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DINEGREVE NÁNDOR

A tehetségek.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOn.
Ide intézendők a szellemi reszt illető közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

juk érvényre nem jutásában, annak a
körülménynek, hogy ezeket nálunk, egy
Mind sűrűbben kezd fölhangzani nagyon csekély töredéket leszámítva,
hazánk különböző köreiből az a jajkiál
rendszeresen üldözik és leszorítják. Az
tás, hogy az igazi tehetsegek rettenetes aranyos középszerűség fölé emelkedni,
módon megapadnak. Legjobban észre akár ideálokban; akár munkában, bün,
vehető ez a politikai életben,, ahol a amelyet a társadalom nem késik meg
vezéralakok csodálatos . pusztulásával torolni, mert. ahelyett, hogy mint haj
találkozunk. De másfelé is lehet hasonló dan tette, tisztélettel és dicsérettel övezné
észrevételekét tennünk, ami annál kü azokat, akikbe aí Úristen nemesebb
lönösebb, mert bizonyos, hogy az utóbbi érzések szikráját oltotta, a legtöbb eset
évtizedekben több ember nagyobb ki ben épen ennek ellenkezője történik.
tartással és szorgalommal feküdt neki Ritkán nyíltan, de titokban annál .sű
á munkának, mint hajdanában, hol a rűbben folyik a munka és pedig leg
paraszton és az iparoson kívül Magyar többször eredményes munka, a tehetsé
országon alig dolgozott, valaki. Ha a gek detronizáláaára. A következmény
tehetségek mégis megapadtak, abban, közéletünk fokozódó sivársága, a szürke
azt hisszük, nagy része van az idealiz egyhangúság, mely jobbra-balra uralko
mus (eszményiség) hanyatlásának, mert dik és a szegénység igazán nagy tehet
igaza -volt Combesnek, a volt francia ségekben. Ez odáig megy, hogy a kellő
miniszterelnöknek-, mikor azt mondta, tehetségek hiányát seár itt-ott egyes váhogy az a nép, mely elveszti ideáljait, rosok, sőt községek h értik.
lemondott jövőjéről. Combes ebben a
tekintetben klasszikus bizonyíték, hiszen
Ezelőtt néhány évvel egy jeles férfin
neki része volt abban, bogy az egykor valamelyik egyesületben a szép tiszte
nagy- és dicső nemzet — sokat sülyedt. letéről tartott igen érdekes előadást és
Csakis az ideálizmus képes nagy é s azt azzal fejezte be, hogy nekünk nem
nemes erőfeszítéseket előidézni és ennek cifra épületre, hanem minél több nép
^segitségévet a fejlődésnek és a haladás iskolára van szükségűnk. Megrótta a
nak uj mezőt megnyitni.
fővárosi igazságügyi palota díszét, a
Ezenkivül azonban nagy része van parlament esztelen luxusát és sokban
a tehetségek pusztulásában, vagy mond igaza volt. De nem kell azt hinni, hogy

csak a népiskolák szaporításával segít
hetünk. '
Sokat segítene még, ha kötéletünk
iránya változnék meg és ha elsősorban
fölszabadítaná az igazi tehetségeket azok
ból a bókokból, amelyeket ma tűrni
kénytelenek. Akkor volnának, akik ve
zessék a nemzetet igazán nagy és ne
mes célok felé, ma ehelyett közéletünk
minden lármája mellett is hiány van
az igazi tehetségekben. Építünk idegen
tőkéből; sokszor idegen munkával is
ragyogó palotákat és azt hisszük, bogy
ez a haladás a civilizáció. Pedig ax
igazi haladás nem a külsőségekben, ha
nem az érzelmek és gondolatok nemesbülésében áll. Ebben a tekintetben —
szerény véleményem és tapasztalataim
szerint — aligha emelkedtünk. A laposon
csak elballag maga esze szerint is a
tömeg, de ha fölfelé kell mennie, akkor
már igazán rászórni a vezetőkre.
•agyarok a bolgár kertészek helyén.
A balkáni háború miatt árván maradt az
előnyösen fejlődött bolgár kertészet. A bolgá
rokat hazaszólította a bábom. Az 0 bevált
termelési rendszerüket a földraivelésügyi m i 
niszter a magyar néppel akarja megkedvel
tetni. A miniszter m á r leiratot is iméjett a
nagyobb varosokhoz, hogy állami támogatás
sal létesítsenek ilyen kerttelepeket és majd
az állami közegek kitanítják a jelentkezőket a
bolgár kertészetre.

