Könyvtara* most
épülete pedig átalakíttatná a középiskolai
magjelent pompás 30 kötelet, melyek minden
Dr.
Marton
Adolfhoz
volt
megbí
tanalók otthonává A megyéspüspök Székelyudvarhelyen, mint lőesperes-plebé-ios, ugyan zottjai, Major László és Stern Jenő urak
csak ily módon cselekedett és a ezékelyudver- a következő levelet intézték a Vasvár
heljiek ma is hálával emlékeznék az ó ked megye 27-ik számában megjelent nyílt érdeklő ezernyi hasznos háztartási ismeretek
kel vannak tele. Aki a .Háztartási* járatja,
ves grófi plébánosukra, aki nagyszabású alko
téri közlemény miatt:
tásaival nevét halhatatlanná tette.
annak szótárából és háztartásából a
Duka, 1912. november 4.
Mallatlai I A minap Dénes Károly kir.
Kedves Barátunk!
tanfelügyelő azt jelentette Hunyadvármegye
közigazgatási bizottságának, hogy a vármegye
Mai nap jött tudomásunkra, hogy szócska eltűnik, mert ebben a folyóiratban
178 (égyszázhetvennyolc) községben egyáltalá
Pascu S á n d o r é s Zollner J e n ő urak, mindent megtalál. Ingyenes mutatványszám
ban nincs iskola, azért a magyarság egyik mint Hirschler Sándor ur volt megbí mal szive-*-!! szolgál a llázlarlás kiadóhiva
másik községben, igy Hosdáton, Rákosdon,
tala. Budapest V I , Eöiv.".-iiica 30.
Alpestesen már teljesen etoláhnsodott. Cgyan • zottjai a Vasvármegye október 27-iki
egy
nyilatkozatot
tesznek
kinek a szégyene es ? — Kinek a vétke ? számában
— Hej de sok fekete folt vau azon a • f é  közzé s közlik benne a 8 3 . gyalogezred
nyes < statisztikán I
becsületügyi választmányának magyarra
Drágaságl pótlék a tanítóknak. Vas- fordított sürgönyét, melylyel az a cél
vármegye összes tanítói kérvénnyel fordultak juk, hogy a T e párbajképességedet két
a vármegye törvényhatóságához, hogy anyagi ségbe vonassák.
- .
helyzetük javítása iránt indított akcióban a ;
j
E z a nyilatkozat hiábavaló erőlkö
varmegye is segélyükre legyen. A vármegye I
méltánylást érdemlőnek találta a kérelmet és ' dés és egyáltalában ne reflektálj rá,
a tanitók anyagi helyzetének javítása érde | mert hisz, ha a becsületügyi választ- !
kében pártoló feliratot intézett a k ö z o k t a i a s - mány nem talált volna téged correct—Qg-ft-minisztsrhezrJovahhá felkérte, - a - k é p y j ^ n^rr^fk1rTiT--Trem~sflig0iiy
tar-Lselőházat is, hogy törvény által rendezzék a i
hadspródjánák, hogy: >elégtételt vehet I
tanitók helyzetét. Amig a drágasági pótlék
rendeztetnék, addig is segíteni akar a vár- | é s adhat<. A sürgöny az a része pedig,
megye a .Nemzet napszámosain'. Felhívást • hogy: >ha doctor Marton párbajképes
intézett a vármegye összes föszolgrbiráihoz, i sége iránt stb « arra vonatkozik, b a
hogy a hitközségeknél s ott, hol községi is
azóta merült volna fel Ellened valami.
kólák tartatnak fenn, a képviselőtestületnél
hathatósan járjanak közben, hogy az illetékes
De m é g különben fentnevezett
urak
testületek a tanítok anyagi hslyzetének javí önmagukkal
is ellenkezésbe
jöttek
a
tása érdekében mielőbb határozzanak. Add'g
tárgyalások
folyamán,
mert
mikor
is, mig a drágasági pótlék tatot törvényileg
becsületbiróságba
nem
intézkedés történne, részükre drágasági vagy mi a második
bele, ők békés elintézett
pro
személyi pótlékot szavazzanak meg s a vo mentünk
natkozó határozatokat 3—3 példányban jóvá ponáltak.
Már pedig
lehet e
akár
hagyás vétett e törvényhalósági b'iot' -ághoz békés, akár
fegyveres (ezt ugyan soha
terjesszék be. Azt hisssük, hogy a tanitók
sem említették) elintézést
proponálni
kéress mindenütt meghallgatásra talál s a
szemben, akit
inkorrektnek
községek belátva a nagy drágaságot, a pótlé olyannal
tartok ?
kot mindsnitt meg fogják szavazni.

