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Szerkesztőség ás kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor'könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

' Uri demokrácia. 
Ellentmondás! — igy kiáltanak a 

demokraták. Képtelenség ! — mosolyog 
az arisztokrácia; egyik a másikat ki
zárja, a kettő egyesülve a torzszülöttet 
hozza a világra. 

De hát e földön minden lehetsé
ges. Hogy pedig lehetséges, erre elég, 
ba a két fogalmat egymástól elválasztva 
analízis alá vesszük s igy hozzuk össze 
és párosítjuk egymással . 

Sok iró foglalkozott már az ur 
fogalmával, tán saját egyéniségéből ki
indulva magukat fényképezték le és igy 
kiki saját felfogásával és hiúságával 
hangoztatta: ki is az ur ? 

Az ur fogalma már az ókori népek 
életében vetődött föl, azok nyelvén for
golódott é s azt az előkelőséget jelezte, 
mellyel á" lobbi embertársától áz urat 
megkülönböztették. i 

Az ókorban azonban az uri foga
lom sokkal tisztább értelemmel birt, 
mint a középkorban. 

A szó >dominus<, egyrészt művelt
séget, másrészt vagyonosságot jelentett, 
ne nem fölénnyel a műveltség fölölt, e 

vindikálta magának az elsőbbséget é s 
uralkodást. 

A csőcselékhez közeledett most a 
műveli elem és mindkettő gyűlölettel 
fordult a gazdagságtól duzzadó uri fo
galom felé. 

Az uri fogalom még gyűlöltebbé 
vált a középkorban, mert ur és ur kö
zött a válaszfal még átbághatatlanabbá 
vált. 

Nem az ész, az elme nagysága, 
I hanem a nyers eró, a harcias irány 
| sütötte az egyénekre az uri pecsétet. A 
i fizikai erő párosulva vakmerőséggel é s 
I erőszakkal, vagyis a fegyverviselés köl-
; csönzött nemcsak előkelőséget, hanem 

uralmat, ez adta meg biztos alapját a 
nemességnek. 

Es minthogy a válaszfal erős főbő-
, emelve, mindig feljebb épült, erős kő-
{ mívesek kellettek,, kik>e százados fala-
' kat századokon keresztül . visszafojtott 
j erőnek kitörésével halomra döntötték 

— az enciklopédisták. 
Igy keletkeztek e százados falak 

romjain az egyenlőség, testvériség és a 
i szabadság kivivására forradalmak, mik 
| az uri fogalmat reformálták. Az ur fo-
j galma azóta változott, az nri fogalom 

vineonvhnn a neó dominnn nom -volt hajlott a demnkráriálmz, -emezé pedig 

Az uri demokrácia a nép fogalmá
ból indul ki, az egyenlőség, testvériség 
és szabadság talajából kisarjadzva a 
nép gyermekeinek melegágya, tárva van
nak előttük a földi boldogsághoz vezető 
utak, a nyilvános pályák és hozzáfér
hetők nekik mindamaz eszközök, me
lyekkel éltük feladatát belökhetik. A 
demokrácia úgyszólván nemesedik, a 
nemes szót ethikai értelemben véve. 

Ha a nép gyermekei tisztába jön-
nek az erkölcs fogalmával, ha öntudatra 
ébrednek, hogy a jó Teremtő ellátta az 
embert ésszel , hogy azt kiművelje, el
látta szívvel, hogy embertársához é s a 
társadalomhoz való vonatkozását felis
merjék, ha tudatára jönnek annak, hogy 
e mindenségben mindenkinek nyílik a 
tér árra, hogy saját munkáját sikerrel 
érvényesíthesse é s e munka szerzi meg 
élte fűszerét, ba megkeresik és megta
lálják azt a medencét, melyben a hu
manizmus a szivet é s lelket tisztítja é s 

' az emberszeretet, mint a téli zord idő 
után ibolyaként kel az emberi kebelben, 
ha elméjük disztingválni tanul, a jó ós 
rossz, a nemes é s nemtelen között, ha 
minden cselekedetükben azt a vezérel
vet követik: >mi neked nem tetszik, 
»7l ne tgdd p m h c r t ó r T l ' T 1 ' - , hfl H t é 

gyűlölt, de csak akkor vált azzá, mikor 
a műveltség a gazdaság alá került. 
Fölényt nyert a plútokrácia, előtérbe 
nyomult, leszorította a müveit urat és 

közeledett sz úrihoz. 
Miként az arisztokrácia különbözik 

j az oligarchiától, ugy különbözik az uri 
I demokrácia a csőcselék demokráciától. 

elkövetésében a nemes gondolkodás az 
ildommal találkozik, ugy oly demokrá
ciát létesítünk, melyre a civilizáció lo
bogóját tűzzük, ama civilizációt, amely 

Üres a fészek. 
Irta: M. Baaé. 

" I. 

Emiékezem: ép ilyetén szomorkodó, 
szürke napon történt meg, hogy a Fülöp fe- | 
leségét kikísértük Utolsó útjára. S amiközben j 
az öreg harang egyforma mortuos plango.ja I 
bugolt utánunk, kicsinyéi! meghunyászkodta t I 
közöltünk, azok is, akik máskoron üres hety- . 
keségael, — mintha bizony lett volna ntkik • 
mire hetykének lenni — szokták róni az ; 
utakat és mindazon mai emberek, akiknek 
életvilága egy túlságosan rut nssze-vtsazasáv, j 
egy üres. formátlan diszharmónia, akik kicsi-
nyes és hétköznapi suta mosolygással szoktak | 
adózni mindennemű beszédeknek, amikben 
bensőséges hitekről és gyémántos szeretetek
ről e-elt egynéhány szó, mivelhogy végtelen 
sivárságuknak nem volt egy meleg sugara sem. 

Montfóni: meghunyászkodtak még ezek 
is, alti'; ««ak árért jfitlvn el.en.te szrtmon!--
sagos'eseményre, mivelhogy a hivataluoktár- j 
suk irányábanjf kötelesség és szokás imigyen 
parancsolta. És hát'mig apró lépésekkel buk
dácsoltunk az ut. n a virágos koporsó után, 

azonközben néha egész -titkon valami szokat
lan" megilletődéssel pillantottak arra alehor-
gasztolt fejű emberre, aki ingadozó járással 
követte közvetlen közelről a koporsót s -ve
zette azt a három éves kis szöszke fiúcskát, 
akinek immáron niucsen-édes 'mamukája . . . 

Megilletődtek, mivel talán hogy meg
döbbentette őket annak a pár nap előtt még 
életerős férfinak a megtörödötlsége. 

Imigyen kiértünk a temetőnkbe1 ahol is 
végbement minden, már amikép szokás. 

S aztán, hogy a gyászima utolsó hang
jai is elmosódtak, rögvest oszladozni kezdtek 
azok, akiket nem a szivük hozott ide. Oszla
doztak a nagy hullámáé tömegből ki ebb-
nagyobb csoportokra — már akik ismerősök 
voltak — s távoztak arra, amerre jöttek, 
közben telületes szavakat ejtve erről is, arról 
i=, az asszonyok kiváltkép egy egy nj ruháról, 
avagy pediglen most látott"divatos kalapról. 
A férfiakról meg — hitemre: jobb szót se 
szólni. Ha mái igy rendezte a sors, az élet. 

Ilyetiképen lassan újra csönd borult a 
temetőre. Az n»ak ürésf*.. lettek, néhány sir-
nal hajlongott csak pár alkonyi homályba 
vesző alak, mint szomorúfüzek csüggedt ágai; 
s tett-vett, igazgatott valamit a sirvirágokon. 
Az uj sírnál sem maradtak többen, csak né

hányan, akiknek volt ott mit siratni, köztük 
a Fülöp, meg a három éves szöszke fiacskája, 
akinek aranyhajában lágyan babrált a bűvös 
kósza szellő, amelyik halkan lutkosntt a cip
rusok közt a homokos keskeny utakon. 

• n. . ' . 
Az est hallgató szürkesége már belesel

kedett az ablakon s egyhangú, könnyű homály 
borongott a szobában, amikor Fülöp haza
v e t ő d ö t t . Fáradtnak és elhagyottnak érezte 
magát, nagyon és gyakorta felijedtek benne 
enyhitetlen szomorúságai. 

. Meghúzta magát a zöld plüs-divány 
egyik megszokott sarkában és térdére fogta 
szőke fiát a Tibort, aki szomorú volt és csön
des és nem jutottak eszébe virgonc játékai, 
mivelhogy talán ártatlan lelke megsejtette, 
hogy nem is volna szabad most játszani. 

Az est árnya pedig egyre nőtt s ezzel 
nőtt a nemrég meleg szobáknak kétségbeejtő 
csöndje, üressége is: mert nagyon, de nagyon 
üres lelt ez a fészek, amióta valaki elment. 
Vaiakt nliOSBt, Jiogy vissza se ;ójjuu. Pedig 
csak egy asszony volt. 

•Ezekbe merült el mélyen FOtop és sok,, 
utakat'bejárt zokogó lelkével, sok utakat a 
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függetlenül a nemzetiségtől és vallástól, 
az ember fogalmából kiindulva, az em
beriség un összbirodalmát alkotja. 

Ez irány nem zárja ki a hazát é s 
hazafiságot, sőt ellenkezőleg, versenyezve 
saját szeretett hazája boldogitására a 
nemzeteknél saját részét igényié, a nem
zetek egymásközti érintkezésben oly 
kötelék, mely egymást egymáshoz mél
tóvá teszi. 

Hisz a vallás és erkölcs parancsa 
szerint is szentesiive van azon termé
szetes törvény: szeresd az anyádat, a 
halhatatlant, az emberi szívből és ke
belből ki nem téphetőt. — az édes, a 
Téged bölcsőben ringató hazádat. A 
demokrácia tehát úrias, • nemes legyen, 
melyben a haza minden gyermeke üd
vét találja. 

