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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előtütetéai ára- Egész évre 8 korona, félévre t | 

korona, negyedévre 2 korona, 
Egyes szám ára darabonként 20 liter. 

<">lclö« surkesilú: 

DÍNKGREVE NÁNDOR 
' Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 

Dínkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOruölkön. 
Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Czelldömőlk jövője. 
i 

A haladás utján levó városoknál 
jgen fontos feladat a fejlődés keretei
nek, a lakosság elhelyezésére szükséges 
városrészeknek öntudatos" és tervszerű 
kijelölésé. Nagy városok, régi metropo
lisok sem zárkózhatnak el ezen köve
telmény elől. Régi utcák szabályozásá
val, ujak nyitásával, akárhányszor a 
meglevő épületek lerombolásával kény-
teltnek a régi kereteket megbolygatni. 

A községek jövőjéről lévén szó , 
nem az egyes ember akarata, hanem 
a közérdek az a szempont, amit foly-

• toxosan szem előtt kell tartani. Bárha 
kellemetlen is, mindenki tartozik a saját 
egyéni akaratát a közérdeknek aláren
delni. Tűrni kell, hogy akaratelhatáro-
zásunkat a törvény és törvényes sza
bályrendeletek korlátozzák es befolyá
solják. Ha igénybe akarom venni azo-

| ~ ~ „ - , J i j ^ a j o g o k a t , amelyek engem, mint a 
község lakósát megilletnek, 
alávetni magamat azoknak a rendsza 
bályoknak, amelyek a község es a kö 
zönség érdekében ferjnállanak. 

Ámdt 

nem elég; - .• mellett szükséges, hogy 
a község tudatában legyen azoknak a 

j fontos érdekeknek, amelyek ehhez a 
I kérdéshez fűződnek. Szükséges, hogy 
I nem ináról-holnapra, ötletszerüleg, hanem 

öntudatosan, előre megfontolt és kidol
gozott terv álapján járjon el. Nem egye
seknek naponként megnyilvánuló aka
rata és kívánsága, hanem a város min
denkori érdeke legyen az a vezérelv, 
ami a község intézkedését irányítja. 

Sajnosán kell megállapítanunk,hogy 
Czelldömőlk tagadhatatlanul gyors fej
lődésével a község vezetőségének ily 
irányú tevékenysége és gondossága 
arányban nem áll. Be kell látni azon
ban azt is, hogy e részben a hiba nem 
a községben és a község vezetőségében, 
hanem az adott, a vezetőség által nem 
befolyásolható helyzetben van. 

Nagyközség vagyunk. Eszközeink 
korlátoltak és fogyatékosak. Községünk 
jellege nagyvárosi, — önkormányzati 

tlrto^onTt^^^ 

a rendszabály egymagában j helyette gondolkodik. — Itt minden a 
képviselőtestületen fordul meg, amely 
bármily jószándékkal legyen is eltelve 
a város érdekei é s ügyei iránt, a várót 
egységes vezetését é s az ügyek elinté
zését már csak azért sem biztosíthatja, 
mivel a. napirendre kerülő ügyek elő
készítésében részt nem vehet és azok
ról legtöbbször csakis az ötletszerüleg 
és hevenyészve összehívott képviselőtes
tületi gyűlésen értesül. A képviselőtes
tület tehát nem pótolhatja azt a gon
dozó é s vezető szervet, amit rendesett 
tanácsú városokban a polgármester é s 
a városi tanács képvisel. 

Mindebb"1 azonban nem az követ
kezik, hogy városunk érdekeit addig is, 
amig ez a város'érdekében kívánatos 
idő elérkezik, a véletlennek szolgáltas
suk ki, hanem az, hogy gondoskodnunk 
kell olyan módokról é s eszközökről , 
amelyek az adott helyzetben is képesek 
az előttünk lebegő célt megvalósítani. 

! Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
«*»frt'raiT-~8a+i»esr"^^ 

lusi. . i fejlődésével, mint kétségtelen ténnyel 
Nálunk nincs polgármester é s vá- i számolhatunk. — Isten után a vasút 

rosi tanács, amely a várost vezeti é s : az, aminek ezt köszönhetjük. Ezenkívül 

Eda. 
Irta: Jakaa István. 

liyönyörii :lio!dvilágos éj van. A tenger 
nyngridi; A milliárdnyi kis csillagok mind 
megannyi apró fáklyák világítanak, kózöttOk 
a hold aranysárga képével mosolyogva mél
tóságteljesen bandukol; őrzi -nyájat, a csilla-
t'kit. Távolban magusi fényben úszik a ki
kötő. Nem messze a parttól egy magányos 
gránittalapzaton áll a világító torony; hosszú 
sugárkévéket Kivel az indigókék vízre. Még 
hallatszik a .kikötői zaj: a láncok .csörgése, 
csigák nyikorgása;, ének, fütty, kojjácsolás stb. 
m ir egybefolyt kausz, csak néma zsibongás, 

.rríeiybői oly'tör óíesen kihallatszik egy érkező 
vagy induló hajó füttye. A vizet ellepik az 
apró c-olnakok, gondolák, melyekben egy-egy 
szerelmes pár ül gondolataikba merülve, vagy 
kedvesen csevegve egymással. •• 

B'pprj abbahagyja' az evezést, mondo-
lihjával egy ismert darabba log es énekeli 
busán. ' 

Quatido a far legna per il boscó Vadó, 
i pastrolli gridanó a gran le.-ia. 

Mikor elénekelt egy-egy strófát, vizsgá
lódva nézi a homályban álló várkastélyt. 

— Semmi! — inormogá magában. Cjra 
énekli a rtfrainl: 

Qualcunó s'avvicina 
e m'nffre latte e cació. 

- Mégegyszer ránéz a büszke várri, meg
csóválja fejét, melléből halk sóhaj tör elő. 
Leverve irányiija jármüvét a rozzant halasz-
viskó felé. 

Eljött másik nap, harmadik nap, jött, 
ment, mint kivert kutya. Semmi, ugyanaz a 
csalódás. Mintha kihalt volna lakói az ősi 
várnak. 

Máskor,' mikor Beppó énekének két 
utolsó akkordja "elhallatszott, kinyílt "a vén 
kastély egyetlen sarokablakja s megjelent 
híljés pompájában ":y szőke' Icínyka, Bénpó 
imádollja, a kastély tiatal úrnője. S moso
lyogva intett Beppónak: 

— Jövök ! 
S jott is. Beppó beültette csolnakjába 

kedve-ei s mentek ki a nyílt vízre, messze_ 
messze, keresték a magányt, hol nem zavarja 
boldogságukat, semmi, hol teljesen egymásnak 
szentelhetik magukat. A hullámok gyengéden 
öleikéivé a csolnakkal ringatták a kél sze
relmest. - ' - . 

B<-ppó már megsokalta a sok várást, 
egyik szép napon azzal az ürüggyel, hogy a 
grófékhoz a kastélyba halat visz, elment. 

Ezy jó óra múlva megérkezett a kastély
hoz. Lázasan ugrott ki csolnakjából. Szive 
erősen dobogott Tétován, mintha mámoros 
lenne, bandnkált a kapuig. Megrántotta a 
csengői. 

Az ajtó csikorogva kinyílt • 
— Na, mi hír öcskös, — kérdé az inas. 
— Semmi signare, — ma reggel egy 

kis fogás volt s gondoltam, elhozom- a mél
tóságos asszonynak. 