mái a tengert nézi, amelyen, mint a kristály keskenysávos tunika meg rövid ujjaival látatni
tiszta tó napsugaras tükreit az ezüsthalak, engedte az acélizmos kart. Szép szőke baja
mint a színarany csillogott a napsugárban, a
Még égetőn U)z le a nap, dé a tenger cicáztak a karosa hajók.
Most meg hozzájuk beszél, őket kéri tömötten hullámzott széles vállain. Tiszta kék
felől a délntán hQs szellője száll végig a jú
deai fensikon. Útközben könnyű, kábító tavaszi csengőn : fehér vitorlák, fel-felbukkanók, hoz szeméből a nyíltság jóság és finomság sugárzott.
Ruganyos léptekkel a nyílt sátor fele
illatok rakodnak szárnyára, de magával viszi zátok vissza hintázó hajók. .
És csak nézi a nyugodt tengert és a indul, de az nrnő is Összeszedve magát
a titkos Üzeneteket is és csak száll, száll tova
M-leltünő sokevezős hajókat. Melyik is hozza? eléje siel.odanyujta puha kezelés szól lágyan
üdítve, vigasztalva.
Szeretik is a susogó hírvivőt és sok Vágy talán már a partra is sfeállt, akinek csendölő hangon:
— Légy üdvöz házamban Flavinsom,
közeié után ugy sóvárog . . . Ogy fáj neki,
sóvár szerelmes sziv varja epedve.
A kies Eskol völgy keleti lejtőjén gyö hogy e mély völgyi utat a sO.rO. lombú fák legdrágább vendégem. Ez az ifjú a fátyolon
nyörű, görög sülben épült nyáritak emelkedett. miatt nem kutathatja ki fürkésző szemekkel. át is érezte a pzempár perzselő sugarát, aj
Idegesen kel fel a puha kerevetről és kaihoz emelte a gyengéden reszkető kezet,
Illatba a százezeréj mese-vára volna a pazar
díszítésekkel felcicomázott kastélj, melyet a lakosztályába akarva indulni, csalódottan is égető csókot lehel rá é3 szólni kezd csengőn,
J Ú B J J S Í I Í ' J Í Í . IgtonBk hoz, szoktak imádkozni én
"hagy kiterjedÁ.n.^ZeTriV^prazrJítlrT' ieit,'B"Íé)li i i r ' l - 1 . V - M n , V •^«iffjn..jnn >« ieira^;
— Ornőm a nemes Flavins lovag tisz annozszökas, akli' nírk^Irf 'fezeTéfo'uk ee »8»-'*
paradic-oiíikerl inasaként ö.'ez,
bántani félönk.
teletét akarja tenni fogadod-e !
r - — - É < mégis e Kis tündérország királynőié
ávességod isteni-Kalliste,
Meglopío, de fel" is villanyi):
is olt vár a márványpalota lapos tetején, néki
mig ö a messze csillanó tengert nézte, meg az de nem maradhatok. Nem, mert az ut pora
is van kérdő szava: alkonyi szellő; hősen"
utat szegélyező fákat, ira 8 már itt is van. ruiit, fogatom vár, azután meg a helytartónak
lebbenő, hoztál örömhírt napnyugat felől,
is át akar-nm még holnap adni a császár
— Mond neki, várom. • . . .
' É s a szellő, mintha öt is megigézi*;
' Megsimította fekete haját, azután feltette megbízó - levelét, hogy mint legátus jöttem
volna a szemek mélységes éje.az ajkak hajnal jj
a keleti ' nők-sorO fátyolát é3 visszadQlt* n vissza e nekem oly kedves tartományba.
bib.ira, az arc festő rozsai; méglassndik, lá
' Kalliste azonban karon, fogja vendégét s
kerevetre, az égszínkék sátor alatt, mert félt
gyabban Cieiug titkokat, amiktől megremeg;
•*_•' ....
a szereiéit ifjú tekintetétől, meg hogy az enyelgő duzzogással felel neki:
finom, tejszín test, 'irömtüzek gyúlnak a bogár
öröm megreszketteti egész valóját. — DgV lesz ahogy óhajtod legátus ur.
aaemtkben,—
' * • ,—,—-~—:
_
De már fl'l M ttlt'f nz Ifju lovag.^ftrhor ífem^ot-ára- les'áH » gy*nyör8 esto, az alkony
"*R|tiiie köszönet núlkifl hagyja' tova sur
Utbktéli lánya Ilyenkor a levegő nem tikkasztó,.
ranni a kedves hírhozót, a suhanó szellőt; szegélyű-tógája festői redőkben omlott alá,'a

Kalliste.

h

:

)

r

* ,... ^
#

1

e

. " '"'.áw

2.

4. szám.

KEMENESALJA

oldal.
!