Ily gondolat vezérel engem altkor, 
mikor a kereszténység üli a szeretet 
ünnepét.' 

Dr. Molnár Jákó 
kir. UUvényuéki bíró. 

J-lusz év" határánál. 

A múltba tOnt évek 
s emlékek súlya nyom. 
Az élet útjára -—'•— 
alig léptem, s már is 
fáradt vagyok nagyon. 

Mert, ahol éa. bolygók, 
kivesztek az álmok, 
s amerre csak megyek, 
meredek nagy hegyek. 
Töviseken járok. 

Husz év határánál 
megpihenni vágyom. 
Dalos koboldok közt, 

; — lenge tündénkkel, 

hogy uj erőt tyüjlve, 
tovább rohanhassak 
vissza se tekintve. 

puha pázsit ágyon 

Megpihenni vágyom 
. pár rövidke percre ; 

Balatonfüred a 18-ik 
században. 

Most, amikor Balatonfüred fürdő
jének újjáébredését lessük, amikor már 
teljes erővel folyik az uj építkező: ha
talmas arányú munkája, nem lesz ér
dektelen, ha" néhány pillantást velünk 
a régi Balatonfüredre, ahol a mi vidé
künkről is nyaranta sokan megszoktak 
fordulni. Hogy közönségünk figyelmét 
az u. n. Balaton-kultuszra fölhívjuk, 
átvesszük a'Pesti Hirlap-ban Palóczy 
Edgár kitűnő . tollából megielent, Bala
tonfüredre vonatkozó szép cikkéből a 
következőket: 

Későn, nagyon későn fedeztük fel 
a Balatont! Még egy emberöltője sin
csen, hogy a mai virágzó -fürdólelepek 
helyén valóságos pusztaság \olt a Ba
laton. Partjai mentén csak két helység 
tudott hirre vergődni: Keszthely és Ba
latonfüred. Keszthely ősi múltra tekint 
vissza, határához közel ma is látható 
még az egykor hatalmas Mogentiana 
Balatonra rugó fulepte várfala; Füred 
őstörténetéről csak a hagyomány tud, 
mely szerint sok évszázaddal ezelőtt itt 
a fürdőben kereteit gyógyuláat.t^erAHs; 
római császár szerencsétlen neje Valéria, 
anyjával Piroskával. 

Három régi kézirat fekszik előttem. 
Három régi vers. Az egyiket Fejér Antal, 
Nemes Heves és Külső Szolnok várme
gyének táblabírája irla 1777-ben, a má
sik kettőt gróf Fekete János 1792-ben 
és 1795-ben E két p o é h i j ö z ö t l k é t -

i egyetlen fóur, aki az 1792-iki koroná
záson Ferenc király olasz nejével anya-

' nyelvén tud beszélni. Később az által 
| lesz híressé, hogy beküldi Voltairenek 

»Mos Rapsodies« című, franciául irt 
kél kötet versét, két átalag tokaji bor 
kíséretében. Nem n versei teszik hi-

j réssé, hanem a nagy francia gúnyolódó 
! bírálata: »Bora jobb, mint versei.«*j 

Mind a három vers a régi Bala-
i tonlüred életét rajzolja Á korhangulat 

és korviszonyok érdekes kifejezői. 
Olt csillog a Balaton színpompás 

tükre. A parton juhász-gyerek furulyá-
! zik, a vízben mozdulatlanul áll a gulya. 

K i gondol még arra, hogy ember is 
fürödhetne a Balatonban ? . 

Harminc és egynéhány éves volt 
a híres füredi savanyúvíz fürdője, ami-

i kor az első verset írták. Patriarchális 
viszonyok színhelye a gyógyfürdő, ősi 

i jókedv tanyáz még benne: 

' > A forrásért ugyan nem szükséges költeni, 
' Lehet abbul gyomrot ingyen megtölteni, 
, De a fOrdőt szokták pénzért készíteni, 
1 Miulbogy tüz állal kell vizét hevíteni. 

i Vagyon itt embernek szállás tisztességes, 
1 Három épületből álló, elégséges, 
; De minthogy Urának volt ez is költséges, 
. Aki használ veszi, hogy költsön, szükséges.* 

Három szálló, meg a fürdőház a 
forrással, ez az egész fürdő Mária Te-

• rézia idejében. Gondtalanul él a magyar. 
.Fünlik a szép" kiráryaááy.ony kegyeiben, 
meg is látszik rajta, hogy még nem 
volt ilyen szerencsés. 

ségtelenül az utóbbi az érdekesebb, 
ősrégi, egykor virágzó nemzetség sarja, 
telve multunk nagyjainak nemes ideá
lizmusával Nagyműveltségű férfiú, az 

•) Fekete János gróf bizonyára egyházi költe
ményeket is i r t t'cyanií u én 1879-b«n elhalt Uea-
atyám mondta el énnekem, hogy az ö anyai nagyaiyja, 
nemei Nagy Mihály, aki Fertő -zépíakon 60 érig volt 
kántortanító ét jeles orgonista, többször emiitette, 
hogy a nevezett gróf irta ax .Imádunk szent ostya* 
TézdéuTégynáTi énekel, amelyét 1 kath. hívét ttW 
áhítattal énekelnek. Ennek második véne különösen 
tanúsítia a gróf-költő hazafias érzelmét: »Áldd meg 
országunkat, mi magyar hazánkat ; vezéreljed jóra, a -
a mi szándékunkat'. (B. Gy.) 

múltból, mig az ajtó nyilasa felzavarta és va
laki beszólt halk, sírástól tompa hangon: 

— Jöjjön át Fülöp vacsorára. 
Az anyósa voll, ki különben özvegyen 

éldegélt másik, megmaradt leányával. 
Fülöp az- ismerős hangokra arrafele né

zett, aztán megindultak hárman a folyosó 
vége felé, ahol az anyósa lakott. 

A szobában az asztal mellett pedig újra 
csak csönd következeti, mivelhogy kevéske 
szót ejtettek. .Ami szó eseti, az is csak arról 
esett, lingy gondoskodni fognak mamáék Fü
löp kicsi fiáról délelőttönként, amíg ő a hiva
talban van. S ez valami jóleső megnyugvást 
öntött aggódó apai lelkébe. 

m. 
Ii'y morzsolgattak le sok őszi napot, 

sok téli estét egyhangúan és enyhitten szo-
morusáiigal, kUMnöskép a Fülöp, akinek hűvös, 
szenvedő arcára még a tavasznak ébredező 
verőfénye sem hozott csipetnyi derűt. 

Mert lassan-lassan pörögtek a napok és 
hetek: egyszer csak (akadozni kezdtek az ab-

* lak alatt a fák rügyei és immáron csicsergő 
apró madarak röpködtek a levegőben. A ház 
végében a kertben, virágba borultak a meggy
fák s az esteli szürkeségeket szép, változatos 

alkonyi színek váltották fel. Hamarosan elér
kezett a május s aki tehette, igyekezett meg
kezdeni a fürdőzést ott, ahol még pompázóbb 
a tavasz. é 

Fülöp ez időtől fogva érezte, hogy útban 
vannak az anyósánál. Látta sok estén, hogy 
akarnának mondani zalamit, amire nem volt 
bátorságuk s ép azért csak oly rosszuleső, 
kiszámított rosszkcdvüséggel éreztették vele. 
Fülfip/türt, nem magáért, de másért, meg 
mivel tudta: hogy előbb utóbb úgyis szóba 
fogják hozni. Ám ebben nem is csalódott, 
aminthogy egyik estéo, amikor estebéd után 
beszédbe kezdtek, az anyósa bejeleiitetlé^högy 
a napokban el fonnak uhizni a Balaton mellé, 
ahol valószínűen az egész nyarat töltik. Fülöp 
hallgatott, mivelhogy maga sem Judta; hogy 
mit Jeleljen, közben szoműíü tekintetével v*-
giKCirógalta fiának, a kis Tibor.-.ak halavány 
arcát Fátkorra aztán az anyósa, talán mivel 
nekibátorodott, ámbár ki tudja, hogy volta
képen miért — tovább folytatta: 

Ertem Fülöp, értem az aggódását Ta-
dom azt is, hogy bajos a helyzete, különösen 
magának, mivelhogy fia van, de lássa, igy 
soká ngy sem mehet. Tanácsolom Fülöp; há
zasodjék meg . . . Tanácsolom . . . 

Itt elhallgatott. Fülöp csodálkozva nézett 

az arcába. Majd amikor látta, hogy ujóla"g 
akar valamit mondani, fölállott s kimért ko
molysággal vette elejét minden további ily 
mondásoknak, ami csak a lelkét tépte: 

Bocsánatot kérek asszonyom. Az eddigi 
tettéért csak köszönettel adózhatom, de azon 
már végnélkül c<událkozom. hogy tulajdon 
édesleánya emlékét akarja szivemből kitörölni. 
Útjukban vagyok ? Azt másképen, tahin kí
méletesebben is tudtomra adhatta volna. Hisz 
a fürdőzése miatt még nem kellett volná ily 
tanácsokat adni. Mi még azután is meglehet
tünk volna szépecskén sokáig egymás mellett, 
feltéve, ha terhükre nem lettem volna. Azon
ban . . . Hát igen, mert én ugy hittem, liogy 
a mi gyászunk örökre összefűz bennünket. 
Szép lett volna. Bensőséges és nem minden
napi. Mert en utálom-a minderinapiassigot, 
a közönségest. De ha igy történt, nemleszen 
litjokban. Meghiszem azt is, hogy szüksége 
van a fürdőzésre, de azt is tudom hogy j ó 
részt uem más az, mint megszokott F diva
tos uri kedvtelés. Nem azt akarók ezzel 
mondani, hogy talán értem lemondjon. Nem. 
Csak azt szerettem volna, ha nem akarja 
más növel azt a drága emlékemet elhomá
lyosítani . . . Tehát minden- jót. Mi igyekezni 
fogunk nem érezni hiányukat Ez talán ud- , 



3. oLtdal, KEMENESALJA 52. szám. 