Müveit

NYILT-TÉR.

modern

asszonyt

keresek

A tanítók
esküjenek
módosítása.
Tudvalevő dolog, hogy mioden uj tanító kö
teles hivatalos esküt tenni. Ezen esküt eddig
a tanitó az illetékes járási főszolgabiiónál
bármikor letehette. Most a kir. tanfelügyelő
előterjesztésére a közig, bizottság elrendelte,
hogy a tanítók elsősorban a kir. tanfelügye
lőségnél kötelesek jelentkezni s csak a tan
felügyelő írásbeli megbízására vehetik ki a
főszolgabírók a tanítókból az esküt.
A »TÍtáa< A szombathelyi Magyar Mo
tor- és Gépgyár üzemének programmjába
vette a motoros ekék és teherautomobilok
gyártását is, ami kétségenkivül a gyáriparban

Aki lovagias dolgok elintézéséhez
ért, az az egészből világosan láthatta,
hogy a-dolog éle Ellened lelt fordítva,
de eredménytelenül s hogy a Te ügyed I
a lovagiasság szabályai szerint correcten
el lett intézve.
Fogadd különben
nagyrabecsülé
sünk igaz megnyilvánulását,
melylyel
maradunk továbbra is
készséges

Stern Jenő
oki. gyógyszerest,

híved:

Major László
sík. hadnagy.
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Megnyílt

ílhtan*

Daráló-malom
2 lóerős gőzgép

Sági-utca

2-ik szám alatt

pel

közelében)

szihajtásra

Halász Károly

C T D B C clpöraktár köz
vetlen

szám

nagyslmonyl molnárnál azon

levő

nal ölesé áron eladó.
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KIRÁLYA!
Fíraktáros: 6ay»r Gyula-cég Czelldömölk,

kávé,

Üzlet-áthelyezés.
Tisztelettel hozom a n .
é . közönség b
tudomására.
hogy CzaUdwölkön, a
les
suth Ltjos-ntcában (Simon
Sándor-féle ház) levő

1
MG

$

Budapest f l Teréi-korat 36.

a

JL

tea.

0

t

I

•agyar
SIEMENS SCHUCKERT-1ŰVEK

kedvezmény.

essen*

1 0 ° / - o s k e d v e z m é n y e s jegyfüzetek.

*

áram megtakarítás.

^ ' " ? Í T ÖRHETETLEN !

leves, hus,

Füslölthus
é s virsliáru .nt31K
naponta érkezik é s legol
csóbb árban
árusítom.

ReggeU

0

Q Y O Q Y Ü Ü D I T O V I Z .

K 140.

Viszonteiárusitóknak

75°/

drétssillal.

t

» x

A háziasszonyok a bevásárlásnál
a saját érdekükben kérjenek hatá
rozottan : Valódi Franckot a kávédarálóval.
Nagyon tanácsos mindjárt meg
győződni arról, hogy az adott ládika
vagy csomag a „kávédaráló"-val, a
„Valódi" minőség kezességével,
•>
van-e ellátva.
.
Gyár Kassán. •'

üzletemet
fi

SL.

"

a Háczky-féle házba az ( U j
kávéházzal szemben) helyez
tem át.
,
Midőn erről igen tisztelt
rendelőimet értesítem, kérem
további becses pártfogásukat.
Öltönyöké'- a legdivatosabb
szabásban készítek
Tisztelettel
r

t

Németh László
uri-szabó.

Hírlapunk nyomdájába
jobb családból való fiu

t a nonc u 1
felvétetik.

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca
Nagy választékban .raktáron tartok díszes é r c é s fakoporsókat,
koszorúkat é s minden a temetkezéshez s z ü k s é g e s cikkekét!
Hollaszállitásl s 'minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal v é g e z e k - u g y , hogy a - g y á s z o l ó családnak "akár helyben,
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
Városunk vidéke n. é.
vagyok mély tisztelettel

közönségének
•••

szíves

jóindulatát

Szaíay Gynla asztalos, Czelldömölk,

kérve, .1

Sági-utca.

7. oldal.
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Hirdetéseket j utányos
áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.

45. szám.

S z a l ó k y Zsigmond
kőfaragó

Czelldömölk.
Sirkőraktár:
:

Hölgyek figyelmébe.

Szentháromság-tér

Kőfaragó-telep :

Kls-ntca.

:

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirkőraktár.
Kataszteri iöldméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Epületmunkát

é s mindennemű

lavitásokat

ellogadokés azokat jutányos áron készítem.

Uj szabó-üzlet.
Czelldömölkön, a Gayer-féle ház
ban szövetraktárral férfi-szabó üz
letet nyitottam.

Aki fess é s kényelmes fűzőt óhajt,,
rendelje meg

Midőn ezt a n. é. közönség becses tudomására hozom,
kérve szíves párfogását, amit azzal fogok hálálni, bogy
szaktudásommal a legszebb szabású férfiruhákat készítem;
Szo ve trák táró mban a legnagyobb választékban talál-,
hatók a legdivatosabb angolazövetek é s ezekből j u t á n y o s '
áron szolgálom ki rendelőimet.
Angol é s francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik.
Tisztelettel

WE1SZ U F Ó T ,

' '

férfi-szabó.