pódiumon, amikor is egy, a jelmezéhez i lő,
A Cielldömölki Sport Club táncestélye , tréfái
felolvasást tartott. — Törley legújabb,
Mint mar előző szamunkban jeleztük, a ' művészi plakátját Balassa István személyesí
Czelldömölki Fiatalság állal rendezett tánc tette meg. Szép Összeállítású kép volt - Ismét
estély folyó hó 18 an zajlott le. Már jóval a egy bájói, gyermekkép: Deutsch Klárika következdet előtt diazes áf nagy számn kteöoeég í kezelt, aki egy kosarakat tarló kis slejergyűlt össze a Griff-szálló nagytermeben és 8 leányt ábrázolt Sarg szappangyár plakátjahaa.
órára azt teljesao meg is töltötte. A terem Az ériási tapsra megelevenedett a kis élőkép
falai és a pódium függönyei nagy, művészi és bajos kis bókolással köszönte meg. —
kivitelű reklámképekkel voltak di-ziive. jelez I Suchard cacao: Friedinann Ágnes. Ügyes kis
vén a műsor lényegét, amit csakhamar a pó kép volt — Közben Ludván Sándor szavalta
diumra lépett conferencier: dr. Gergely Lajos, el Ábrányi: A rab madár című költeményét
— miután a fialsrrég és a Sport Club nevé | nagy hatással. —Szilárdfényképész:GOnsberben üdvözölte a közönzéget — magyarázott ger Margit. Szép jelmez, flityes összeállítású
meg. Conferálásál egy ügyes trükkel vezette I kép volt — Wolfner m»gvak: Friedmann
be. Beszélgetése kapcsán egy meghívót kere ! Lorina. Telj-< hűségű, hatásos alakítás. —
sett, miközben a színfalak mögé lépett és mig | »Az Üz'et« hetit**: Wiiiinaiin • Andor. Igazi
a közönség ismét megjelenését várta, egy « . é l ó . k é p volt. Nemcsak m 'Mott, de beszélt
szerre csak kigyúltak a színpad elején elhe is. — E közben Friedmann Ágnes adta elő a
lyezett villamos reflektorok, szélny illőit a vörös • Meglepetés, című monológot nagyon ügyes
« s fekete színek alkalmazásával ízlésesen ö s  alakítással. — Franci kávé: Hoffmann Anica.
szeállított színpad közepén levO nagy keret Szép jelmez, szép kép volt — Hölle pezsgő
vörös függönye ét megjelent az első élőkép: gyár mulató párját Balassa István és Weisz
a táncestély meghívójának művészi képe: egy Sándor alakította nagy rátermettséggel. —
táncoló pár, amit Ronnenberg Erzsike és maga, Aodrényi pezsgőgyár: Klein Jolánka. Szép
a meghívót kereső conferencier: dr. Gergely jelmez és ügyes összeállítású kép volt —
Palais de Danse: GOnsberger Erzsike és Balassa
Lajos, személyesítettek meg.
István. Szépen megválasztott, ügyes alakítás
A váratlanul megjelent szép kép által
voü—^- Stollwerk csokoládé-gyár: Deutsch
előidézett meglepetést és nagy haiásl a leg
Irmica. Teljes hűségű, szép kiállítású, bajormagasabbra fokozta a teljes hűségű ábrázolás
kis leányka-kép volt — Milly gyertya: Merkly
és az Ogyesan produkált lila és zöld fény ve
Annus. Nagyon szép, tetszetős ábrázolás. —
títés. A csodálkozásnak és az elragadtatásnak
Közben Gergely dr. ügyes aktuális stófákst
megnyilvánulásai minden oldalról hallhatók
adett elő, cigányzene kísérettel, amivel nagy
voltak, a kép bemutatásai kétszer is megkel
tetszést ért el.— Kalodont plakátja: Sonnenleti ismételni és a hatalmas tapsot csak Fried
berg Erzsike. Nagyon szép, teljes hűségű jeldr. megjelenése szakította félbe, aki a confememezben és összeállításban, hatásos alakí
irálás tevékenységében Gergely dr.-ral felváltva
tás volt — Következett a legutolsó kép: >Mi
működött és bevezetésében a Sport Club 1000
csak szántói savanyúvizet iszunk« cimü plakát,
éves jövőjéről fel) tátott tréfás elmélkedést.
amit Graffus Lajos, Ludván Sándor, Simon
Majd sorban köveikeziek a szebbnél-szebb
József és Weisz Sándor alakitoltak. — Az
élűképek, 21 művészi plakát ábrázolása. —
ügyesen létrehozott kép a közönség osztatlan
Ltesingi sör: Kelemen Aranka. Ügyesen OszKzeállitott szép kép volt — Pejtsik fotocikkek: tetszésével találkosoM. • - •
Kálmán Mancika. Nagyon szép, hatásos, bájos
A szép előadás ezzel véget ért, a szín
gyermek-kép volt — Kantán egy kabaré szám padot nagyon ügyesen néhány perc alatt szét
következett: Gyenes Béla »A potyafráter* bontották és csakhamar a körmendi cigány
című monológot adta elő ügyesen. — Rózsa - zenekar jó muzsikája mellett táncra kerekedett
szűes plakátja: Dávid Boriska. Elegáns meg a fiatalság és a kora reggeli órákig vigan járta
jelenésű, hatásos aaép kép volt. — Littke a csárdást és a bosztont A résztvevő közönség
pezsgőgyár plakátja: Kálmán Gizike. Teljes pedig a művészi élvezetekben is gazdag, ked
precizitással kiállított hypermodern jelmezben, ves, kellemes és kedélyes estélyért osztatlanul
elsőrangú, művészi ízlésre valló hatásos ala a legnagyobb dicsérettel és elismeréssel adó
kítás volt, amily a Mtaaség katonos tetszé zóit a rendezőségnek, amihői az oroszlánrész
sével találkozott — A Patria kávé síró- gyer feltétlenül DeuUch Gyulánét és az est főren
mek plakátjában Kemény Erzsike jól tudott dezőit: dr. Gergely Lajos, Mócsy G. Miklós és
sírni. — Teáskanna védjegyű tea kínai pár Simon Józsefet illeti, akiknek igyekezetét a
jának ábrázolásával Honig Kitty és Simon legnagyobb erkölcsi siker koronázta, ami mögött
József teljes hűségű szép jelmezben és ügyes i az anyagi sem maradt el és a nemes célra
beállításban nagy hatást értek el, amit még néhány száz korona tiszta haszon maradt
fokozott Simon József nibóli megjelenése a
de nem is nedves és nem hűvös. A hold is
fátyol nélkül mosolyog, sőt — teszi hozzá
kacéran — kedvedért én is leveszem. A
helytartó a letrarcha vendége' Galileában,
férjem is ott van, és egy hétig olt is marad
nak. Én a szép estét élvezni akarom, kime
gyek a kerti lakhoz és te, igeu te kedves
legátusom, semmi ellenmondás, te lész. a
diszórségem. Előbb azonban elkészítettem
fürdődet, a ugy hiszem nem neheztelsz, ha
szerény vacsorát és. Oditő italokat küldök
^jjazjbádba. Érj meg gondoskodni fogok addig :
semmi, még" "Í8zbe~ oSOTlíSl .~r. f A lOTag'
pod gyászaira gondolt)
l.eiudu'tak a lépcsőn. Az arany koronás
nap ép akkor csókolta meg a borszinO ten
gert és a keleti hegycsúcsokon felütötte erősen
"
ét a tele hold.
:

Párbeszéd aa öreg csoaüal.
Megtörtént
A napokban Kenyéri felé utazva, reggeli
6 órakor beszálltam a Győr—Sopron—Eberrfurti vasul egyik kocsinak titulált rozoga
alkotmányába.
A kocsi hidegen fogadott, jólehet én
melegen köszöntöttem ő t
.--•>•
Látva azt, hogy egy morozns öregúrral
van dolgom, szótlanul helyet foglaltam.
Egyszer csak mély sóhajra fakadt s
ebből azt következtettem, hogy mégis beszélni'
akar velem.
— Mi baja van öregem ? Talán volná
nak valamelyes közlendői velem ?
Biztatásomra aztán egy nagyot nyögött
és elkezdte panaszainak hosszú s o r o z a t á t :
— Bizony, uram, egész' kálvária az én
életem és pedig a e-envedések hossza lánco
lata . . .
— Hallgatom, csak további
— . . . Régen születtem. Hogy mikor,
bizony azt már nem tudom. Arra emlékszem
-még, hogy a rég megboldogult Matuzsálemmel
együtt gyerekeskedtem, ő azóta már elporladt,
én még most is robotolok.
— Miért nem vonul a jól megérdemelt
nyugdíjba? Kérdem tovább.
— Nyugdíjba, uram I ? Szép eszme,
mondhatom, de a Győr—Soproninál ez nem
megvalósítható.
— És miért nem?
— Addig kényszerítik azembe.t a szol
gálatra, mig k i nem döl. Mig csak bele nem
fordul itt valamelyik útszéli árakba. Mindjárt
meg is találom benne síromat, csak a főidet
kell rám hányni.
— De ez borzasztó I
— Még annál is több. Tetszik hallani
mint zörögnek már a csontjaim. Kívülről be
lehet látni bensőmbe. Csak az a szikra tartja
bennem az életet, amely időnként néha a
mozdonyból száll belém. Esek az en éltető
szikráim Látta, most is berepült egy I
— Nem vettem észre.
— Pedig j ó leaz vigyázni a az urnák.
Nekem ugyan nem árt, de az utasnak jól
kell vigyáznia, hogy a ruháját fel ne gyújtsa.