— .lót ran flaskrVs, l?ér/*d hoerr-'d vnn, 
hogy igy eltaláltad, épen most akartam halért 
menni a piacra, de fordulj mar befelé. 
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nincs M M : gazdasági, sein kulturális 
intézményünk, sajnosán nélkülözzük 
mindezideig az Állam segítő kezét és 
ennek dacára, ha mégis a város két
ségtelen fejlődésére hivatkozhatunk: ez
zel megjelöltük azt az alapot, amelyen 
a város jövőjének kiépítését megkezd
hetjük. 

Hogy ennek a célnak eléréséhez 
milyen uton kell haladnunk és milyen 
eszközöket kell igénybe vennünk, erről 
jövő közleményünkben fogjuk nézetün
ket elmondani. 

A jövő érben 

életbelépő adótörvény. 
Lépten-nyomon halliuk és hangoz

tatjuk azt, hogy az 1913. évben életbe
lépő adótörvény rendelkezései oly kom
plikáltak, hogy eleinte azokból az adózó 
polgárságra a törvény nem ismeréséből 
sok hátrány származhat. Nagyon jól 
tndiuk azt, hogy a törvény, végrehajtó 
közigazgatási hatóságok bürokratikus 
módon ragaszkodnak a törvény intéz
kedéseihez, minek következtében a leg
nagyobb jóhiszeműséggel eljáró polgá
rokat is esetleg nagy pénzbüntetéssel 
sújtanák az nj adótörvények intézkedé
sei alapján. Ezt akarta megakadályozni 
Solymosy Ödön báró, a soproniak köz
becsülésben álló országgyűlési képvise
lője, midőn az országos munkapárt leg 
utóbbi értekezletén elsőként szólott a 
pénzügyi tárca költségvetéséhez. A köz-
tevékenységéről nálunk is, sőt ország
szerte ismert képviselő nagy horderejű 

az reáli- és uiegiiyugvá-sal el is fogad
ható, arra kormányunk gondosságán 
kivül garancia pénzügyminiszterünk 
tgyénisége és az, hoyy olyan előadó, 
amilyen Hegedűs Lóránt, elfogadásra• 
ajánlja Én csak egy kérelmet akarok 
a pénzügyminiszter úrhoz intézni, aki 
nagy szakképzettségén felül humánus 
gondolkozásáról is meggyőzte rövid 
szereplése alalt a nyilvánosságot. En az 
ő humanizmusához fordulok az egész 
közönség nevében. 

Méltóztatnak tudni, hogy a kör
jegyzők, adózási tisztviselők, az országos 
gazdasági egyesületek által rendezett 
tanfolyamot elvégzeit főgazd»li*ztek; de 
előkelő uradalmi |oglanácsosok is oly 
nehéznek találják az 1913-ban életbe
lépő adótörvény rendelkezéseit s való
ban oly komplikált az, hogy az első 
érben tévedések, hibák előfordulásától 

terbiztositiaSolymosy bárót, bogy gondja 
lesz rá, bogy az adótörvények végre
hajtása az e lső-években isi a lehető leg
simábban menjen. Teljesen tudatában 
van annak, hogy ilyen nagy változás
nak keresztülvitele simán csak ugy 
mehet, ha a közegek nem ragaszkodnak 
mindenben feltétlenül az írott szavakhoz, 
hanem igyekeznek magukat beleélni a 
törvény szellemébe egyrészt, másrészt 
igyekeznek alkalmazkodni az élethez, 
beleélik magukul az adózó helyzetébe 
és az adózón minden körülmények kö
zött könnyíteni igyekeznek, különösen 
a tekintetben, hogy esetleg némelyek a 
törvény kellő ismeretének hiánya folytán 
jutnának ellenkezésbe a törvénnyel. Ígéri, 
h.cv töle telhetőleg mindent el' fog kö
vetni ebben az irányban. 

A legnagyobb elismeréssel adózunk 
Solymosy Ödön bárónak ezért a fölszó-

kell tartani. Ezért az n kérésem a pénz- \ lalásért. meri megbecsülhetetlen szolgá-
ügyminiszter úrhoz, adja ki a legszigo
rúbb rendeletét az összes adóhivatalok
nak, hogy óvatosan, jóindulattal, okta
tólag járjanak el az első évben az 
adóját készségesen megfizetni akaró 
közönséggel szemben s a nem szándékos 
hibát ne sújtsák pénzbüntetéssel Gya
koroljanak az elsó évben olyan kulan-

latot tett azzal ez adózó polgároknak. 
De a miniszteri nyilatkozat is garancia 
arra, hogy az 1913. évi adótörvények 
méltányos végrehajtása a legfelsőbb 
pénzügyi hatóság lelkiismeretes szigorú
sággal fóg őrködni. 

tériát, amilyent csak lehet. Nem akarok j * U J M * H o l m i 
uzust, mert visszaélés hamar történik, | B U D f c U G l I U l 

miniszter rendelete. de az első évre nézve előadott kérése
met nemcsak gyakorlatinak, de jogosnak 
is tartom. Meggyőződésem, hogy a kí
méletes elbánás csak- türelmesebbé teszi 
a közönséget az adókivetéssel szemben I 
s az oktató bevezetést a közönségnek j 
az ui adó tryakorlatára az egész ország-
bem hálával fogadják 

Tisztelt értekezlet! Ez szociális ki- , 
hatásaiban is fontos ügy, miért is kérem 

Sorosás a jövő' évben. 

Egy legújabb érdekes rendeletével 
a honvédelmi miniszter az 1913. évi 
ujoncozásra vonatkozólag tesz e lőmun
kálatokai, amelyekben különösen azt is 
hangsúlyozza, hogy utalva a sorozás 
kiváló fontosságára, kívánatos, hogy 
lehetőleg mindenütt az alispán é s he-az összes itt jelenlevő képviselőtársaimat, 

b*széJi>l--é8~*-»é4»xügy4î  
a nagy közönség érdekében az alábbi- szíveskedjenek s velem együtt kérjék a ! rendkívüli esetekben bizzák a sorozást 
akban közöljük: mondottakra a pénzügyminiszter urat. a vármegye által kijelölt sorozó elnö-

Tisztelt értekezlet! Nem a költség- (Általános helyeslés.) j kökre. A jövő márciusban az 1892. 
vetéshez akarok szólani, mert arra. hogy Teleszky János dr. pénzügyminisz- 1891. és 1890-ik években született 

Beppo szó nélkül belepett. 
Az előszobába vezető ajtó hirtelen ki

nyílt s megjelel,t a grófné hosszú csonton 
alakja kezében kulyakorbáccsal s mielőtt 
Beppo szólhatott volna, lesojtott a rettenetes 
korbács, Beppó arcát elöntötte a vér. 
— • — Takarodj a szemem elöl te lazaroni, 
te mersz az én lányommal csolnakázni te, 
te . . . s újra ütésre emelte korbácsát, de 
mire lesújthatott volna, Beppő felrántotta az 
ajtót s kibotorkált. 

Az erkély sarokablakja kinyílt és Éda 
egy kis levélkét dobott le közvetlen Beppé elé. 

. •. Beppó mint a villám kapta fel a levelet, 
felnézett s látta Éda! az ablakbán, ki bucsu-
csókokat integetett neki. Nézte, nézte sokáig, 
mikor egy erős kar rázta fel merengéséből. 

Még most is itt vagy. Siess, mert kutyák
kal tépetnek Össze — szólt az inas. 

Beppő felrezzent s futva iparkodott el
e m i a csoloakjáL Mar jó messze járhatott a 
parttól, mikor eszébe jnfott a levél. Lázasan 
bontotta fel és olvassa: 

Kedves Beppóm! 
Egy udvaronc elárult s ezért zárdába 

kell mei.nem. Hogy én mit álltam ki, nem 
is gondolod. Itt kUldők egy pár szálat hajam
ból s a fényképemet, tedd el jól. 