• Hadin *k zengését musica követi, 
Jfeljnek majd éjfélig Miha nincs szüneli. 
Kemelly a rai„t szemet ahiiábul lölveti. 
Mar iiyutagott lábait tánchoz egyengeti.* 

Fealköszontések, pohárcsengés, mu-
zgikiszoÁ meílett folynak az ebédek. Ebéd 
után s c ö k a n kimennek a Balaton partjára, 
' l l i i latlszemeit . nnak laiasával, 
Kél és Mi festéket szinlO folyásával.. 

Isfcteni megelégedettség lakozik a 
W ó z O k lelkében: 

'Vélhet* urd e helyet Musák lakásának, 
Slerl e-, ész nap vége nincs vigasságának, 
A sitarxjjo forrást Pegasus kuijának, 
HiljDetcs italából jó versek folynának. 

Ili li-k i i mint tetszik, magát agy mulattya, 
llttt se -ninjfeie bu szivet nem faggattya, 
Terhese-—bb gond helyett a kártyát forgattya.< 

1* 792-ben föllendült már a íürdö. 
>Jltgy—ar Spánake nevezi már a költő 
• f l tá . n az első, aki a Balatonról mint 
•nagy ~ar tenger«-ről beszel. 

'Ki tacfcJni leírni magyar tengerének 
KÍM sé-=iálóit, díszes környékének ? 
ültet - -vidámítnak minden változási, 
Cetts ^adományai, Bacchusnak áldási.« 

A*.nny.ian keresik fel most már Fü
redet, hogy a »kvártély*-t e lőre meg 
kell wendelni, mert könnyen megesik 
killönbuen, hogy az ember nem kap 
szállá:—<t. Nem elég már a három szálló 
lem aam vendégek befogadására. De ott 
varrna _ k a derék füredi polgárok. Magyar 
síiveseséggel fogadják a vendégeket, 
•tim i mint a nagy arak fedett kevélységgel.. 

^a7ig élet járja most is: 
•Délatsán > sok tánc, theatrom, menyecske, 
Uulattaak az ifjat, vént egy pikétecske.« 

1—<ezdik észrevenni a Balaton szép-

Kivándorlás. 
Lapunk gyakran szilt arról az el

szomorító lényről, hogy a kivándorlás 
csak nem akar csökkenni. A fővárosi 
lapok nemrégen is közüllék, hogy So-
mogyból, ebből a gazdag vármegyéből, 
a Cttnard Line ha;ójan sokan váiidorol-
tak ki Amerikába. E s bizonyos, hogy 
Czell vidékéről szintén, majd egyik, 
maid másik faluból, el-elpárolog egy-kettő, 
majd meg több egyén, akiket idóközón-
kint aztán követnek a hozzátatiozóik. 

E< a jelenség nemjáll elszigetelten; 
gyakran olvassuk, hogy szép hazánk 
különböző vidékeiről mennyi ember tá
vozik el tolónk, mennyi erős munkás
kéz teszi le a szerszámot s megy az 
újvilágba boldogulást keresni, nem vetve 
számot azzal, vájjon meg is találja-e. 

Amerika ma már nem az E l Do-
rado, nem az az aranyország, ami volt. 
A sanfranciskói hajdan gazdag arany-
mezők már nem termik az aranyat s a 
megélhetés odaát ép oly küzdelmes, 
mint idehaza, a vén Európában. 

Igaz, vannak Amerikának gazdag, 
buja kalászt érlelő síkságai, hasonlatos 
a mi szép Alföldünkhöz s aranykalász-
szal ékes dunántúli rónáinkhoz; különö
sen az illinoisi é s a iowai földek rend-

i kivül termékenyek. De szerencsétlenségre 
a legnagyobb földterületeket a nagybir
tokok 'foglalják le, amelyek gyakran sok 
ezer holdat egyesítenek magukban. A 
nagybirtokok tulajdonosai pedig legtöbb-

j ször nem hajlandók semmit sem eladni 
' óriási birtokukból. E s ennek az a kö-
I vetkezménye, hogy ott csak két osztály 
' van az őstermeléssel foglalkozók között: 

a gazdagoké és a szegényeké 
S mégis, véreink ide sietnek s itt 

állnak be gazdasági munkásnak. Tény, 

•Balat• <>n vizének habozó hulláma, 
Ai éle—ted képe, mint azt a szél hányja, 
V*|ét nem láthatod, c-událod mélységét, 
Őhajtood, mig evezsz, hajód csendességét.« 

j hogy a gazdanági munkáénak az-uropai 
földmivelő országokban_egy cseppet sem 

: irigyelhető az állapota. (Vasvármegyében, 

nem panaszkodhatnak; ellenkezőleg, 
maguk a gazdák húzzák sokszor a rö
videbbet. Erről meggyőződhetik az, aki 
a dolgokat közelebbről -vizsgálja.) De 
ne gondoljuk, hogy Amerikában valami 
rózsás a helyzete. Korántsem! Bár ott 
naponta 1 dollár 50 centet, 2 dollárt 
keres, de a megélhetés hasonlíthatatla
nul drágább ott, mint ideát. Amennyi
vel többet keres, annyival pedig drá
gábban él. 

Ha pedig gyári munkásnak szegő
dik, akkor meg éppenséggel mostoha 
sors vár reá. A legnehezebb, a testet 
teljesen lezsaroló munkát kell végeznie, 
legtöbbször az egészséget is megölő 
levegőben. Hány foltlink tért már viaz-
sza az újvilágból rongyosan, betegen, 
testileg tünk relével Felült a lelketlen 
csábitóknak, kevéske vagyonát itthon 
pénzzé tette s visszajött nyomorultan, 
munkára képtelen állapotban. 

Nincs a magyarnak mit keresnie 
Amerikában! Magyarország gazdag or
szág, aki dolgozni tud é s akar is, az 
idehaza is megél. Ugy sem tud odakint 
megmaradni, haza hozza a honvágy, 
az édes hazai föld szeretete. — Épen 
az amerikai lapok írják, hogy a Ma
gyarországból Amerikába vándoroltak 
nagyobb arányszámban vándorolnak 

\ vissza szülőhazájukba, mint bármely 
más országbeliek.' 

Legkevésbé van oka elhagyni e 
I hazát a somogyi ós vasmegyei magyar

nak. Lehetetlen, hogy a mi vármegyénk 
I áldott, , gazdag rónáin, szel íden hajló 
j domboldalain a munkáskéz meg ne 
' találja a maga kenyerét. Megtalja, ha 
I keresi s ha nem hajtja a gazdagodási 
i vágy s ha letess arról a naiv, ábrán-
' dos hitéről, hogy Amerika a kincsek 

hazája, ahol minden embernek meg kell 
gazdagodnia é9 ha ném felejTTéTTtOtto" 
szavait: 

különösen Czellnek vidékén,mezei mun
kásaink és gazdasági cselédeink épen 

>Hazádnak rendületlenül. 
Légy híve, óh magyar !< 

variatl Bánság, söt gorombaság, de meg fogja | 
WSáj i tani . . . • 

BLEzzel elváltak ünneplésen azért, már 
•minf^illendő menan'ság s Fülöp a kis fiával 
Hugin* -dalt a lakásuk felé. 

IV. 
™ Tibor, a kis ártatlan jószág lepihent 

tár, I JKülilp pedig az Íróasztalánál ült és te-
beletljaaéuOl maga elé bámult, AZ állólámpa 
bordó ernyőjén átszűrődlek a sugarak s be- . 
[etetrt-idlekszomoru sápadt arcába.Majd lecsukta I 
« K e r n é t s fáradt fejét kezébe támasztotta. 

Olyan volt, mint egy halott. 
Hát ugyan mit gyötrődik itt ez a szo-

HMU ember? Minek küzködik, mint vonszolja 
még eatízl az életet, mikor -oly üres, oly nehéz? 

Hát ugyan miért ? 
Talán az áz alvó csöppség a fehér nyo-

•solysan ? Hát igen. Hiszen még gyenge,zsenge 
•ajtáaaai Vezető kelUneki az élet viharos utain. 
Aztái ri ha meg'eróVOl, az a fáradt ember me-
™l - . . Mehet ahova vágyik, ahol fölleli akit 

tu bteuéui, de szomuru î y. A bánat 
jKÜéJHB szekerével, hogy végigdöcög sok szive
in hogy megmaradnak örökké rajta inély-
nnig—ó csapái. Hogy megmaradnak . 

Igy bibelödött Fülöp magával s kicsit 
igyekezett csillapítani ezeket a felcsapó hul
lámokat. 

Aztán papirt vett elő. Szép lehéret, egész 
árkust. Hál igen, mivelhogy meg akarta írni 
az áthelyezési kérvényét. .-•„'.".. 

S hogy ezzel megvolt s összehajtogatta, 
érezte, hogy még tartozik egy levéllel. Az 
anyósának. Bncsuzásfélével, vagy mi. Sorokba 
is rótta, röviden és hűvösen -ilyképen : Nagy
ságos' Asszonyom** Még egyszef köszönetet 
mondok minden jóságáért és bocsánatot kérek 
minden megbántásaimért. Mert mi többé nem 
fogunk találkozni. Csodálkozik ? Ön el akart 
homályosítani egy emléket a szivemben, én 
pedig nem engedem ezt. Ezért elszakadunk 
egymástól ugypiogy még aki keres, sem fog 
feltalálni. Isten önnel. Sokszor köszönti Fülöp. 