— Oly szép minden, mint mikor utol ket elfeledtem, de bensőm még jobban forog.
szor itt jártam.
Ugy érzem, vádolnom kell téged. Elraboltad
És e tündéri kert kisértett is minden álmaim, el szivem, el lelkem. •
u Iámban.
— Visszajöttem napnyu gótról, az örök
— Mikor a császári parkban bolyong tavasz hónából, hogy újra megkeressem, viaztam, szivembe markolt, mindig a vágy, hogy szakérjem lelkem.
visszatérjek mielőbb jácintos, tulipános, l i l i - '
— Ugy félek, ugy fáj, hogy te nem
omos szegélyű rózsaligetbe, mert ott hiány érted, mit jelent, hogy elgyötör a szomjúság,
zott a lélek, távol voltál te, virágok gyöngye. hogy ellankasztnak a vágyak
— És mikor ngy néztem az árnyas
. — Ne, ne vond el kezed tőlem. De mint
fákat, a ternetint, pitáncol meg a sötét olaj remegsz. Talán valami bajod van. Nézd itt a
fát,
akkor
is
csak
rád
jondoltam
és
szép
jer, meg^ .«.v»»vm
rau gooupium es szép i házacska,
naxacska, verandáján puha pamjag,
pai
U1BWU1 ' U l i l g l t B l u ; * m i W Ü 0 f r f l átok- HlhéhhétsS r a a . B n B e f vizet
kai megértessem,
meuértessem. miről beszélgetnek
tMMáélMlaali a fák,
f-.t Vha
, . I ternából
» ,^KAi félre,
M I - . , óvatosan
a •
•
merítve, nehogy a
szerető szivek merengnek alattuk.
'
lóioszot álmsdözisát nsegzavírJaiirTTT
— És újra visszajöttem napnyugatról,
A teraszra vezette a fiatal asszonyt,
mert ott hideg és üres volt minden. Vissza akinek egész teste forró és remeg, mint aki
jöttem. Szivem hozott vissza.
valamitől nagyon fél, de amit
alán még
— ügy ujjongott lelkem, mikor kibon jobban akar. Helyet foglaltak mindketten
takozni kezdett a vidék, mikor feltűnt az első
-gindull égi ujján a kóborló .án- pálma, mintha sudár termeted ringott volna, egymás mellett, és hideg kezét a forró fejre
égbolt meg olyan volt, mint a gránát skarlát piros virága ajkaid bíborát telte a lovag.
És szállt egyre a vaníliák, leanderek,
tzemfedő, amelyet a vibráló varázsolta elém, a madárkák zengő dalában
íriszek és orchiszok erős kábító illata.
Titettek.
meg csengő szavad hallottam. Hogy szerettem
És valami nevezhetetlen bódító mámor
•nyes utón kéz a kézben volna én is szárnyra kapni, és mint sasmadár
* tunikában, a nő jácint- reppenni hozzád, vagy mint gyorsszárnyu Olt szivükön is. Most meg a nő kezdett szólni,
mint aki lázas álomból ébred szaggatottan.
*~ "énWKédű ' virág", "mikor* galamb: •
— - •• -,- Fájó szemreh^anyá«taUazör a szava, de annál
ifja beszél — És must Itt vagyok. A c o d á s mesé 8zevedélyesel-lJ«r folytai ja.
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— Majd óvatos leszek. De hát miért
van ideben mindig olyan farkasorditó bideg?
— Annak különféle magyarázata van,
— És pedig?
— Először az, hogy sajnálják télen a
meleget. A mozdonyvezető sokáig alszik s
nincs ideje, hogy belémfütsOn. Másodszor pe
dig, 0, a mozdonyvezető is jól tudja, hogy
hiábavaló igyekezet volna tOle minden jóaka
rat, mert nem maradna meg bennem egy
parányi meglegség sem . . .
— ?
— Igen, igen ! Nézze csak I Oldalbor
dáim mily hézagosak. Semmi has sincs már
rajtam. A szél keresztOlfaj s kivisz belőlem
minden meleg érzést. Ez volt oka annak, hogy
uraságodat is oly hűvösen fogadtam akkor
midőn b.'lémlépett.
..
.