C s ó k o l : Kdad. 

Ar evezőket bevonta s gondolataiba 
merült. Dacára annak, hogy vihar volt kitö
rőbe. A hullámok vadnl dobálták a csolnakot. 
Távolról már villámok cikkáztak. A vihar 
kitört. Beppó m-m lörődött a háborgó elem
mel, rádőlt az evezőre s keservesen zokogott. 

- Tiz év telt el azóta, hogy Beppónak 
meg kellett válni kedvesétől. Megválni, még 
pedig oly szomorúan, hogy utoljára meg se 
ölelhették egymást. Beppó 24-ik évét tiporta, 
mikor kikerült a katonaságtól. Ezalatt teljesen 
megváltozott. SzíVár alakja meggörnyedt, 
melle beesett, haja deresedni kezdett Megtörte 
a bánat, a szerelem bánata. Csendesen, ma
gábazárkódottan élt, folytatta régi mestersé
gét, a halászatot Az a régi -hely, hol azelőtt 
lakott, teljesen megváltozott. Az üres telkek 

helyén magányos paloták, szállodák díszeleg
tek. Távolabb a hírhedt .Grand Hotel--tol, 
hol a két utca egy zsákutcába fut, messze, 
egész a4 tenger parton van egy rozzant viskó. 
Abban lakik Beppó. Se anyja, se apja, se 
barátai, teljesen a magánynak szenteli magát. 

Egyetlen szobából áll haj éka s ez fé
szer, konyha, háló, minden. A középen .egy 
korhadt asztal, mellette egy láda. amibe az 
egyetlen értékes darabját a hajat és fényké
pet tartja. A szűk ablaknál egy lábatlan ágy, 
rajta vitorlavásznak, párnául egy csomag kő
tél van oda téve. Ebben a sarokban evezők, 
hálók, amott egy pár rábos, kötélcsomag, csi
gák. Az ágy fölött egy elsárgult madonna kép, 
melyet nagy becsbe tart, mert boldogult any
jától kapta emlékül. A mennyezet közepéről 
egy füstös, törött mécses lóg, melyre ugyan 
ritkán van szüksége. 

Alig, hogy Éda a zárdában megmelege
dett, anyja hazahozta s erőszakkal eljegyezte 
egy grófi származású tengerészkapitánnyal. 
Eljegyzés ntán két hétre már a lakodalmat 
is megtartották. 
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ifjakhol álló sorozásra fölhívott korosz
tályt sorozzák, akiknek összeírása a 
sorozás első előkészülete. Ez a korosz
tály november végéig tartozik helyi ha
tóságánál jelentkezni. 

A szolgálati kötelezettség teljesítése 
tekintetében biztosított- kedvezmények 
előkészítése a kétéves szolgálat biztosí
tása, az egyéves önkéntesség és a pót
tartalékba való utalásból álló kedvez
mények el intézése az előkészületek má
sodik munkája. 

A családföntartói kedvezmények 
iránti folyamodványok január és február 
havában nyújtandók be, legkésőbb azon
ban a tényleges szolgálat megkezdésé
nél, ha ennél későbben sdják be a kér
vényt, akkor a póttartalékba helyezés ' 
csak szeptember hó 30-án foganalosit- ' 
tátik. A teljes törvényes igénnyel nem . 
bíró C8aládföntartók é s mezőgazdák ré
szére az ujoncjulalék 4 százaléka ere- , 
jéig póttartalékos kedvezmény áll fönn. 1 

Eziránt a kérvények a tényleges szol- ! 
gálst megkezdéséig nyújtandók be és a 
póttartalékba való helyezés szeptember , 
30-án történik. 

A papok és papjelöltek kedvezmé- i 
nye a regi marad. A tanítói é s tanitó- ; 
jelölti kedvezmény elnyerésére egyelőre ! 
csak horvátországi tanítóknak van igé- ; 
nyük. — A csak két évre terjedhető j 
tényleges szolgálat kedvezményét hat 
osztályú, vagy szakiskolai bizonyítvány-
nyal a sorozásig kell igazolni. Az egy- , 
évi önkéntesi tényleges szolgálat ked 
vezményének elnyerését célzó folyamod-

hogy semmiesetre se forduljanak ' 
azokhoz az úgynevezett katonaügyi . 
irodákhoz, amelyek magukat különböző 1 

módon hirdetik és pénzbeli ellenszol
gáltatás fejében a felekkel szemben tel
jesíthetetlen ígéreteket tesznek; Inneni 
mindennemű katonai ügyekben, ameny-
nyiben fólvilátiositásra szorulnának, bi
zalommal forduljanak az arra hiva
tott hatóságokhoz, úgymint a járási 
főszolgabirákhoz, a városi katonai ügy
osztályokhoz és községi elöljáróságok
hoz, nemkülönbtn a hadkiegészítő pa
rancsnokságokhoz, mert csupán e ha
tóságok hivatottak katonai szolgálatukra 
vonatkozó kérdéseiket illetőleg a kért 
útbaigazítást megadni. 

Erkölcsnevelés. 
A második nemzetközi erkölcsne

velési kongresszus, amely lezajlott Há
gában, teljesen megérlelte azt a meg
győződést, hogy az erkölcsi nevelés 
minden nemzetnek nemcsak egyik fel
adata, de a nemzeti haladásnak főfel-
tétele is. 

Iskola, egyház, állam, a különböző 
intézmények, a sajtó é s az irodalom 
mindig nagy hatással voltak az erköl
csi nevelésre, de hibájuk az volt, hogy 
ebbeli tevékenységük inkább ötlet, mint 
tervszerű volt. 

Pedig a nemzeti hibáknak leküz-
• déséhez s a nemzeti erényeknek fej

lesztéséhez céltudatos tervszerű eljárás 
ványok február vegéig, illetőleg a sorozás [ szükségeltetik. Ennek is haladni kell a 
napjáig adandók be. 

A re.ideiét figyelmezteti az állításra 
kötelezetteket, valamint hozzátartozóikat, 

korszellemmel s az egész világon roha
mosan terjedő erkölcsi métely ellen 
fel kell kutalni a lelkek mélyén rejtőző 

erkölcsi szérumot. Hogy miképen, erre 
nézve hangsúlyozta a kongresszus, hogy 
ezután nem elég a puszta oktatás, ha
nem az iskoláknak — az óvodáktól az 
egyetemig (beleértve a katonaintézete
kel is) — elsősorban nevelniök kell. 

Hogy a nevelés minő eszközökkel 
dolgozzék, ebben a tekintetben jel lemző 
és figyelemreméltó Japánország (és a 
többség) állásfoglalása, mely az eddigi 
tiszta laikus erkölcsi oktatás helyett a 
valláserkölcsi alapra helyezkedett. 

A kongresszus másik fómozzanata 
volt a nemzeti eszme térfoglalása az 
erkölcsi oktatásban. Nem talált azonban 
itt szószólóra a túlzó feminizmus; nem 
a gyermek szocializálása s az egyke. 
Még a Koedukáció elvét is csak mérsé
kelten és feltételhez kötve hangoztatták; 
de annál erősebben é s általánosabban 
hangsúlyozták a család é s a családi 
nevelés fontosságát. 

Igen egészséges közvélemény ala
kult ki a testi nevelésre nézve. Rámu
tattak, hogy a helyes testi neve lés az 
erkölcsi nevelésnek egyik legfőbb ténye
zője. Minden túlzást e téren is káros
nak, egyoldalúnak minősítettek. 