Lezárta á levelét s • odatette az irá9ai 
fölé . . . 

Aztán lecsavarla a lámpát. Ne lássák 
még azok a bámészkodó falak sem, hogy ó 
most odaáll a felesé»e képe elé s imára kul-
ecnti kezekkel m^nd nrki nehéz panaszokat, 
mond neki csöndes meghitt meséket, mond 
neki" sok szomorúságokat és sok bánatra 
szépségeket és imádkozik hozzá forrón, 
áhítatosan . . . -

Hiszen: agy-e ezen sokan elmosolyod
nak. Hát igen, igen . . . 

Majd lepihen maga is a Fülöp. S ami
közben szelíden Öleli szOszke fiacskáját, azon
közben sokáig hallanak végig arcán öreges, 
nehéz férfi könnyei. 

V. 

Tavasznak, nyárnak pedig hamarosan 
vége lön, aminthogy a vége mindennek csak 
elkövetkezik. Imigyen vége lón a fürdőzésnek 
is. Hazatért tehát anyósa is a Fülöpnek és 
Malvin, a kisebbik leány, aki csak megma
radt még most is leánynak, pedig hát nyílván 
azért vetemedtek a Balaton mellé, mivelhogy 
ezt nem akarták . . . 

A sikertelen nyaralás leverte kissé őket 
s unottan, fáradtan tértek meg otthonukba. 

Valami furdalta a lelkük, ami csak fá
jóbban nyilallott meg mindig, valahányszor 
az idegen hancúrozó gyerekek nesze fölverte 
a hosszú folyosó csöndjét. 

Mert üres lett "a fészek, lir s Ull a ház, 
mignem most az őszön idegenek vetlek ma
guknak benn tanyát . . . 



4. oldal. KEMENESALJA 

' H l R E K. 
Boldog n| éret k l T i i u k kettes 

Olvasóközönségünknek! 
Lemorzsoltunk ismét egy drága esztendőt 
Napjainak számával a gondunk is nőtt. 
Búval, küzdelemmel volt nagyobb reszt telve, 
Az örömre a kOnny hult szemünkből le; -
Nyugalomnál több volt a verejték-cseppünk, 
S boldogságnál több volt fájdalmunk, keservünk. 
No de, jo volt az igy ! — Ugy rendelte Isten, 
A gyönyör a kiunal váltakozzék itteu, 
Mer; hát vihar után tisztul csak meg a lég, 
S bármily borús volt is, derült lészen az ég, 
Épp ugy a munka is erősíti testünk, 
Nemesíti szivüuk, fölemeli lelkünk, 
S utanna oly édes, oly jó a nyugalom, 
Uj erőt kölcsönöz s folüdit az álom ; 
S bár lelkünkbe mélyen beszánt a szenvedés, 
Jellemünk földjén annál szebb lesz a termés. 
A szegénység, igaz, legyűri az embert, 
I).' a küzdés keblünkben öntudatot kelt, 
Uyein.iiitia csiszolja s a lét viharában 
Büszkén megálljuk helyűnket a tusában. 
Midőn az Uj-évnek küszöbere lépünk, 
Ujabb küzdelmekre kell hogy elkészüljünk. 
Megnehezedett az időknek járása, 
Sok követ gördített a létnek útjára, 
Meg kell azt mind törni, le kell azt mind győzni, 
Nagy munka vár reánk s nem szabad csüggedni. 
Kenyeret és földet kell adni a népnek 
Határaink közül, hogy ne menjen szélnek: 
Szent kincsnek tartsuk az apáink szép hónát, 
Őseinknek hitét, vérrel szerzett jogát; 
Ne engedjük, hogy más nép legyen itt az ur 
Hisz' e földre ezer év verejtéke hull ! 
Szent kötelességünk megóv.n az őserényt, 
A tiszta erkölcsöt, a nemzeti dicsfény:. 
Hogy a magyar nevét minden.i tisztelje 
Munkája gyümölcsét mindenki becsülje: 
Ki kell irtani at ádáz gyűlölséget, 
Ki kell mondani a jogegyenlőséget. 
p f - e á ' ée r-"'gár közt biec IQjdaéje legyen! 
Egymásban mindenki csak testvért tekintsen 1 
S hogy e gondolatok megtestesüljenek : 
Az igazság és álszentet I -gyének 
Vezércsillagaink ebben az uj évben. 
Akkor bizonyára velünk lesz az Isten ! 

~ , Felhívás előfizetésre. Az uj év küszöbén 
tisztelettel felkérjük t. előfizetőinket előfizetésük 
megújítására és egyben teljes bizalommal 
fordulunk hazafias érzelmű közönségünkhöz, 
méltóztassanak társadalmi és közgazdasági 
lapunkat fölkarolni és előfizetők szerzésével 
támogatni. Lapunk a jövő számmal IX. évfo
lyamába lép. 

Karácsonyi ünnepélyek. Mult számunk
ban jeleztük, hogy 2.1 an a helybeli korfuiiban 
lesz a betegek karácsony-estéje. A jelzett 
napon délután 5 órakor a kórház emeleti 
egyik termében özv. Szőgféuy-Marich Ferencné, 
Hillósi Rupert apát és dr. Hetin Lajos 
igazgató-főorvossal élén Czelldömőlk előkelő 
társadalmának is több hölgy- és férfitagja 
jelent meg. A betegek bevonultak, Bán János 
plébános szép szavakkal. üdvözülte a megje
lenteket és fejezte ki köszönetét Czelldömőlk 
lakosainak áldozatkészségeért, hogy lehetővé 
tették e kis ünnepély sikerét. Utána egy kis 
leány : Szőr Mariska szavalt alkalmi költeményt, 

majd a betegek énekeltek egy karácsonyi 
éneket. Ezután volt a betegek vac-orája, mely 
a következő volt: disznósajt vereshagymával, 
utána egy egy csésze theá ; nfo süteménnyel, 
majd birjusült salátával, sütemények, torták, 
narancsok, egy egy felliler bor. Vacsora utan 
volt az ajándékok kiosztása : a férfiak meleg 
alsóruhát, egy par papucsot, egy csomag 
dohányt; a nők szinten meleg kendőt, parc-
hetot, egy par papucsot és egy fejkendőt 
kaplak. Vacsora utan e g ü k férfibeteg köszönte 
meg keresetlen szavakkal a jótékonyságot és 
az ünuepélyuek vege volt. A gyönyörű kará
csonyfa tartalmának kiosztása csak ezután 
következett. — A czelltlumolki kath. legény-
egyesületben dec. 24-én este igen sikerült ms 
ünnepély volt; melyen megjelent Szőgyéuy-
Maricii Fereucne zaszloanva es Hollosi Kupert 
apat-védnök is. A pazarul feldíszített kara-
csonyla előtt B.in János plébános-elnök rövid 
beszédben emlékezett meg a szeretel ünnepé
ről s örömének adott kifejezési a veudegek 
megjelenéséért és különösen hangsúlyozta, 
hogy a tagok teljes szambau történt megje
lenése arra enged következtetni, hogy a szeretet 
ünnepének halasa alatt mintegy külsőleg is 
mutatni akarják a világ előtt az egymás iraut 
tartozó szeretelet és becsülést. Ulána Hollósi 
Kupert apát, védnök, kegyeletes szavakkal 
emiekezeit meg az egyesület nemrég elhunyt 
szeretett alelnökéről, aki egy évvel ezelőtt 
szive egész önzetlen szeretetével közt'lk volt, 
az 0 •fiai« kőzött Ez után a megjelent i 
vendégekkel együtt az egyesületi tagok egy-egy 
csésze theahoz üitek s par pohár bort elfo
gyasztván, vonullak az ej.len misére. 

Dj címzetes püspök. Űföl-ége a király 
Horváth István kanonokot a vasvár-szombat
helyi székeskáptalan nagyprépostját jüspöki 
lielynököt volt egyházmegye.! 

Házasság. llosenberg Sándor keszthelyi 
kereskedő folyó 25 én tartotta egybekelés! 
ünnepélyét Wiltmann Erzsike kisasszonnyal, 
Wittmann Adolf helybeli téglagyáros kedves 
leányával. • • 

A szombathelyi m. kir. bábaképző-
intézetbe • ióvfl nyaii ' tanfolyamra3 1913. 
febr. hó 1 jétől 3-dikáig lehet beiratkozni. A 
kellőleg töl-zerelt kérvények a vallás- és 
közoktatásügyi, miniszterhez címezve f. 1910 
dec. 30 ig az intézet igazgatóságához adandók 
be. ahol az adanisegélyekre és más kedvez--
menyekre vonatkozólag bizonyára szívesén 
adnak fölvilágosítást ; annyit azonban Ineg-
jegyzünk, hogy csak 20 - 40 év közötti élet
kort igazoló hölgyek pályázhaüiak. 

Sebesülés nem történt, pedig könnyen 
történhetett volna F'dsőpatyon, a mult héten. 
A falu kovácsának legénye többed magával 
mulatott a korcsmában s miután magát alaposan 
leitta, hazabandukoll, de a kovácsmester a 
zörgeie-re, lármára sem eresztette be, mire a 
legényt barátai \ egy szomszédos isiáilóban 
helyezték el. A legények visszamentek a ko
vácshoz, akivel éppen nem szives modorban 
vitáztak, pöröltek, mire a mester inegkoszan-
kodván, kiment az utcára a legényekkel farkas 
szemet nézni. Ezek azonban botokat ragadlak 
s meg akarták őt verni. A kovács erre futni 
kezdett és a nála levő pisztollyal visszalőtt. 
Ebben a pillanatban érkezett oda a sárvári 
csendőrség egyik járőre, aki a futva menekülő 
kovácsra rákiáltott, hogy aljon meg, de embe
rünk anelyett hogy szótfogadott volna ismét 
visszalőtt A járőr erre négyszer utanna lőtt 
a kovácsnak, aki most üdv ősnek és hasznos
nak találta meglapulni. Azt ál itotta, hogy ő 
nem tudta, hogy csendőr kiált utána. Szeren
csére sebesülés nem történi, de a csendőrség 
följelentette Kertész Jenő kovácsmester! is, 
meg a legényeket is. 