s
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AUomásunk kibővítése. Lapunkban már
megemlékeztünk arról, hogy állomásunkat
tetemesen kibővítik s hogy a bővítési munká
Hófehér párnákon,
Lázban égO aiccal
latok serényen folynak. Az uj vágányhálózat
Fekszik egy Ma leány
már anyira elkészült, hogy a közigazgatási
Betegen, hág) adtán . . .
bejárás határidejét is kitűzték és pedig február
hó ü-ara. A minisztérium részéről dr. Fináczy
Pici kis ajaka, mintha szóra nyílna.
Szemeit lehunyva, öntudatlan súgja :
Béla min. titkár fog funkcionálni.
•Tündökló csillagok, illatos virágok . . .
Táncmulatság. A nagysimooyi polgári
Zenélő angyalok . . . glória-fény ragyog.
olvasókor február hó 2-án az ottani nagy
vendéglőben saját könyvtára javára zártkörű
Ez itt a menyorszáe !
Isten veled anyáin !
táncmulatságot rendez. Belépődíj személyen
Engem oda hívnak . . .
ként 1 korona, családonként 2 korona lett.
Angyal kell az Crnak ! . . .«
Elhunyt tanitó. F. hó 19-én délután 5
Díszes ravatalon nyugszik egy kis leány, órakor hirtelen gyászbaborait Kemenesaljának
Homlokon csókolta őt a rideg halál.
egyik szépfekvésü községe, Keraeuesmihályía.
Tiszta fehér lelke fölszállolt az Úrhoz,
Közszeretetben állolt tanítója, Cser Lajos,
. . . és a magas égből egy csillag lehullott. hirtelen halállal jobblétre szenderült Agyszél
Dtutsch Mariska.
— És meddig tart még ez állapot,
had és érte. A váratlanul történt tragikus eset
kérdem tOle.
mély részvétet keltett az egész vidéken és
— Lehet, hogy évekig, de az sincs k i 
könnyezett mindenki, aki a koporsó körül
zárva, hogy hónapokig vagy hetekig. SOt talán
zokogó, fájó szívű fiatal özvegyet és siránkozó
rögtön is Összeesem.
három apró árvát látta. Temetése 19-én
Kitüntetett g y á m . Suuffer és Fiai délutá'.i 8 órakor ment végbe a kornyék
— Brrr!
répcelaki sajtgyáros cég ritka kitüntetésben impozáns részrétele mellett Az evangélikus
— Bizony j ó lesz félni. Bennem agyán
részesült A Szatmárnémeti Mezőgazdasági bitélet előkelőségei közül megjelenlek Ber
van annyi jóakarat, hogy uraságod iránt
Kiallitás jurytagjai díszoklevélben juttatták zsenyi Dezső egyházkerületi felfigyelő é s
kímélettel legyek, de a végzet ellen tennünk
kifejezésre az elismerés a gyár sajttermékeinek Ostlffy Lajos országgyűlési képviselő is, továbbá
ném lehet.
kiváló minőségéért E kitüntetés is alkalmas a kemenesaljai lelkészek és tanítóegyesület.
— Kenyéri! kiáltja a konduktor.
arra, hegy e jóhírnevü és általánosan ismert A gyászszertartást Nagy Sándor czelldűmölki
Eszeveszetten ugrottam ki az öreg
gyárat messze földön is felkarolják és kiváló ev.. lelkész végezte s 0 mondott megható
kocsiból, nehogy a kritikus pillanatban a készítményeit forgalomba hozzák.
búcsúztatót is, a temetőben pedig a segédlel
kocsiban találjon végzetem.
X.— Y.
Halálaiét, Ifj. Reich Imre és neje hét kész i m á t Tanitótársai nevében Osvald Sán
hénapos kis leánykája Lujza, folyó hó 23-án
Két k é i i g a x g a t i s i tanfolyam vizsgáló elhányt Osztozkodunk a bánatos szőlők mély dor sági tanitó tartott búcsúbeszédet a a
tanítóegyesület férfikarának gyászéneke mellett
bizottságot szervezett a belügyminiszter Szom fájdalmában.
bathelyen. Az első bizottság elnökévé Békássy
zárult be fölötte a néma, örök sir. Az ezrekre
Kettős
családi
ünnep.
Konca
Kálmán
István főispánt, helyettes elnökévé Somogyi
menő gyászoló közönség ezután szétoszlott
Miklós tiszti főügyészt, a községi közigazgatási czelldűmölki máv. irodai tisztviselő f. hó 21-én és magára hagyta azt, a frisen hantolt sirt,
tanfolyam helyettes igazgatóját —, a második ünnepélté házasságának 30 éves évfordulóját.
bizottság elnökévé Herbst Géza alipánt, a Ugyanekkor tartotta 8a Koncz Jenő oki. tánc amelyet egyelőre a koszorúk tömege borit.
Majd az ébredő tavasz, üde friss szirmokat
tanfolyam igazgatóját, helyettes elnökévé Radó
tanár is esküvőjét Gulyás Piroskával, néhai
Gyula dr. főjegyzőt nevezte ki. A vizsgáló
fakaszt abban a talajban, mélybe a szerető
bizottság tagjaivá pedig a miniszter kinevezte Gulyás István volt debreceni állomási főnök hitves és apátlan árvák oly keservesen fájó
a tanfolyam előadóit és Grjnetsz György leányával. A kettős családi ünepély mindvégig könnyeket hullattak.
pénzügyi igazgató-helyettest, László Kálmán Ieis.es hangalatban folyt le.
dr. és Németh Gyula dr. ügyvédeket, Sinkovieh
a bányában. Legutóbb ismét
Köigyfliés. A helybeli ipartestület ina