A rendellenes fejlődésü, terhelt é s 
erkölcsi züllésnek kitett neveletlen gyer
mekek nevelésének kérdését a társa
dalom nagy erkölcsi érdekei szempont
jából tárgyalták. 

Szóval a kongresszus munkája nem 
volt meddő, mert a müveit nemzetek 
közvéleménye erkölcsi alapokat erősítő 
— a család \és nemzetfentartó — irány
ban alakult ki, mely a társadalmi erő
ket nem szétválasztani, de egybeolvasz
tani akarja. 

A gróf euy ideig kedveskedett fiatal 
feleségének, de midón látta, hogy az At utálja, 
a züllésnek adta magát. Ivott, kártyázott s 
mindennapos volt a reggelig való kinnmara-
dás . . . Egy - napon, mikor a kapitány bosz-
szabb tengeri útra ment, Éda magához vette 
ékszereit, pénzét, ölébe vette kis gyermekét 
s elment légi kedvesét keresni, kit igaz sziv

éből szeret, ki melleit a pokol is menyor3zág . 
Beppó az egyik; harangos őszi estén j 

házatérve a halászatról, bement házába. El
költötte szegényes estebédjét, majd pipára 
gyújtva előkotorászta a ládafiából a régi em
léket, a képet s a hajat. Rákönyökölt az asz
talra s filstfelhókbe burkolódzva nézte a képpt. 

— Mily szép. mintha élvé" látnálak, hol 
vannak a régi jő idők — fejét szomorúan 
lehajtotta. 

Ez a.latt az ajtó csendesen kinyílt. Kda 
lépett be karján a csecsemővel. 

r— Bom signore itt lakik. Maszari Beppó. 
Beppó tovább nézi a képet, 'elmerTngé-

sében nem veszi észre, hogy Éda a háta i 
mögé megy. I 

Éda nézi a képet, majd a kis gyerme
ket leteszi az ágyra, felismerte önmagát s az 
egyetlent, kit már holtnak hitt. a nyakába 
ugrott. -

Beppo! Beppó idenézz, én vagyok a te 
Édád, kivel együtt csolnakazlnnk. 

Beppó felállt, bambán néz maga elé. 
— Nem ismersz Beppó, nem tudod,háoy-

szor jöttél értem csolnakoddal a kastélyunk
hoz. Beppó térj magadhoz az Istenre kérlek. 

Beppó idegesen kapkodott levegő után, 
majd megtántorodott s holtan bukott a pad
lóra. Megölte a bánat s az öröm. 

Fohász; ' 

Hallgasd meg oh, jó Istenem, 
Az én szivem fohászát; 
Uram, vissza ne utasítsd 

•'• Lelkem tiszta imáját! 

Nem kívánok tőled kincset; 
Pénzt, vagyont nem kérek én. 
Pedig ezért fohászkodik 
Hozzád, gazdag és szegény. 

De én minden földi jónál 
- Sokkal többre-becsülöm • .,' 

Azt a kincset, melyet birni 
Majd egyetlen örömöm. -. • 

Mindig birni. mit-óhajtnk; -
Tiszta jellem s becsület. 
Adjál ezért aram nékem 
Nemes lelket, jó szivet! 

"ytHzBgST--9sii<)oi' j^l^-lnmCnrijBi-rwtrt'itnvéttrtwír-rst 
hívjak t. olvasóközönségünk figyelmét. Sopron, »KvU-

j-iuszár - t emetés . 

túra . kiadóhivatala.) 

Messze földön Boszniában 
Hullanak a leVelek. 
Csendes eső. őszi eső 
Sürü könnye megered. 
Boszniában, boszniai , 
Kaszárnyában Valahol, 
Seteg, árVa magyar gyerek, 
Magyar huszár haldokol. 

Ki-kibámül sápadt arccal, 
Szeme lángol. Tűzben ég. 
Kődön, esőn, szellő szárnyon 
ldehallni halk zenét . . . 
At a ködön, át az estén : 
Fényes terem, tiszturak. 
S Valamelyik bohó hadnagy 
Magyar nótákat huzat 

Szeme lángol: >flz a nóta I 
Az a nóta fáj nagyon !«• '• ,. 
Szőke babám hajolj ki a 
Muskátlis kis-.ablakon. 

- ». .- , Haja szőke 1 Szeme könnytelt. 
Keble zihál, megremeg. 
S szól a nóta : Az Alföldön 
Szőke kis lányt szeretek. 

»Délibábcs magyar róna . . . 
Hazám ! anyám ! kedvesem le 
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Sürü eső, őszi eső 
Sírdogál künn csendesen. 
Túliról hallik a hegedű. 
Mulatnak a tiszturak 
S Valamelyik bohó hadnagy 
jMaguar nó'ákat huzat. 

>Hah, de fáj! de fa az a dal!< 
Hallotta rnár Valahol. 
Regen Volt az ! — Boszniában 
Magyar huszár haldokol. 

• '- • 
* 

Szomorúan harangoznak. 
Száll a hang az egekig. 
Azt a szegény ' magyar fiút. 
Magyar huszárt temetik. 
Tul a fényes kávéházban 
Nótát senki sem huzat 
Temetik a magyar huszárt. 
Magyar fiuk — bszturak! 

HANQAY SÁNDOR. 

pórim •krtás az örökösödi si 
ügyekben. A kílrj.-uy^-.nck 
,-lvégze-elől vato fölment."*-!, 
des javadarmazáSát - • a zugira 
akarta. Az' ügyvédség 
vitásai -Z'*#gabnazz 

ti telekkönyvi 
jogi munkák 

H helyet! ren-
I fojtását 

anyagi helyzetének ja-
A hatalma- székfoglaló 

H Í R E K . 
• i n u z t e r i kőszénét. A vallás és köz

oktatásügyi miniszter Hajdn Tibor dr.-nsk 
azért, mert a czelldöniölki apácák veselésere 
bízott rom. kath. leányiskola és óvoda javara 
750 koronás alapilványt lelt őszinte köszö
netét nyilvánította. 

Államsegély. Oswald Sándor alsósági I 
Az. a*, taúitó részére a vallás es közoktatás
ügyi miniszter 150 korona drágasági állam
segély i utalványozott 

As nj hecegprimás, Cserook János dr, 
1852. jun. 18-án született Szakolcán egyszerű 
szegény sorsú szülőktől. Áldozópappá 1874. 
nov. 18 án szentelték fel, öt évig segédlelkész 
volt Rodossócon és Bpesttn, 187»-b.-n Eszter
gomban tanár volt, a követ'.ejrt évben pri-
mási sz?rlsrtó és levéltáros, majd szentszéki 
jegyző, prímási titkár, irvidaigazgató Simor 

kanonokká, néppárti képviselővé, 1908-ban 
Csanádi püspökké. Ezelőtt másfelévvel I tt ka 
locsai éi„ekké, most pedig-sz-or-zág legma
gasabb főpapi állására neveztetett ki. A Gond
viselés őrködjék fölötte, hogy nehéz viszonyok 
közt sikerrel kormányozhassa a magyar egy
ház hajóját! 

Lelkész vá lasz tás . Bojtos János nyug. 
ksmenesmagasi ág,- ev. lelkész örökét válasz
tás utján rövidesen betöltik, A gyülekezet f. 
hó 2-án tartotta jelölő gyűlését, melyen a 
hívek zöme Czipott Géza szentgotthárdi lel
kész mellé állott Értesülésünk szerint tekin
télyes parija van még •Bojtos László ottani 
segédlelkésznek is és igy kétséges Czipott 
megválasztása. 