Halálozás. Lórántffy Juliska, Lórántffy 
Lajos rábabogyoszlői ág. ev. tanítónak. kedves 
menyasszony leánya, a szülők, rokonon és az 
egész község mély bánatára, meghalt és. nagy -»Íjat. DOSPOKI j egész kozsen iia-iy uauaiara, naegnaii es. nagy 

rötnnírlügyVloV--***^^ annak, • , 
el tüntette ki. 1 hogy a szép. míveltlelkü, egészséjijs^éSrT^ a zakulmi ciinzeles püspökséggel 

Az uj c. püspök közéletü tevékenységét vár- 1 leány véletlenül magara döntötte az egő 
megyénkben való közszereplését az -gyháemi-- I pptrólenmlámpást és testét «1 Jgj»j[_JMirimiták 
gyében elfoglalt ulla-abau tanúsított ügybuzgal- I Hosszú ideig .gyógyították aTöTfiazban és 
mát az oktatás-nevelésügy terén szerzett | jó egészségben tért -haza, szüléihez, 'Menyasz-

~i$roemeTt'széles ismerik, azérrkülómbség nélkül i --znmiyá Is len, de a .-.zeteuisillciiség-okozta-
az egész vármegye közönségében álalános j vesebaja kiújult' és nem sokára életét vette el. 
Örömet keltett az 0 királyi kitüntetése. Bara- | Adókivetök. Lapnak előző számában 
bás György, a szombathely-egyházmegyei r . k. | megírtuk, hogy az uj adótörvények életbelép-

] tanító egyesület elnöke mar mult héten táv- | telesét a kormány elhalasztotta. Mégis a sop-
iratban üdvözölte a jeles löpapot,. 'aki még 1 róni kereskedelmi és iparkamara'I. hó 19-én 
aznapon a következő levélben válaszolt: Kedves 
Igazgató Ur ! A legkegyelmesebb kineveztetés 
alkalmából ngy a maga, mint az egyházmegyei 
tanítóság nevében kifejezett jókivánatokat 
hálásan köszönöm. A Tekintetes IgazgatóTJrnak. 
mii-t a tanító Uraknak szívből a legboldogabb 
ünnepek és boldog, igen boldog uj évet kJvan 
— Szombathely. 1912. dec. 23-án — tisztelő 
hive Horváth István nagyprépost, c. püpök. 
(Horváth István Baltavaron 1850. március 4 én 
született egyszerű, de köztiszteletben állott 
iparos szülőktől. Az uj c. püspök 1898-ban 
kapta a III., oszt vaskoronarendet _ 19 évig 
volt szombathelyi esperesplébáuos, 1902-ben 
lett kanonokká, 4908 ban lett a bolgár nem
zeti érdemrend III. o. tulajdonosa.) ——--. 

Lelkészválasztás. Zalaistvándon az ág. 
hitv. hitközség Nagy István pápai segédlel
készt, Nagy Sándor helybeli lelkész, fiát 
leikészévé választotta meg. A karácsonyi 
üunnepekben olt már íz uj lelkész tartotta 
az istentiszteletet. A tehetséges fiatal pap 
megválasztását általános megelégedéssel fo
gadta a község lakossága és hisszük, hogy az 
a bizalom, mely benne összpontosult, mind
végig maradandó lesz és kölcsönös ragasz
kodásra és szeretetre' vezet. 

tartott rendes közgyűlésén az uj adótörvény 
utasítása értelmében, mivel a pénzügyminiszter 
e tekintetben másként nem intézkedett a 
kamara kerületeinek adókivető bizottságának 
tagjait megválasztották. A választások, ered
ményéi a sárvári járásban : Rendes tagak : 
Krausz József Vegyeskereskedő és Móger István 
kőmivesmester ; póttagok : Einbeck Géza ve--, 
gyes kereskedő es Maráci István cipészmes
ter. A ceJIdÓmOJki járásban : Rendes tagok : 
Honig Sámuel sör és fakereskedö és Szálai 
József cipészmesfer ; póttagok : Blettler L . 
Pá! röföskereskedő es Simon Sáud.ir lakatos
mester. 

Esküvő. Schnabel Béla sárvári vegyé
szeti gyártulajdonos mult szerdán esküdött 
örök hűséget az itteni izr. templomban Schőnfeld 
Miksa kemeneshögyészi földbirtokos' kedves 
leányának, Schőnfeld Flóra kisasszonynak. 

Eljegyzés. Kiss Juliska kisasszonyt, Kiss 
Sándor vasúti főraktáruok kedve3 leányát 1. 
hó 26-án jegyezte el Móritz József máv. 
mozdonyvezető gyakornok. 

Hymen. Friedmann Salamon pápai 
kereskedő ma tartja egybekelését Kosztolitz 
Berta kisasszonnyal a helybeli izr. templomban-
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Tolva] cigány. Kolompár Mihály, a 
.1, j uiosházai cigáuytelep egyik fttstösképü tagja 

hu 18-áii betért Kis József pálfai gazda 
házába. Itt a more kedvező körülményeket 
konstatál; egy kis tolvajlási manőver végre-
hajtásárawmérl is hóna alá kapott egy zsír
ral telt 28 literes edényt, a mási; hóna alá 
pi>dig egy egész kenyeret és a holmikkal 
. ivább állt. A csendőrség azonban hamar 
nyoinában termelt Kolompárnak és őt oltal
mába vette. 

Táncmulatság 1. Wellner József oagy-
köcski vendéglős az oltani ifjúság számára 
január hó 4-én zártkörűtáncvigalmat rendez. 
Itelépődij személyenként 60 fillér. 

Eljegyzés. Tiborcz Dániai, keménea-
-.'.•íntmártniii gazdálkodó, eljegyezte Rosta 
K.trolin kisasszonyt VadosfáróT. 

Brutális cseléd. Folyó hó 23 án Far
kas, József kajmáti-pusztai gazdasági oseléd 
veres merényletet követett el ura, Huchthaa-
setj Frigyes ellen. Farkas égy kissé felöntött 
a garatra és az istállóban az ökröket durva 
midőn ütlegelte. Épen akkor toppant be a 
gaadája és szemrehányásokkal illette a cse
lédjét darvaságáért. Farkas ekkor a kezében 
1 VŐ vasvillát gazdája ellen fjrditotta es ar
c b a szart, mely könnyen végzetessé is vall
hatott volna, ha Huchthausen kellő időben 
ni'g nem ragadja a villát. A merénylő cse
lé let másnap a csendőrség vette oltalmába 
és. bekísérte a helybeli járásbíróság börtönébe. 
A bíróság tegnap hozott ebben az ügyben 
;leletet, mely szerint Farkast tiz korona pénz
büntetéssel és egy havi fogházzal sújtotta. Azt 
I isszuk, jól megérdemelt büntetési kapott 

A Vörös Kereszt Czeildömölkön. 
Vasárnap délután megalakították városunkban 
a Vörös Kereszt Egylet fiókját. Elnökké 
il dlósi Rnpert apátot, társelnökké Szögyény-
.'iarich Ferencnél, alelnökké Pletnits Ferenc 
rfC- Ujjyrédet, alelnókéyé Takácli Márlounét, 

- titkárrá Schetber Zsigmond dr-t, jegyzővé 
-~-"s—~-Mt)rsits JenőL, gondnokká Németh Sándort, 

ocvossá pedig Király János dr.-t választottak 
nwg. Választottak ezen kívül huszonnégy tagu 
választmányt A celldömölki fiók 114 
alakult meg. 

* Vádiadat logOtL Héttőn ma egy Ifftt 
vi.uber, akinek szivarja csaknem egy és 

2 ugyanazon méretű a gazdájával, bizonyságát 
adta annak, hogy a sötétben is lehet vadászni 

. (ne tessék tréfának venni !) és hogy puska 
nélkül is el lehet egy vadat ejteni. Az eset 
valóban megtörtént és pedig ugy, hogy a 
vadludak, csábítva az ívlámpák fényétől, igen 
a' int szelték az alászállott sürü ködfltt, mire 
a sági utcai Kemenesaljái Takarékpénztár 
í 'itt belerepültek a telephon dróthálózatába 
• •• aürit egymásutánban a földre kezdtek p<>-
Iv >gni. A mi kis emberünk birielen odaug 
ri.lt, hogy fogjon egyet magának, ami nagy 

•íja! sikerült is neki,-mert az a veszély fe-
t . agette., hogy a vad ismét magához tér és 
él talál vele repülni. Szerencsére a zsákmányt 
képező vadlúd sokáig eszméleten kívül maradt 
az ütődéstől és nem ö ragadta magához a 
i 'jadozó emberkét, hanem ez utóbbinak si-

rült a ludat nyakánál fogva bevonszolni. 
Szerencsés vadász. A »Griff-szállo!a« 

tulajdonosa, Mészáros János a mult héten 
hivatalos volt Raffel Mihály lisztói vadásza-
' Hajtás alkalmával a fáról egy parragi 
.-"as szállott fel, mely kiterjesztett szárnyaival 

* K t méter terjedelmű volt. Mészáros látva a 
Hatalmas madarat, nem tétovázott, hanem 
célba vette s rásütötte fegyverét. A lövés 
Ulált és a sas holtan esett le. Mint értesülünk 
a- óriási madarat kiterjesztett szárnyakkal 

,} napásra kész mozdulatul fogja a ttilajd inna 
Siiömetni és éttermében elhelyezni, hol a 
k"•.önség megtekintheti. , 

taggal 

Vérengző legények, f . hó 21 én d. e. 
9 órakor négy pápóci legény szövetkezett egy 
ollen. Nevezetesen Boros Imre, Hajdn János, 
Egyházi Sándor és Bognár János összebe
széltek, hogy kilesik Rozs Gézát és régi 
haragjukat lerójják rajta. Egy alkalmas pilla
natban aztán rá is vetették magukat Rozsra 
és huszonegy késszurással életveszélyesen 
megsebezték. A lámadó legényeket a csen
dőrség letartóztatta és átadta őket a szom
bathelyi királyi ügyészségnek. 