Elek fö-z.'ilgabírót, üjváry Ede szombathelyi
délután 2 órakor közgyűlést tart a városháza I két balesetfordultefo a sághegyi bazaltbávárosi tanác-ost, áchnabel Ferenc sárvárvi
tanácstermében. A közgyűlés a mnnkásbiztosiló nyabjn. Az egyik Mészáros Lőrinc munkással
déki, Hettfleisch Ferenc nagyszenfmihályi,
esett meg, akinek forró ólom fröccsent as
Szatlmayer Endre toronyi és Lasztókay . An pénztári bizottságba kiküldendő tagjait vá arcába. A másik beleset pedig ifj. Vörös Mihályt
lasztja meg.
érte. Ez utóbbi egy súlyos kOvet akart a
dor csórö'.neki körjegyzőt
kocsiba emelni, közben azonban a kő kiesett
kezéből és lábára zuhant. Mind kettőt lakásán
gyógykezelik.
És fátyolos felhők folytak körül aholdat...
— ügy 'mondják én nem tudók szeretni.
A tanító fája. Tóth Imre kemeneshOgyészi
És szállt egyre a leanderek és vaníliák
- •;— ráérjem is mánáiiyszivünefr tart,
tanítónak nehéz küzdelmet kellett megvívni
pedig tudhatná, hogy nekünk nem lehelnek kábító illata . . .
az uj szergényi nemessel, szergényi Geiszt
közös utaink, és csak atyám kedvéért nyúj
tottam neki kezemet, de nem szivemet
Lajossal. Az Osi szokás azonban mégis az 6
• — De e szavak és vádak nem fajink.
javára döntötte el a párviadalt. Tudvalevő,
Régen
volt
Mintha
álo
n
volna.-És
mégis
— Annál inkább szivembe nyilall két
mintha ma történt volna. Mert évszázadok gróf ÉrdOdy Sándor szergényi uradalmát
kedő beszéded, bár tudom, hogy égő szerel
tűntek el, várak és házak mállottak porrá, az Geiszt Lajos szombathelyi nagykereskedő vette
med adta a szót ajkadra . . .
emberek és a természet bájai is az enyé meg. Régi jogi okiratok szerint azonban az
' T— Mily édes a var.illiak illata, micsoda
szetté leltek, a nevekét elfeledték, mindent
érzés halja át bensőm . .. .
uradalom évenként 6 köbm. tűzifát tartozik
sürü köd borit, de a szerető szív ma is
— Te nekem a császár városból oly ugyanaz, sóvárgva-epedó, mindenét feláldozó, kiadni a kemeneshOgyészi r. kalh. kántortaoiékszereket hoztál, aminőt, csak lérjeinktől odaadó.
,
„ '
'•• tónak. 1842 tői kezdve élvezi ezt a kedvezsiahnd elhigndimnlt \ | j á l T > r T " ^ " " Régen volt s mégis mintha ma történt mfnyt^a^líSgpszT l"áii5ío~és " p e d i g ' p r i m á ^ P "
Talán ezt nem is tudtad. De én megéreztem,
hiipy napyon
_
_ volna. Dicsekszünk a modernnel, megszóljuk sábfában. Áz uj tulajdonos legutóbb azonban
— (De ülj nyngodtan. várd meg beszé a régmúltat. Pedig mi mások a Ma s mégin- | dorongfát adolt a tanítónak, aki ezt' nem
dem végét)
kább a holnap linóm idegü gyermekei ideges j f
,
hivatkozván a régi szokásra. Töth
— És én feltettem ez aranypereceket,
• r r s o t T O j ! Imre tanító akkor a fOszolgabirósághoz fordult
mert én is szeretlek.
.
— És most kedves Flavinsom, felkérlek, alattuk nagyon is a régi, és mégis a Ma • panaszával. Irt ügynyertos-lett, Geiszt pedig
félebb'ezett és felebbezne még ma is ad infi
vedd le lábaimról e drága ékszereket, mert virágai csenevészebbek.
Marcel.
nitum, de már nem lehet, mert a legfelsőbb
nyugovóra akárojc térni és mert mindig csak
Tarom a miiii-z!enuinr,atani:<'.riRk adott Lazát.
téged foglak-.szeretni . . .
A déli nö szenvedélyes szava volt ez.
—-—Ha fényes a Vince, tele lesz a pince!
És az ifjút is elborította a lázas álom, csó
Mult szerdáö nem volt fényes á Vince, d^
kolta a pici lábakat, majd keblére ölelte az
azért óhajtjuk,Jegyen tele a pince!
asszonyt . . .
•
Lehullott
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„CielMöMölki Spurt Club" és .FélixligeL alap javára, Kiiyó hó 18 án rendezett
táncmulatságon felülfizeltek: dr. Béreseim
Dezső. Deotsch Gyula, Deulsch Mór. dr. Deutsch
Soma, Fényws Ferenc, Göttraann Bódog,
GOnsberger Ignác, Hónig Sámuel, Kálmán
Dávid, Kálmán Mór, Mócsy G. Miklós, dr.
PletoiU Ferenc, Steiner Gyula, dr. Szekeres
Pál, Szabó Káioly, Weisz Kálmán 5—5 K.
Schőn Kálmánná 4 K. Dr. Balassa Jenő,
Katona 'FOlöp, Klein Jakab, Rnzenberger
Miksa, Szebehelyi Géza3—3 K. Balassa István,
Buresch Richárd, Erdős Mór, dr. Géfin Lajos,
dr.'Gergely Lajos, dr. Hetthéssy Elek, Kálmán
Jenő, özvegyi Béla, dr. Salzberger Ernő, dr.
Scheiber Zsigmond, Wallenstein Sándor,
Weisz Sándor 3-50—2*50 K. Blettler L Pál,
Fischer Emil, Heimler Kálmán, Hnchthaosen
Ede, Károlyi István, Kelemen Tivadar, özv.
Merkl Lászlódé, Németh Márkás. Scheiber Mór,
Spitzer Gyula 3—2 K. GOnsberger Mihály,
ifj. Simon Sándor 1-50—150 K. Bojtos János,