Batthyány Lajos gróf, v. b. t. tanácsos 
ülnökiéivel mull vasárnap Budapesten a kő
bánya és útépítő vállalkozók választmányi 
ülést t irtottak, amelyen azokat a pályázati 
feltételeket beszélték meg, melyeket a magyar 
államvasút igazgatósága körülbelül egy millió 
köbméter kavicsszál Inasra nézve megállapított 

A szombathelyi Agy védi ' kamara nj 
ebiekévé, amint az előre látható volt, Szabó 

' László dr. választatott meg 62 szavazattal 
Rohrer Ödön dr. 3 szavazata ellenében. A 
választó közgyűlés ünnepi hangulatát emelte 
az nj elnök hatalmas programmboszéde. — 
.Szükségesnek és fontosnak tartja az ügyvédi 
kényszer kiterjesztését a pörös ügyekben és 

beszéd* a közgyűlés ji gyzökönyvebe egész 
'terjedelmeben fölvettek s alt azüityvidéknek 
í> 'hatóságoknak sz--iküldik. 

UJ loispán. A király Sz,.dfned József 
győrtarmegyei arvasz-si elnököl Gyórvarme-
gye és Győr törvényhatósági város lői-pán-
javs kinevezte. 

A czelldömölki vonatkísérő személy
zet I. hó 1-én értekezlete: tarlóit melyen a 
.Vasutas Szövetség* keretén belül a vonat
kísérők szakcsoportját m-gaakiioltak.Elnökké 
Penuay Ignác (ókalauzt. jetyzövé Maiosi Jó-
z - f kalaazl választoltak meg. 

Adoösszeirás. A szombathelyi in. kir. 
pénzügy igazgabwág rendeletére a f. ho 3-ikí 
varo-i közgyűlés megválasztotta az adóköte
lesek ö-szeirására hivaloii ad.WIsszeiro bizott
ságot. Helyettes elnök Berzsenyi Dezső lett 
rendes tagokul Nagy D-ues, Szabó József, 
Wittmaun Adolf, Mué Elek. póttagokat pedig 
Németh Károly, Kővári Mihály, Djez András, 
Kovács Péter. Károlyi István valas/laiott meg. 
E bizalmi allis beló tése a bevalasztoiukra 
nézve kötelező, ameuuyibeu padig az állást 
valamely tag el nem fogadna, az 1909. évi 
X. t-c. 32 §-a értelmében a köz.-*gi szegeny-
alap javára 100 koronáig bOnlethelö. 

SzUtháX. Szerdán vonult be városunkba 
Radó Béla szinidirektor társulatával együtt. 
A tagok utcai megjelenése is mar kedvező 
halast keltett a közönségben, a közöuségoeii, j 
az el só elóad.is pedig csak megerOsitelte ezt 
a jó véleményt A színpad Óordóplüss, dra-
périás függönye mar sokat sejtetett az első 
előadásra megjelent szépszámú közönséggel s 
az előadás kezd-téli pedig mindenki meggyö-

; ződheieit, h igy elsőrendű vid,*ki társulathoz 
I van ezúttal szerencsénk es pedig olyanhoz, 
I mely akármelyik székvárosban megállja 
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Nem nyitnak n) utcát Tudvalevő, hogy 

a KleüfTe-tvnek helybeli cég kérteit község 
képviselőtestületét, h"é; engedélyezzen .-zá-
mukra a va-uú allamasoii tul és az ö birlo* 
kukon uj utcanyitast. A képviselőtestület a 
kérelmet elutasította azzal az indoko assal, 
hogy a tervezett utca olyat.ok birtokán íj 
keresztül rezei ne, akik ily-zerii kívánsággal 
nem álllak ért és hogy különben siOpsCzell-
döraölknek szüksége arra, hogy ily felree.-ő 
irányban terjedjen. 

Lövessél fenyegette meg haragosát. 
,\1 . t. midőn olyan puskaporszag araszt a el 
a levegőt es durrognak a puskák, Dngar' 
l.-izar nagy-ím uiyii .akós is kedvet kapott a 
lövöldözésre. Arról azonban megfeledkezett, 
hogy meg nálunk drága egy ember élete is, 
nem ugy, mint a B.ilkátiou, ahol ezerével 
söprik a golyók az embereket és hogy itt 
még ez időszerűit az is súlyos elbírálás alá 
esik, ha valaki csak lövöldözni akar. Általá
nosan ismert dolog különben, hogy u nagy-
siinonyi hitsorsosok között nem valami jó 
lábon áll a beke ügye. Ungar Lázár most 
go doskodolt arról, nehogy elpojványosodjék 
az egyenetlenség, mert a tradicionális tüleke
d é s , mint valami őslény, ki talá'ua pusztulni 
Nagysimonyiból. Odaállt tehát Braun József 
elé, aki a kapuból szemlélte az uic i látképét 
és ráfogta revorverél, hogy agyonlője, lévén 
ez neki régi haragosa. Braun, akinek eddig 
még nem volt szerencséje farkasszemet nézni 
a fegyvercső nyílásával, mondanunk se kell, 
megrémült és félreugrott. Az eseibez most 
sokféle mendemondát füzti.k mostNagysimo-
nyibau. Mondják pl. azt, hogy Uugár nem 
merte elsütni a fegyvert mert nagyot durrant 
volna, de híresztelik azt is, hogy Braun már 
az utolsó perceket számlálta magában. Mon
danak még mást is holmi alsó fehérnemű 
ruháról, de ez nem feltétlenül megbízható. 
Annyi tény azonban, hogy az ügy a büntető 
járásbíróság elé került, a szolgabiröság p dig 

M j é t j j z e r d j á ^ ^ 
a lengerész Kató operettek kerültek bemu
tatóra, pénteken a Bilincsek című drámát, 
tegnap pedig ü orecern Gizi első felléptével a 
Leáiiyvasárt hozták színre. Mindmegannyi a 
.színműirodalom legújabb szenzációs termékei. 
A színpadi dekoraliók sem eshetnek szigorú 
bírálat alá, amennyiben konstatálható, hogy 
mind.-1 darabnak meg van a maga különleges 

fegyverviselési engedélye nem volt, felelősségre 
fogja vonni. 

Tolvaj szabósegéd. Kolunits Isi van 
szabósegéd hosszabb ideig állott Nagy Pál 
helybeli szabómester szolgálatában. A héten 
azonban megszökött Csak távozása után 
vette észre egyik kollégája, Németh Gyula, 
hogy eltűnt ezüstfogantyus sétapálcája és tula-

diszlete. A társulati tagok között kitűnő erők j ezüst zsebórája. A károsult jelentést tett az 
sorakoznak. Debreceni Gizi játéka ineghódi 
totla a publikumot már az első felléptével. 
Rózsahegyi Sári és Simon Gizella eredeti 
temperamentummal kreallják szerepeiket. A 
férfiak közöli Radó, Dobos, Marosi, Jáky, 
Szerdahelyi, Cs«r játéka imponál a közönség
nek. A jövő lu-t folyamán bővebb alkalmunk 
lesz egyesek kiválóságairól tapasztalatokat 
szereznünk s igy játé<uk méltatásával is 
bővebben fogunk foglalkozni. Impressiónk 
általában, kielégitőek s bizonyosak >agyunk 
abban, hogy közönségünk igényei mindenben 
kielégítést nyernek és a színházban kellemes 
szórakozást találnak. 

Állami kisdedóvó Kissomlyon. Néi.ai 
Zsigmond Appolonia és néhai Szakály Amália 
hagyatékának felhasználásával Kissomlyon 
állami kisdedovót szándékoznak felállítani s 
ez Sgyben a tárgyalást már megkezdették. 

esetről s a szombathelyi kir. ügyészség elren
delte Kolonili körözését. 