A juhász, mint magántanuló. Nyáry 
Antal 28 éves vönöcki juhász, aki Dezső Lajos 
kitpiriti földbirtokos vönöcki gazdasagán igaz
gatja nyájat, a veszprémi ál: polg. fiúiskolá
ban XII 21 -eti mint magántanuló kitűnő 
sikerrel tetté le az l. oszt vizsgát. Húsvétkor 
a II, a/, ev végén a 111.-ról akar vizsgát tenni, 
hogy a IV. végeztével erdész lehessen. Nyáry 
rokoni viszonyban áll Savanya Jóskával, 
amennyibén Njáry anyja és Savanya édes
testvérek voltak. 

Tűz. Mórotz István tokorcsi gazdának 
a hegyen levő pincéje karácsony napján 
kigyulndl és leégett. A csendőrség nyomozást 
indított a tettes kiléte iránt 

A cimbalmosáé kösiönete . Özv. Boros 
Jánosáé, néhai Boros cimbalmos neje arra 
kérte szerkesztőségünket, hogy lapunkban 
tolmácsoljak az ő hálás köszönetét mindazok
nak, akik kegyes adományaikkal megkönyö
rültek az ő kis árváin, boldoggá tetté'; az ők 
karácsonyát és a hidegtől megóvták. Az öl 
apró árvára való tekintettel is kés/.séggel 
leszünk elegét kívánságának. 

Elkallódó milliók. Ha megtekintjük a 
hivatalos sorsolási jegyzékeket, azt latjuk, hogy 
évről-évre óriási mértékben nő a fel nem vett 
nyereményeknek az úgynevezett hátralékoknak 
a száma. Ez azért van, mert a sorsjegy birto
kos közönség felületesen vizsgálja meg koron
ként a húzások eredményeit Ennélfogva, aki
nek sorsjegyei e- más értékpapírjai vannak, 
arra nézve rendkívül fontos egy megbízható 

skajOTJpjfcj lapnak a járatása. Iiyenkéut ajánlható 
a PÍnzügjiinffirlap, amelynek. sursoiájiTresTeT 
a m. kir. pénzügyminiszter és a m. kir. ke
reskedelemügyi nnniszier, mint megbízhatóan 
és pontosan -zerkesztett Japot,hivatalo„an aján
lottak. A lap olcsó, mert egész évre az 
előfizetés csak 8 koronába kerül és ezért még 
január elején minden előfizető kap egy Pén
zügyi és Tőzsdei Évkönyvet, amely sok 
hasznos tudnivalón kívül közli a hivatalosan 
kimutatott hátralékosok, azaz azon sorsjegyek 
számait, amelyek, bár régebben kisorsoltattak, 
de kifizetésre bemutatva még nem lettek. A 
8 korona előfizetés a kiadóhivatalba (VII., 
Rákócziul 44. sz.) küldendő be postautal
vánnyal. 

Ne Izgassa magát ezentúl senki a 
bevásárlás nehéz gondjaival. Sonuter Lajos 
helybeli füszerkereskedő üzletében (Nemes-
dOmölki utca) mindent a logjutányosabbárban 
szerezhet be. 

Az ünnepek korlátozása éa as lakó
iak. A közoktatásügyi minisztérium a napok
ban rendeletet fog Kibocsátom a »motu prop-
rioc cimü pápai bullában emiitett ünnepnapok
nak az ik. dákban való megtartása iránt. A 
közoktatásügyi minisztérium e tekintetben 
ugyanarra az álláspontra helyezkedik, mint az 
igazságügyiminiszternek e tekintetben legutóbb 
kiadott rendelete, mely szerint a tényleges 
állapot egyelőre fönmamd és i*yképp»n' az 
előadások az említett napokon az összes isko
lákban továbbra is szünetelni fognak. 

A kivándorlás Somogymegyéből egyre 
tart A halóságok szigora intézkedései dacára 

. a kivándorlási hiénák napról-napra szedik 
) áldozataikat. Szigorúan kutatnak a kivándor-
I lási közvetítők után és a kutatásnak van is 

némi eredménye. A Haltkor elfogtak egy so-
mogymegyei kivándorlási ügynököt Schvarz 
Ignác személyében, aki hat katonaköteles ifjút 
akart átcsempészni a határon Bécsbe, de a 
rendőrség kezébe került és Pozsonyban a vo
naton le akarták tartóztatni, azonban kiugrott 
az atgakoo. Szökését észrevették, a vonatot 
megállították és a menekülőt sikerüli elfogni, 
A rendőrség 600 K pénzbírságra és 60 napi 
elzárásra ítélte. 

Magyarország iskslál ' éa taatttL Az 
1011. évi kormányjelentés szerint Magyaror
szágon volt 16.466 népiskola. Ebből egytanitós 
10.357. — As állami iskolák száma 2744, a 
megyéké 9, községi 1333, róm. kath. 5250, 
görög kath. 1763, Sör. keleti 1467, rtitormatus 
1849, evang. 1900, unitárius 30, Izraelita 436, 
társulati és magániskola 297. Az állami tanitók 
száma 7223, megyei 12. községi 4424, róm. 
kath. 9881, gor. kath. 1949, gör. kel. 9079. 
reform mis 3063, evangé'ikus 2256, unitárius 
47, brr. 888, társulati és magán 649. összesén 
38.306 tanító. ,. 

Hyaralötelep Keszthelyen. A gyermek
üdülőit száma minden esztendőben szaporodik 
a Balatonnal. KesUhelyer. a Vasúti és Hajó
zási Klub rendezett be egy il>en üdülőt 60 
gyermek részészére. A hathetes nyaralásnak 
szinte bámulatraméltó eredményei voltak itt 
is, mint a többi helyeken. A keszthelyi gyer-
ineküdüjotslep vezetője özi.dr. Szabó Jáoosoé 
fővárosi taniiónő volt — Akinek beteges, 
gyönge szervezetű gyermeke van, az, ha csak * 
teheti,vigye a Balatonra a fürdőidény ben. ahol 
a kitűnő viz, < homok — és a gyernwk se re
gek tornája meg fogja edzeni. 

buea-osnaa. Marsszombatban és Nagy-
kikindán a jövő iskolai évre polgári fiuiskolá-
szerveznek. — Zsolnán 168 gyermeket utat 
sitottak el az iskolából, mert nincs hely az 
as iskolában. — Nagybányán az iskolát nem 
fűtik, aaárt a tanítás szünetel. — Trencsén-
rákóo az állam által segélyezett községi 
tanítónak a természetben való lakása egy 
szjiba, amely egyúttal konyha is. — Tótdiós 
községe Nyitra,»i(avgyéb n van, a tótdiósi 
ijjjola pedig a pásztoriakban. Igy panaszolta 
e z » 3 a i 
bizottság sürgős közbelépését kéri. Hogy most 
ki lesz az erősebb : az orvos- e, vagy a hit
község, azt bajos volna eldönteni. — óbecse 
nagyközség költségvetésében az iskolaügyre 
100.000 K-t vettek föl. A fejlődő derék 
alföldi város 40 elemi iskolát, 2 polgárit, 4 
inasiskolát és 8 óvót tart fenn. — New-
Yorkban egy fölsőbb leányiskola növendéket 
közül a rendőrség negyvenet letartóztatott, 
mert egy játékbarlangban nagyban játszottak. 
A nagykalap;! modern.leányok közül egy sem 
idősebb 16 évnél. 

Szláv ter jeszkedés. A szerajevói szerb 
bank a jövő üzleti év kezdetén alaptökéjét 1 
millió koronáról 3 millió koronára emeli föl, 
amennyiben a laibahi hitelbank fogja rendel
kezésére bocsájtani a transzakcióhoz szüksé
ges két millió koronát, egyúttal fiőkintézetévé 
alakítván át a szerajevói pénzintézetet Ezzel 
Boszniában megszűnik az utolsó önálló bos
nyák pénzintézet is, amennyiben valamennyi 
bosnyák pénzintézet részben fuzionált, rész
ben fiókintézetévé lett külföldi legnagyobbrészt 
szláv bankoknak. Az ilyen rövidke hir egyik 

| napríl a másikra feledésbe megy. pedig a 
<_£seh töke mozdulatairól, politikai céljairól 

ezek világosítanak föl bennünket Araikor már 
1 megvetette a lábát, amikor tömegeset vont a 
I cseh tőke uralma alá és politikai hatása a 
' monarchia élten szemmel láthatólag jelentke

zik, akkor vesszük észre, hogy itt a veszede
lem s tenni már semmit sem tudunk. 

http://ri.lt


6. oldal. K E M E N E S A L J A 
52. szám 

Nagy Szilveszter-est 
AZ UJ-KÁVBHÁZBAN 

Radó Béla színtársulatának közre
működésével, akit ezen egy estére 

sikerült megnyernem. 