Győrött, B ö b é k D á a l e l M
Megyeház-utca 9. szám alatt levő
mellfüzökülönlegességi műtermében.
A legújabb- francia reform vagy
igen kényelmes halcsont nélküli
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás é s tisztítás szin
tén elfogadtatik.
Ugyanott utazónö

felvétetik.

• Villamos dariló-malom.
Vao szerencsém a n. é . közönség b. tudomására hoxni, bogy
CzeUdömölkön,a Gyár-utcában levő telkemen (férház-kert mellett)
V I L L A 1 Ű Z E M Ű

daráló malmot

Hornyolt cserép

rendeztem be.

é : géptégla
kitűnő minőségű kapható

özv. Tory Györgynó

Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifo
gástalanul

végzek.

A darálást hétión, csütörtökön

Czelldömölkön.

é s szombati napon e g é s z na

pokon, a többi napokon a fa-fürészelést teljesítem. Rossz i d ő esetén
pedig szintén darálok.
Főtörekvésem oda irányul,

téglagyáriban

•

hogy a nagyérdemű

közönséget

a leglelkiismeretesebben szolgáljam ki.
Becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

Hornyolt cserép I- rendű

70 K.

Tartósságért szavatolás.

VARGA

GYÖRGY,

l^aHHMHMIMSMMPr

gépész.

:JMBanaBaBsWi

-

663./1912.

Tht. sz.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 18S1
évi L X . t.-c. 102. g-a értelmében ezennel
közhírré teszi,
hegy a soproni kir.
törvényszéknek
1912. évi 6825/a. sz.
v é g z é s e következtében Hering Zsigmond
ügyvéd által képviselt Sellenhofer F r i 
gyes fiai soproni bejegyzett cég felperes
javára Csönge községben 1524 K 62 T.
s jár. erejéig 1912. évi október 3 2 - é n
foganatosított kielégítési végrehajtás ut
j á n le- é s relülfoglalt é s 2673 koronára
becsült követkéz ingóságok, u. re. : 1
drb. csődör, 2 drb. kocsi, ló é s szobabeli bútorokból s egyéb tárgyakból álló
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Czelldömölki kir.
járásbíróság 1912. évi V. 337 az. vég
zése folytán 1624 K 62 till. tőkekövetelés,
ennek 1912. évi ápril bó 5-ik napjától
járó 6% kamatai é s eddig
összesen
155 K 67 fillérben bíróilag már meg
állapított költségek erejéig Csönge köz
ségben alperes lakásán leendó megtartá
sára 1912. éri november 23 lk napjának
e. 9 érája határidőül kilnzetik és ahhoz,
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy a z érintett
ingóságok az 1881. évi L X . lo. 107 é s
108. §-ai értelmében
késqiénztizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

i

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le é s felülfoglaltatták
és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
ezen árverés az 1881. évi L X . tc. 20.
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Czelldömőlk, 1912. november 8.
ZÁBORSZKY SÁNDOR
kir

ISI

Uj

bir. végrehajtó.

cipöraktár!

Czelldömőlk é s vidéke n.
é. közönségének s z í v e s tudo
mására hozom, hogy Ciell-

hrVJZ

ÖREGEM

is mindig azt mondta, hogy szeplők elOzesére, valamint finom, puha bór és
fehér teint elérésére és megóvására nincs
jobb szappan, mint a világhirO »Steckenpfenl. liliom-tejszappan. Védjegye »Steckenpíerd. készíti Bergmann et Co.cég
'[Viselten a/K. Kapható minden gyógy
szertár, drogueria, illatszer és minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik
a Bergmann-féle • Manera. liliomtejkrém
fehér és finom női kezek megóvására,
ennek tubusa 70 fii., mindenütt kapható.

dömölkön, az apátsági szék
háiban levő első s z á m ú üzlet

helyiséget (Gayer-céggel szem
ben kibéreltem é s ott kész

férfi-, H l - és gyermek

cipőraktárt
rendeztem be.
Raktáron tartom ugy az
egyszerű, mint a legdivatosabb
cipőket, melyeket legolcsóbb
áron árusítok.
A n. é. közönség b. párt
fogását kérve.
kiváló

tisztelettel

Klafíl Sándor.

KLAeEEER__^
Czelldömölkön a róm. kath templom mellett (Gayer ház)

szerezhetők be legjobban és legolcsóbban különféle

BÚTOROK
gyermekkocsik, vasutas kézitáskák, szőnyegek, föggönyök,
ágygarniturák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefe
áruk, fésűk, hajdiszek. bajuszkötők, pipere és • fodrászat!
cikkek.- gyógyszappanok kicsinyben és nagyban.

Teljes szoba- es kosiyhabwrerr;•.,,. •
Bútorok részletiizetésre is kaphatók.
; « y w ! P t ö t ~ p i S ^ v g .Vándor viilanjeröre ber-n,Wt(
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