A várkeszöi vámot megszüntetik. A 
várkeszói vámszedesi tárgyakat Vasvármegye 
legközelebb átveszi a győri püspökségtől és. 
ennek megtörténte után Sopronvármegyével 
együtt a vámszedést beszünteti. 

Tas címmel Szombathelyen egy pár
toktól független politikai napilap jelent meg 
december l é n változatos tartalommal. Előfi
zetésé uegyedévre 4 korona. 

As •) adótörvény és a/ jegyzők. A 
kereseti, tökekamat és nyilvános száraadásra 
kötelezett vállalatok-, adójáról szóló törvények 
mikénti értelmezése és végrehajtása magva-
razatot kivan, miért- is, de főként az egyön
tetű eljárásra nézve a járás jegyzői és kör
jegyzői rövidesen be lógnak rendeltetni Czell-
dömölkre és pár napos kurzusban nyernek 
kioktatást 
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Balesetek a bánjában. \ s á ^ t r g y i 
bazaitbanya baleseti krónikája három i-.-i itel 
gazdagodott. Kaiagoca Kuju 24 éves munkáa-
nak egy kft zuhant l.ibara' es azt uro*n. 
megzúzta. Sérülése nem súlyos le'rni'Nzttü. A 
másik szerenc-ellenségnek ••ue.f RU/.-a Imre 
16 eves alsósági -nunkds a szenvedő hfl.é. 
öl meg az eleváiTír sújtott* orrúit. Kedden 
pedig H i r . t c ics Gyula esett él v.ih •állitá.-. 
közben. Jobb keze a vagmyoo.i ke i üti és 
ujait egy lütó kocsi ils.szezuz.la. 

Elkallódó milliók. Az énékpapírokban 
való tökeelhelyezes ma már nálunk r- szele
sebb körökre terjed. Legalább egy e-Ti-j-gyt 
iniudenkinek van, de müiihlielQa lueijtvi-
segbeu birtokolnak részvény eket, zálogé 
velrket, alarnpapirok.il, szóval kamatozó 
érlékpapiiokat. Ami különösen az aliaiup •pi
rókat illeti, u pénzOgyminisZier c- is nemrég 
konstatálta azt a lényt, bog] ma m á r -í-J. 1", á 
a magyar állampapíroknak h- l ' i i ium van el
helyezve, mig tiz ev előtt ez az arány 34ti'/o 
volt. Szóval Magyarországon is örvendetes 
módon gyarapszik az értekpapirbiriok. Köz 
tndomásu azonban, bogy az értékpapíroknak 
kezelésé gondosságot követel. Tudni kell és 
figyelemmel kell kísérni, hogy az értékpapí
roknak osztalék- vagy kamatszelvényeit mikor 
és hol váltják be és ezt nem szabad aztán 
elmulasztani, mert ebből érzékeny károsodás 
származhatik. Legfeljebb 6 esztendő alatt elé
vülnek az ilyeu kamatok és ezen idő utan 
hasztalan jön valaki á szelvénnyel, azt nem 
váltják be többé, az egész elveszett. Meg job
ban kell vigyatiti a kisorsolásokra. A sorsje
gyéket, némely részvényeket, a kötvényeket, 
a zálogleveleket időnkint kisorsolják. A nve-
reményt, vagy a tőkeösszegei bizonyos idő 
múlva fel kell venni, mert különben szintéit 
elvész. Rendszerint 20 év múlva elévül a töke 
és akkor már nem lehel követelni. De ennél 
is nagyobb baj, hogy a kötvények is zálog 
levelak, valamim a kamatozó sorsjegyek a 
kisorsolás után megszűnnek kamatozni, ellen
bén a szelvényeket ennek ellenére beváltják 
és mikor 10—12 év múlva a tulajdonos rá
jön arra, hogy a kötvényét kisorsolták és 
fel akarja venni a pénzt, ezt nem fizetik ki 
teljes összegben, hanem levonják a már bevál
tott szelvényeket. Megérheti léhát, hogy az 
érték papírbirtokos ily módon a szelvények 
utján felemészti az e.é z tökét, szóvá , hogy 
az utoTluiTéiés^^ 
nézni az úgynevezett hátralékos kimutatásokat, 
amelyekben lel vaunak tűnte ve a kisorsolt, 
de még fei nem veti tőkék. Olyap jelenték
telen kis sorsjegyeknél, mini a Jósziv-sorsjegy 
4 darab 10.000 forintos főnyeremény es 
számtalan kis nyeremény, amelyek már regén 
kihúzatlak, nincsenek felvéve. A záloglevelekét 
és kötvényekét összevéve, legalább 40—50 

.millió az a kisorsolt összeg, amelyért birto
kosaik nem jelentkeztek. "Énnek nyilván az 
az oka, hogy az értékpapír birtokosok gon
datlanok és hogy nem tartanak megbízható 
pénzügyi és sorsolási lapot, amelyből mindazt 
megtudhatják, amire értékpapírjaik kezelésénél 
szükségük van. Ennélfogva akinek sórsjeayei 
és más értékpapírjai vaunak, az ne mulassza 
• I , . hogy - előfizessen a Pénzügyi Hírlap ra, 
amelynek, sorsolási melléklapját, a Pénzügyi 
Útmutatót a m. kfa*i belügyminiszter mint 
teljesen megbízható .szakközlfinyt, a m. kir. 
pénzügyminiszter pedig, mint szakértelemmel 
és pontosan szerkesztett közlönyt, hivatalosan 
ajánlott. A lap előfizetői a januári számmal 
ingyen kapják a Pénzügyi és Tőzsdei Év-
köny vet, amely irtékpapirbirtokosnkra fontos 
tudnivalókon kívül tartalmazza a kezdettől 
fogva kihúzott, de kifizetés végett be nem., 
mutatott összes sorsjegyek és más értékpa
pírok számainak jegyzékét, ugy hogy abból 
mindenki — maga' is — meggyőződhetik, 
hogy vájjon sorsjegye ki van-e már húzva, 
vagy nem. A Pénzügyi Hirlap előfizetési ára 
ere esirtendör". ns összes mellékletekkel esyflit 

8 k o r o n a , matj o,..:ez tegcétszcrt&beh- p-»su-
LUalvány .a. küi leiid.i be a kiadóhivatalba . 
VII., Hákoczi ut 44. »/.áin alá. 

Betegek öröme. A c z , - i i d ö . u ö l k i >Ke-
inen-.aijai Közkorliaz« már. évek ola a 
köiiyöiUleus szivek jóvoltából mugu i m p l i a 
k a r á c s o n y szent ü n n e p e i t . Az i d é n is szándé

kában van ez es eg rt a n a p o k b a n egyesek
hez ifjú hölgy.-k l ó g n a k 1 lekopogtatni n é m i 
adomány-u a !•-t-j.-k re-zere. A mozgalom
ban m i n J . j nagyon k ivesz i részét özv. 
S z ö g y e n y 11 „r.ch F r e n c n e szol. Gorcey Paula 
grófné is fin J á n o s plébánossal együtt. Akik 
eset leg ku o i a d o m á n y o k a t is óhajtanak a 
betegek reaZerv j n t i a i i i i . kéretnek, bogy azokat 
sziye-kedjen.-k B. . János plébános kezei közi 
küld-ui legkéaőbb e J u i 21 ig. Az a d o m á n y o 
kat köszönettel n y ű g . a m i fonjak. 

A Vasutas Szövetség ez* hdömOlki ke
rülete f. lm 10 én esle 6. órakor "az Otthon 
helyiségében rendé.- negyedévi választmányi 
gyűlési t an , melyre a választmányi é s rendes 
tagokat iv inon is meghívja az elnökség. A 
gyűlés legtöbb tárgya a karácsonyi ruha is 
pénzsegélyek megszavazása. 