Folyó hó 31-én ,este az U) Kávé-
•áiartai napj 

Szilveszter- estélyt 
rendesek tisztelt vendégeim szóra
koztatására. Az estélyen nagy fehér 

Kabarét előadást 
tartanak Radó Béla szinidirektor 
társulata elsőrendű erói. Ezenkívül 

fánk-evésverseny, 
lesz hangversennyel egybekötve, me
lyen nagyrabecsült vendégeim díj
talanul részesülnek a szükséges 
mennyiségű fánkban. Minden szá

zadik fánk egy 

10 koronás aranyat 
foglal magában, mely a szerencsés 
megtaláló tulajdonát képezendi. — 

Éjjeli 12 órakor egy újévi 

f kis malac 
fog tisztelt vendégeim közé eresz
tem i, aki az elsötétített teremben 
megfogja, megtarthatja magának. 

Szíves látogatást kér 

-•— rinyj8_Fji$nc. kávés. 

végire, már tudniillik a vékonyabbik végére. 
A vastagabbikat is összetűzik. Azután kipró
bálják. A két végét megfogják. Azután vegig-
hnziotják az asztal élén. Ezrei kész is volna, 
csak még suhintani kell vele. 

Elteszik és tartogatják aprószentek nap 
jáig. Akkor aztán elindulnak ugy 4 ora fele, 

_ estefelé. Házról-házra járnak, büszkén, pöc-
kösen. A korbácsot meg a csizmaszárlia uii 
gaazoljak. Bemennek a szobába is, de még a 

I konyhába, istállóba is fölkeresik az ember-
! gyerekiL 
1 Ha ül. ha áll az ember, az mindegy. 
I Már azért csak odaineuneii. Hirteleu kihúzzak 
; a korbácsot, suhintanak vélé, aztán megkor

bácsolják. 
De hát ez még nem minden. Jót is ki

vannak az embernek, azt mondják: kellésés 
né legyen az eszteudóbeo. 

Ebből áll az egész szokás. Tekintsük 
i most kissé ennek az egyszerű, de nagyon 
I régi szokásnak az eredetét. Igaz ugyan, hogy 

eredetében csak tapogatózni leh.t Leghíveb
bén talán dr. Sebestyén Gyula, a Magyar 
Néprajzi Társaság alelnöke, a legnagyobb je
lenlegi etnográfusunk ir róla. Szerinte ez a 
szokás ép oly híven és régen él Angliában és 
Poroszországban is. Eredete sztriote határo
zottan a pogány korból származik, ugy a 
magyar pogány korból, mint az angol és né
metből. A legtisztábban bizonyítja ezt a mon
dóka és a korbács, amely most is ütlegül 
szolgál. • ' 

Tudnunk kell azt, bogy abban a nagyon 
régi pogány világban az orvoslás varázslásból 
állt. Varázslással foglalkoztak a táltosok, a 
kuruzslók. Eszközük többek között a varázs
pálca volt, amellyel megérintették a fájós 
testrészt és a hiedelem az volt, hogy az a 
testrész többet nem lesz beteg. Hozzá persze 
varázsigéket motyogtak. 

Ezek után tisztán flottunk áll az, hogy 
az apröszenteki korbács nem más, mint a 
varázslóvessző egyéne.- leszármazottja, a mon
dóka i« mégmaradt a: .Kellésés ne legyen az 
aj esztendőben, kifejezésben. Természetes 
azonban, hogy most már legalább is a mi 
vidékünkön sz a szokás nem hitet örökit meg, 
hanem tisztára szokást. Nem hisznek a va
rázslásban, csak kultiválják, mert már az apák 
és öregapák is totték. Ezzel szemben azon-
bac'ni. az erdélyi oláhvidékeken valósággal 

nnaaaaManflEini 
Midőn az újév kezdetével • 

a tisztelt vevőimnek minden Itl 
jót kívánok, igen kérem to- g 
vábbra is jóakaratukat é s szí
ves pártfogásukat. 

Kiváló tisztelettel j 

Mayer István, füszerkeresk 
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C S A R N O K , 

Apröszenteki korbácsolásrél. 
M a : B«nci« J ó n e t . 

A karácsony/táján szokásban levő regü
lésről már volt szerencséin egyet-mást irni, 
most egy másik, épen'olyan régi, még a po
gány magyarok korába visszanyúló érdekes 
szokásról, az apröszenteki korbácsolásról fo
gok rövidesen irni. 

Ezen a vidéken aprószentek előtt 1—2 
héttel (december 28.) már kijárnak a gyer-
kócék. legények a füzesekbe és szedik a vé
konyabb fűzfavesszőket, korbácsnak valót. 
Csau a vékonyabbakat, mert hát a vastagból 
nem lesz formás korbács. Egy-egy legény 
többet is fon. Haza viszik és esténként otthon 
megcsinálják, megfonják. Nem egyformán. Ki 
igy — ki agy. Az egyik nyolc szálat, a má
sik meg kilenc szálat vesz hozzá, Már ahogy 
tetszik. Mert hát a nyolcasból szegletes, a 
kilencesből meg hengeres lesz. Nem egyfor
mán szeretik azt se. Lefattyazzák, azután be
fonják. De igv még nem módos a forlúc--, 
előbb meg kell kötözni, (jombot kötnek a 

hÍ3znek:riPSórb"ács-baba]os hatásaban-is^ 
Nálunk csak ennyiből áll a korbácsolás, 

azonban pl. Somogyban (Felsősegesd), vagy 
Tolnában (Báttaszék) sokkal terjedelmesebb. 
Valamivel bővebb Győr megy ében is (Tényfl). 
Itt ugyanis ezt mondják korbácsolás- közben: 

fEgészséggel békességgel! 
Több jóval, kevesebb bűnnel !• 
A somogyiak, tolnaiak pedig egész ter

jedelmes versekel énekélnek. Egyet leközlök 
ártájékoztatás kedvéért: * 

Kellésés ne légy, ' 
Porzsávás ne légy, 
Friss légy, 
Egészséges légy. i 

Jó tanuló légy, . 
Szófogadó légy, 

, Jo turó-faragó légy, 
Házasodni készülj, 
Férjhezmehni készülj, 
Jó szövő-fonó légy, 
Jó-varró .légy, 
Ha vízért küldenek, borért menj, 
Ha sörért küldenek, pálinkát hozz, 
Adjon Isten bé bori, bé búzát 
L?lkiüdvösséget. -
Szekerünknek kereket, 
Bé búzát, borockot, 
Kurta farkú malacot. 

. Persze, ennek a szokásnak is, mint a 
többinek, nemi kis anyagi háttere is tan. A 
jót kivánó korbácsolönak 1—2 fillért adnak 
'és'-ezzel tfeután botdogan megelégednék és 
mennek egy házzal tovább. 

Mélyen tiszteit üzletfelei
nek, jóbarátainak és ismerő
seinek 

Boldog njévet kívánnak 

Lang és Kocsis 
a Hofherr-Schrants és Clayton-
Stchuttleworth mezőgazdasági 
. gépgyár képviselői. 

Boldog újévet kivan 
igen tisztelt vendégeinek, jó-

barátainak j é s ismerőseinek 

Hubert Samu 
Bárány-vendéglős. 

Boldog njévet kivan 
mélyen tisztelt vendégeinek,, 
jóbarátainak ő s ismerőseinek 

Breiner Samu 
Központi-kávéház tulajdonosa. 

Boldog njévet kivan 
tisztelt vendégeinek és. bará

tainak 

Mészáros János 
/ Griff-szállodás. 

SEEEHaHEElSHEHEEEÍ 
a ^ E 
E l Mélyen tisztelt vendége- Q 
ö imnek ez utott is 

E Boldog újévet ü 
1 

kívánok. 

E Fényes Ferenc, kávés. ö 

KHHMEHHHiaEHHjTfflEH 
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yirágkereskedés. 
Tisztelettel hozom a n. é. kö

zönség becses tudomására, hogy 
Czeildömölkön, a Központi kávé 
ház melletti üzlethelyiségben 

virágcsarnokot 
rendeztem be. 

Minden időben vágott <\s cse
rép virágokból nagyV választékot 
tartok. 

Alkalmi csokrukat a legizlése- i; 
sebben, olcsón készitdl; 

B. vártfogást kérv 

kiváló tisztelettel 

Berecz Lajos 
kereskedelmi kertész. 

ím®* 
Elsőrangú 

női ruha szabó, 
készít mindennemű angol kosz
tümöket, valamint francia ru
hákat elegáns és szolid kivi
telben a legújabb divat szerint. 

A nagyérdemű hölgyközön
ség becses pártfogását es bi
zalmát kéri 

Bnrányi Mária 
Erzsébet ntca 17. 

Gróf Károly-féle házban* 

Hornyolt cserép 

é j géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czeildömölkön 

Hornyolt cserép I rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

Ne menjünk 

vidékre vásárolni, 
mikor Czeildömölkön a Gayer-féle házban 
levő férfi-szabó üzletben a legküogástala-

nabb ruhák készülnek. 
Midőn ezt a n. é. közönség becses tudomására hozom, 

kérve szíves párfogását, amit azzal fogok hálálni, hogy 
szaktudásommal a legszebb szabású férfiruhákat 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 U F Ó T , férfi-szabó. 

Ö Q Y ^ W b l T O V Í Z y 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK] 

1 FöraKtáros: Gayer Gyula-cég Czelldömölk. v 

4 
Villamos daráló-malom. S 

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 
Czeildömölkön, a Gyár-utcában levő telkemen (Kórház-kert mellett) 

V I L L A H O Z E l O 

daráló malmot 
« — _ 

rendeztem be. 
Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifo

gástalanul végzek. 
1 ' • A darálást hétfőn, csütörtökön és szombati napon egész na
pokon, a többi napokon a fa-förészelést teljesítem. Rossz idő esetén 
pedig szintén darálok. 

Fótörekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönséget 
a leglelkiistneretesebben szolgáljam ki. 

Becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettel 

V A R S A G Y Ö R G Y , gépész. 
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V 

ItAUCSOn-CIPOSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

Hölgyek figyelmébe 

.Aki fess és kellemes.l ': ' i /őt óhajt, 
rendelje még 

Győrött, BobéK Dánielné 

Megyeház-utca 9. sziím alatt levő 
, mjdlfűzókülóiilegesséfj műtermében. 

y. A legújabb francia reform vagy 
•a- igen kényelmes halcsont nélküli 
3 házi fuzöi mérték után it:en jutá-
í| nyos árban. Javítás é s tisztítás szín-

tén élfogadtatik. 

Ugyanott uLuúnö felvételik. 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca 

Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsokat, 
koszorúkat és minden a temelkezéshez szükséges cikkeket. 

Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 
. pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 

akár vidéken, miról 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. közönségének'szíves jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

S z a l ó k y Zsigmond 
kifaragó 

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

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirköraktár. 

íataszteri lölomeréshez :H'l *: 

ges köveket raktáron tartok. 
Epnletmunkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és asokat jutányos árén készítem. 

A már viághirti Kolozsvári (Heinrich) 

Szent Lász ló fertótl^nitö 

:: pipere szappan ;: 
kincset 'ér" á háznál. Biztosan megóv 

minden ragályos betegségtói és amellett 

remek' illatával kiváló bőrlinomitó anyaga 

folytán elsőrangú kosnietikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Árn 70 fillér. l 
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U J É V R E 
legszebb és legalkalmasabb" ajándék 
egy szabályozható arany betűs gyflrtt. 

fa 

készpénzben vagy.az 1881. évi L X . tc. 1 elrendelte Ős liogy .;. í megjelöli 
42. §-ban jeUelt árfolyammal számított i ingatlan » / 12 73: év i \é u a r - h ó 27. 
és az 1881. évi november hó j - é o kelt(huszonh > UdOJáaiÁ Ű ,0 9 Órakor 
3333. sz. a. ig.'.m. rendelét 8. § á b a n | K e r n e n . - s . . . i . . > asi-gí i inai i:yilvá-
kijelölt óvadékképes értékpapírban a Ö - | nos á r v e r é - .. •:( . ."•!. . . :.i v ' 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 j Árver.-zni " s/.;.tidekó< '••.-.'.• i»rlo/.uak 
évi L X . tc. 170. §-a értelmében a bá- | az ingatlan b cs.it án«k - i < l ° / 0 el késs-. 
natpénznek a bíróságnál előleges ' elhe- ! pénzben, 'vagy .••/. 1881 
lyezéséről kiállított szabályszerű elis- j §-ban jelzett ái-fo'v.iin.n: 

.;..|.'-i. 
•itt* 

t é l i e z l ' i . i M i i , 

170 § a ér 
: i l i t ó s á g i t . i i 

mervényt átszolgáltatni ] az. 1881. évi !,,».. 
A kir. jbirósag, mint tkvi hatóság, i sz. -á kelt ig,. m. 
Czelldömöik, 1 9 1 2 . í o k t ó b e r 19-én. I J e l ö U óvade!;!. p.-

-1 kiküldött Mr. 
- . . BARTHA, sk. kir. jbirö. | é v i . L X . tc. 

14 karátos aranyból 5 K 
. estist aranyosra 2 K 

Arany é s ezüst, nyakláncok, szivek, 
amulettek, keresztek, gyűrűk, fülbevalók, 
arany-,, ezüst- é s nikkel órák nagy 

választékban 

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

313171912. Ikv. „ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A, czelldömölki kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
. hogy Weisz Ignác czelldömölki - lakos 

végrwhajiatónak. Szabó Gyula kemenes-
magasi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
281 korona 04 fillér tőke é s járulékai 
iránti ügyében a czelldömölki kir. já
rásbíróság területén levő nemesinagasi • 
község határában fekvő a nentesmagasi 
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y 
) 
) 
>. 

Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel hozom a n. 

é. közönség b tudomására, 
hogy Czelldömölkön, a Kos 
suth Lajos utcában /Simon 

Sándor-fele ház) levő 

uriszabó 
üzletemet 

a Háczky-féle házba . az (Új 
kávéházzal' .szemben) helyez
tem át. 

Midőn erről igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kérem 
további becses pártfogásukat. 
- Öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek. . 

Tisztelettel.. 

Németh László 
. ' ' ' •eTTsstsssss'i i ' " 

nal pénznek 
lyezéséről 
mervényt .. 

A kir 
Cveüdi 

. i t t l i l O t t 

•XO i!Í*!t. 

ji4r<t«tg 

Vi L X IC. 4 2 

1 s/ániiiolt é> 
hó 1-én 333S. 
i 8.- §-ában ki-
pipii okban a 

• á£yjtz 1881 
c lilében a bá-

; öleges elhe-
hzabá vszerii elis-

< 

< 

< 

( 
< 
< 
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mint. tkvi Tialósái-. 
l«, M)12c december 15. 
ÜAIM'il t,: sk. kir. jbiró. 

69 . szamu t|kvben t 1- so/~T2r-1rrszr-
beltelekb'en levő 120 üles-hézhelyrc 50 
K , az ugyanezen tjkvben + 2 sor 73.' 
hrszámu 104/a. hrszám alatt foglalt 
házak ingatlanokra 800 K, a nemesma-
gasi 671. szv-tikvben t 1 sor 903/a/2: 
hrszám alatt foglalt az aszalj dűlőben 
lévő szántóföldre 121 K ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte . é s 
hogy a fentebb, megjelölt ingatlan az 
1912. évi január hó 17-én (tizenhét) 
napján d. e. 9 órakor Kemenesmagasi 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fognak. 

A z . árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok becsárának 1 0 ° / 0

- á t 

3714/1912. tkv. ^ , y 

Árverési hirdetményi kivonat. 

3613Ji@l2.tki. , 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A celldömölki kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré leszi, 
hogy Farkas Gáspár kemefiesszentmir-
toni lakos végrehajtóim t tiekebelezett 
tjkvi tulajdonos kérelme . Következtében 
a végrehajtási árverés joghatályavM biró 
önkéntes árverés a czelldömölki királyi 
járásbíróság területén lévő Kemenes-
szenttnárion határában , f.-kvő a ketne-
nesszenlmárloni 239. sz i|kvhen f j 
2 . sory 44 -hrszámu 26 . h'Vzsz.imu é:i 
45. hrszámu 25 h.'izsz.iinű udvarral biro 
házasirigatlanokra : 2-ÍOO koronában az 

< árverést elrendelte é<"rhoJyV>» fentebb 
megjelölt ingatlau áz 1913 évi február 
hó 26-dik napjának délelőtt 9 órájakor 
Kémenesszentmárton k ö s s é g b i s i i i l 
megtartartandó -nyilvános árverésen ela-

— - — A czel ldömölki—kir. fárásbirósag'-
uiirit telekkönyvi hatóság közhírré leszi, 
hogy Kiss Lajosné (előbb Horváth Jó-
zsefné) kemenésmihályfai lakos, valamint 
Somogyi Miklós megyei t. főügyész által 
képviselt kiskorú Horváth Ilona, Gizella 
é s Mária ugyanottani lakósoknak, vég
rehajtási árverés joghatályával bitó ön
kéntes árverési ügyében a czelldömölki 
kir. járásbíróság területén levő Keme-
nesmihályfa község hátárában fekvő a 
kemenésmihályfai 890. sz. tjkvben f 6 
sorszám alatt felvett 286/b. hrszámu, 
181. házszámu udvarral é s kerttel biró 
házas ingatlanra 935 K ezertnel meg-
állapitott kikiáltási árban az árverést 

-da ínf - feg^ 
Árverezni szándékozok tartoznak n 

becsár 10°/ 0 -át készpánzben vagy a; 
1881. évi 60 tc. 4 i . § ábnti jelzett 
árfolyammal számított és áz 1381. évi 
november hó H n 3333. s z . a . kelt m., 
kir, igazságügyminiszteri' rendetet^8 
§-iban kijelölt óvadékképes ó'rtékpapirbatt. 
a kiküldött kezéhez letenni, - vagy az" 
1881. évi 60- to. 170. a érteimébén 
a bánatpénznek a birósiígüák. történt 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt áts7,oIg.ilt:itni. * 

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Czelldömöik. 19,12. november 29 

B A R T I I A sk kir. jbiró 

| Az angol király szállítói. 
KtilöntegességT 

„Klngdom Blend" 
As aagol király llve 

o'clock teája. 

A valc-i herceg szállítói. 

Az „UK" teák 
módfelett kiadósak é 

zamatosak. 

Főraktár : Röh Pál cégiéi. 
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A „Kemenesaljái Takarékpénztár R. T." Igazgatósága 
'. közhírré leszi, hogy a takarékbetétek n t á n — — 

1913. e v i január l-től kezdödöleg 
a további intézkedésig, az eddigi i\\ helyett tisztán 

5°lo kamatot fizd 
A tőkekamatadót az intézet továbl ra is a-sajátjából viseli 

Czelldömölk, 1912. éri december hé 24-én. 

t J i) V II E 
P E Z S G Ő T I S I H A T 

viz helyett az előnyös bevásárlás folytán, ha ajándékait 

K L A P P E R FÜLÖP ; f i t ir i i i i i i i io 
CzelldCnnölkön (Gáyer. ház) szerzi be. 

Rendkívül mérsékelt uvon kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, 

. függönyök, ágygarnitu-
rák, bőröndök, utazókosarák, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban. 

% Teljes szoba- és icnyhaberendezések. 
vS^ ^Bútorok részletfizetésre is kaphatók. <r*i* 

Nyomatot Dinkgreve Nándor vUJatr/erore b e t e t t W n T T n y r ö u d á j i b M C z e l l d ö m ö l k . 