Leégett takarmány. A mul t hét szom
batján lüz uniti k i Pap Áron vOnOc.ki föld
műves udvarán. A takarmánya gyuladt ki és 
gyorsan terjedi lovabb. Alakosok é s lüzollók 
azonban azonnal ot t termettek és sikeröli a 
tüzet lokalizálni, mielőtt m é g nagyobb kárt 
okozott volna. Pap Áronnak mintegy 25 K 
kára lelt Az elégett takarmány nem vo l l 
biztosítva. 

Lármás legények. Németh István- és 
Németh József i l l en i legények f. hó 3 án 
széles jókedvükben végig énekelték az u t c á 
kat. Feljelentettek s igy a szolgabiróság fogja 
ókét móresre tanítani. 

Megvertek egy gyereket. A" mnlt 
vasánuip Molná. 1 tv.ui és C-i-lag József 
Kajmmi-pusztai lakosok nyakonc-iplek H •:• 
vatli Ferenc ugyanoitani lakos 13 éves fiái 
és egy bottal elverték. A gyermek 8 napon 
lul gyógyuló sérülési szenvedett. A haioság 

.^ea^tjojgnak számolni leltükért. 

A „pá^rhxrUs" A o a y v t á i i i r ^ ^ ^ 
gazdasszonyok légi vágya teljesedett a 
„Háztartás" könyvtárának megindításával. A 
.Háztartás" Kürthy F.milné, ezen országosan 
népszóra szaklapja, 18 év ola a háztartási 
tudnivalók o yan szédülules sokaságál közölte, 
hósty ezek áttekintése evlolyamaiuak a könyv
tárrá gazdagodon köteteibén ina már lehe
tetlen. Kellelt egy könnyen kezelhető, s mégis 
tartalmas, gyűjteményről gondoskodni, melynek 
minden egyes kötelében, hosszas keresés 
néikül megtalálják a nők azt, a mire éppen 
szükségük van. Erdős József a „Háztartás* 
kiadótulajdonosa fölismerte ezt a hiányt s 
Kürtky Emihié szerkesztésében megindította 
a .Háztartás. Könyvtárát, melyből eddig 20 
számot bocsátolt a gazdasszónyvilág rendel
kezésére. Ecsinosan kiállított kötetek tarlalma: 
I. Hus- és böjti levesek. 2. Levesbe való 
tészták és egyebek. 3. Különféle előételek. 4. 
Tojás ételek. 5. Marha-, borjú- és sertéshús 
ételek, fi. Szárnyasok és szárnyas vadak. 7. 

>Nyul-, őz- és egyéb vadhúsok. 8. Halak 
' elkészítése. 9. Különféle főzelékek. 10. Gyűrött 
és kifőtt tészták. 11. Élesztős tészták és 
rétesfélék. 12. Torták könyve. 13. Sós és édes 
mártások. 14. Édességek és cukorkák. 15. 
Vegyes sütemények. 16. Különféle italok. 17. 
Joi'.u kenyérsütés. 18. Fagylaltok, kocsonyák, 
krémek. 19. Gyümölcs befőzés. 20. Zöldség, 
uborka,, s ic eltartása. A felsorolt cimek föl
mentenék minden magyarázás alól. A falnsi, 
polgári és főnrí konyha minden szükségletét 

kielégít: •_' > könyv. Kec-ptjeinek utasításait 
a kezdő a- is követheti, Vtszodt a ta
pasztalak i- bőségeseutal Inak beniiiík jóizü, 
-:j eleiek sz tkavaiott n-irasát Reméljük, bogy 
az erdeke't. I.ö ny-k m-leg pártolása lehetővé 
teszi, hogy H .liizlartast Könyvtárának első 
sorozatát mielőbb a második köves.e. Ez' 
annál is inka'ib várhatjuk, amennyiben egy-
eny kOlet ára inindo.-ze 20 fillér. - - Mind a 
huszköte'ei4 K beküldése ellenében bérmentve 
küldik. Metfrende!esnel elegendő a szám jelzése. 
Megrendelhető * ,11.i'tana-. Maityar Asszo
nyok Lapja kiadóhivatalában Budapest, VI.. 
Eötvös-utca 36. 

A vallás- é s közoktatásügyi minisz
ter rendeletet kicsatol ki a tanfelügyelőkhöz 
és uof.-lii-.ye o-e,:i kirendeltségekhez, a tény
leges katonai szntgáUtra egyev.es Önkéntes; 
minőségben bevonuló, állásban levő áíiami, 
kö-.-eji . hitfelekezeii és lar.-ulati i-lelni iskolai 
tanítok ill-lineiiyei es helyettesítése ügyében. 
A rendelet szeriül a vé legesen alkalmazol 
lanitő önkeiite-i szoigálasának egész eve alatt 
illetményeinek élvezetében marad; ezen év : 
további fokozatos elölépeseknél b .számilt lik 
Az ilykip szük-egessé váló lielyellesiles költ
ségeit, melyek azonban a nyolcszáz koronái 
meg nem haladhalják, a tényleges szolgálatra 
beroiiuli' taniló tvlozik viselni. A m. kir. hon 
védelmi miniszier a nyilvános elemi népisko
láknál ezidőszerint már rendes alkalmazásban 
levő azon tanítókat, akik az uj véderötőrvéoy 
életbelépte, azaz 1912. évi július 7 ike előtt 
rendes lanilói alkalmaztatásukra való tekintet 
tel megnősültek, vagy anyjukkal av. gy podig 
egyéb nőrokonukkal alkalmaztatások helyén 
háztartási renilezlek be. kérelmükre hajlandó 
az 1912. évi XXX. t c. 32. § a alapján kivé
telesen pottarlalékba helyezni. Ameunyihen a 
most emileit kivételes kedvezményié a tanító 
a jelzeit Családi körülményekre való tekintet
tel igényt euu-lui óhajtana, a vonatkozó kér
vényét melj a jelzeit családi állapotot igazoló 
községi bizonyítvánnyal (házasági anyakönyvi 
kivonatul), valamint rendes alkalmaztatását 
és ennek kezdőpontját igazoló kir. tanfelügyelő 
Inz.iiiyitv.-inr.yal felszerelendő — amennyiben 
már az 1912. évben besoroztatott, azonnal, 
amennyiben pedig c-ak a jövőben soroztai
nak b', az 1913 dik évlől kezdve, a fősorozás 
alkalmával való besofoztalása után — a já
rási tisztviselők után á m. kir. honvédelmi 
min i <r UjbJxrloakiain.yjjjtjU)L..^. < - ^ _ „ ^ _ 

Nem t i t i a lejét ma már senki sem 
azon, hogy hol vásároljon be. - s karácsonyi 
ünnepekre. Általános a-meggyőződés, hogy 
fűszeráru szükségletét mindenki Sommer L a 
jos kereskedésében (Nemssdömölki-ntca) tudja 
a legelőnyösebben beszerezni. s 

Albániai trónjelőltek. Berlinből jelen
tik: Eddig az albán trónon hat jelölt van. 
ezék között különösen megnevezendő Ahmed 
Fhuad pasa, Károly német herceg és Alidul 
Mchsid. Kairóból pedig azt hirdetik, hogy 
Anglia rövid idő alatt ki fogja hirdetni F.gyp-
tom anneklálását (meghódoltatásat), ezzel 
tehát Egyptoin tényleg Angliáé lesz. 

Csepregből Írják : A szomszéd Sza-
kony községében nagy tűzvész pusztított A 
lángok átcsaptak a róm. kath. templomra is 
és csak ifj. B.;/. c-sa Károly csepregi ké
ményseprőmester önfeláldozó bátorságának 
köszönhető, hogy az Istenháza nem esett a 
lángok martalékává. Rjuzsicska ugyanis a vég
zetes pillanatban igazi férfias bátorsággal 101-
mászott a toronyra és elfojtotta a tűzet 

A közös legelő. Felmerült esetekből 
kilolyolag elvi határozatban moudotta ki a 
földmivelésügyi miniszter, hogy 1894. évi XII. 
tc 6. szakaszának hatálya alá tartozó közős 
legelő jellegének megállapításánál a telekkvi 
és kataszteri adatoktól való eltekintés mellett, 
csak a hosszabb idejű közös birtoklás és 
haszna at tekintendő döntőnek, 

v 

http://ils.szezuz.la
http://alarnpapirok.il
http://uof.-lii-.ye
http://egyev.es
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Az Esperanto (nemzetközi vagy világ- J 
uyelr) magyaror.-zagi vezérem bérei uj tért , 

• • litoltak meg a nemzetközi nyelv számára, 
káperanto taiihilyáin nyílik meg a budape:-ti 
tudományegyetemen es a műegyetemen. Az 
egyetemi tanács, k engedelme mán a knzuk-
tatá-ügyi miiuvzi- a lantoljam* megtartá
sára jóváhagyásai megadta; A magyar espe-
ranti.ták Bmlap e-ien ifibb lanrulyamnt is 
terveznek, melyek kö-01 az egyik akathnlikus 
házia szonyok i gie-űletében tesz. i Az esper:inb> 
miud-minil nagyobb lért bentit magának es 
idővel annak luda-a akárhány életpályán nél 
kOIOzhetetlen. lesz ) 

KEMENESALJA 

ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

h á z 
a város legforga'masabli he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalifan. 

K A R Á C S O N Y R A 
legszebb és legalkalmasabb alándék 
egy sxabály ózható arany bet fis gyűrű. 

Uj ciptárőrak! 
Czelldömölk és vidéke n. 

é. közönségének szíves tudo
mására hozom, hogy Czeil
dömölkön, az apátsági szék
házban levő elsó számú üzlet
helyiséget (Gayer céggel szem
ben kibéreltem és ott kész 
lérfl-, fin- és gyermekV' 

c i p ő r a k t á r t 
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 

Klaífl Sándor. 

49. szám 

Üzlet-áthelyezés. 
• Tisztelettel hozom a n. 

é. közönség li tudomására, 
hogy Czeildömölkön, a Kos
suth Lajos utcában (Simon 

' Sárdór-féle ház) levő 

uriszabó 
üzletemet 

a Hiciky-féle házba az (Uj 
kávéházzal szemben) helyez
tem át. 

Midőn erről igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kérem 
további becses pártfogásukat. 

Öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek 

Tisztelettel 

Németh László 
uriszabó. 

I 

I 
I 
I 

I 

i 

S z a l ó k y Zsigmond 

14 karátos aranyból 5 K 
ezüst aranyozva 2 K 

Arany és ezüst nyakláncok, szivek, 
amulcttek, keresztek, gyűrűk-, fülbevalók, 
arany-, ezüst- és nikkel órak nagy 

választékban 

M O L N Á R L A J O S 
ékszerész és órás üzleteben (Városhái-
épület) szerezhetők be a legolcsóbban. 

kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér 
: Költragó-telep: Kis-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tar 
Epületmunkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 

FöraKtáros: Gayer Gyula-cég Czelldömölk. 

Villamos daráló-malom. 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 

Czeildömölkön, a Gyár-utcában levő telkemen (Kórház-kert mellett) 

— : - V I L L A . • S Z E M Ű 

daráló malmot 
. rendeztem be. 

Elvállalom mindennemű gabonanemüpk darálását, melyet kifo
gástalanul végzek. 

A darálást hétfőn, csütörtökön és szombati- napon egész na
pokon, a többi napokon a fa-fürészelést teljesíteni. Rossz idő esetén 
pedig szintén darálok. 

Fótörekvéseni oda irányul, hogy a nagyérdemű közönséget 
a leglelkiismeretesebben szolgáljam ki. 

Becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettél . '.. ' 

V A R R A G Y Ö R G Y , gépész. 



7. oldal. 

PA1M4 

valódi 

KEMENESALJA 49. szám. 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

Hirdetéseket jután yos 
áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

11 

TJ| szabó-üzlót. 
Uzelldöinölkön, a Gayer-fóle ház
ban szövetraktárral férfi-szabó üz

letet nyitottam. 
Midón ezt a n. é. közönség becses tudomására hozom, 

kérve sz íves párfogását, amit azzal fogok háláim, hogy 
szaktudásúmmal a legszebb szabású férlii uhakat készítem. 

Szövetraktáromban a legnagyobb választékban talál
hatók a legdivatosabb angolszövetek és ezekből jutányos 
áron szolgálom ki rendelőimet. 

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

Tisztelettel W E I S Z LIPÓT, férli-szabó. 

1 

I I 4 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfüzókulónlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazónő felvétetik. 

Ne g o n d o l k o z z é k , 
hogy mit fog karácsonyi és njévi ajándékul vásárolni, 

kanom keresse fel 

S P I E L E R E D E utóda 
KOSZTOLITZ MÁTYÁS 

üveg és porcellán kereskedését Czelldömölkön, 
ahol étkező és mosdó szervizeket, lámpákat, evőeszközöket , diszmü-

tárgyakat a legolcsóbb árban szerezhet be. Játékárukból dus raktár. 

Képkeretek legdíszesebb kivitelben ' 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca 

Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat, 
koszorúkat é s minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 

Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akar 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 ri. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 
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A már viághirti Kolozsvári (Heinrich) 

Szent L á s z ' Ó fertőtlenítő 

:: pipere szappan :: 
kine-t ér a báziuii. Bi'tusM) megóv 

mindeti ragá'yoa' lieiegM^ísóI es emellett tyŰ&M 
remek illatával kivál.i li.">rm>t.mi:n nm-aipi >* ':\\^J'i^ 

folytan el&óran 'ti koimititKei ••.V-. -

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér. 
wea- sa rcn e 

knsett drótsiálial 

kb 7 5 ° i r a m megtakarítás. 

T Ö K H E T E T L E N ! 
Magyar 

S I E M E N S S C H U C K E R T - M Ü V E K 
:»l VI. Terér-körut 36. 

Ai angol király M A I I Ü Ó L 

i\ ; . ! t n i . - - : 

„Kingdom Blend" 
Ál U f d király H n 

o'c ock támla. 

m i A V I L A ^ - E Q J O B B 

I mm A "lótni h-rctg iiallil&i. 

Az „OS" teák 

in. dfelett kiailúmk es| 
KiMttJi**1 hk. 

P E Z S G O T I S I S A T I 
viz helyett az előnyös bevásárlás folytán, ha ajándékait 

K X A P P E R FÜIX>P titiiinliilto 
l'zelldömölkön 'aver ház) szerzi be. 

Rendkivüi mérsékeli Hton kaphatok itt különféle 

B Ú T O R O K gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, 
függönyök, ágygarnitu- | 

rák. bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk. fésűk, hajdiszek, | 
pipere és födrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban, 

oteiies szoba--.-és konvhaherendezések. 
Biitorok részlett izetfesre is kaphatók. m 

Nyomatot • DiiihVrerH Nán&tr villanyernre i» r » r faett Wnjvnyomdájáhno Czelld iroolk. 