Szentlá~:ló és Szentmihály kö/t történt a
katasztrófa. A vegyesvonat oly e vei ment
bele a tehervonat hátuljába, hogy ennek hat
utolsó kocsija egymásra tolódott, majd vala
mennyi leugrott a sinről. Az egyik kocsin u.t
a fekező-ülésen, az u. n. záróleken Bprw
József fékező, akinek koponyáját a kocsiolda
lak összenvomták. Halai it Özvegye és négy
apró árvája siratja. Szerencsére az utasoknak
nem történt bajuk.
01 törrényniékek. Az igazságügyi mi
nisztérium még Székely Ferenc minisztersége
alatt törvényjavaslatot dolgozott ki uj törvény
székek fit ál itasárpl. A törvényjavaslat megsza|«inija a ;.irás,biróaago'; számát is és
több b i r i s í , itlwlye éséról intézkedik. Ezt a
lOrvényjaVas'alól a miai-ztertanáes helyben
hagyta us így a képvisen házban nemsokára
előterjesztik.

Egy községi jegyé gyanús halála. A
szoluukiuegvei Mesterszállás községének jegy
zője. Virág 'Miklós, néhány nappal ezelőtt
elhu'nvL A községben az a hir terjedt el, hogy
a jegyző nem természetes módon halt meg.
A járási íűbiró a halotlkőminel kiszállt' a
helyszínén és mivel nekik is gyanúsnak lünt
M a halálesel, jelentést tettek a szolnoki
ügyészségnek, amely a hulla törvényszéki
fölboncolását elrendelte. — Tudomásunk sze
rint Virág Miklósnak varmegyénkben több
jóismerőse van.
Szemtelenség. Zimony városa ntóvége
is Magyaroiszágban vun, de meg Sopron vá
rosai szinten. Hal az előbb nevezett a soproni
városi tanácshoz megkeresést intézett. A német
nyelvű megkeresés keltezése: .Zernun (Sémiin),
és Sopront Ödenburgnak nevezi. A tanács
válaszában kioktatta a zimonyiakat, hogy
ödenburg'a lii/atalos Magyarországban nincs,
hanem van Sopron, amiről a helyiségnévtárból
is meggyőződhetik a zimonyi tanács. — Oh,
magyar türelem ! ? . . .
Felülíizetések. Az Ostffyasszonyfai Dal
egylet t. hó 11 -én lezajlott zártkörű táncvigalma teljes sikerrel végződött. Es alkalom
mal felülfizetett: Bakó Sándor gyógyszerész 3,
Bognár József, Kelemen Sándor 2—2 Nagy
Julianna 1-20, Eőry Pál, Fehér Jánosné,
Hoffinann Kálmán.Mihácsy Pál, Gersey Mihály,
Nagy Sándor, özv. Szakács Istvánná 1—1 .
koronával, Nagy Sándnrné 60, Fellner Lajos
50, Mihácsi János 40 fillérrel. A dalegylet
elnöke ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja
a jótékony adakozóknak.

Vasutasok pana.za. A február hó 1-én
tartandó vasutas bál egyik rendezőjétől az
alábbi panaszos sorokat vettük: .Kérem szí
veskedjék b. lapja legközelebb megjelenő
számában az alábbi soroknak.melyekért minden
felelősséget vállalok, hel,el adni. A vasutas
Huchthausen Frigyes, Kemény József, Lóránt | á | rendezősége 1000 drb. meghívót bocsaj
Gyula, Schmidt József, Simon Sándor, Sxóradi tott ki, mégis kevésnek bizonyult, annyian
Dénes 1—1 K. Makranczy József, Simon érdeklődnek a mulatság iránt. — A rendező
Károly 50—50 fillér. Jegymegváltás cimén ség a helybeli posta megbízhatóságára szo
beküldőnek : Sági Bazaitbánya 20 K. János morú fényt vető azon sajnos és boszantó
házai Fiatalság, Magyar Motor és Gépgyár meggyőződésre juto:t,hogy több előkelő keres
(Szombathely), dr. Marólhy László, Princz kedőnek és iparosnak a cziinökr* bebizonyitFerenc, Radó Elemér, özv. Szőgyény-Marich hatolaa postára adott meghívók eddig még ki
Perencné, Törley pezsgőgyár 10—10 K. Dukai nem derített okokból nem lettek kézbesítve.
Takách Ferenc 6 K. Bán János, Bárdossy Mindazok, kik más években meghívót kaplak,
A Házinynllenyésztök Országos Szö
Imre, Bárdossy Zoltán, dr. Berzsenyi Jenő, az idén is meg lettek hiva 8 ha meghívó
Bisiczky Ödön, Farkas János, Frisch Gusztáv, még sem jutott volna kezeikhez, ne a rende vetsége, Csillaghegy '.fiupapest m.) f. hó
Grünfeld József, Nagy Sándor, Nankovich zőségben, hanem a postában keressék a hibát. 4 én választmányi ülése, a meghívott szűcs ipa
rosok véleménye alapján különösen figyelmébe
Dénes, Radó Dénes, Sonneoberg Frigyes, Felkéri a rendezőség mindazokat, kik a meg ajánlja a tenyésztőknek a levágott nyulak
Stoewer írógép, Takách Márton, Tóth Gábor, hívót meg nem kapták s arra igényt tar gereznája gondos kezelését, mert a jó gerezW.-diner Sándor, Weisz Izidor, Vimmer Alajos, tanak, szíveskedjenek
Keresztessy András nák .ára megkétszereződött. (Leghelyesebb a
Wittmann Adolf 5—5 K. üollósi Ropert, szövetségi titkárnál jelentkezd, ki a nem lehúzott bőrt egy oldalt keskenyedő deszkára
húzni olykép, hogy a szőrös oldala a deszkára
özv. Gayer Gyuláné 4—4 K. Csáktornyái kézbesített meghívók ügyében megindítandó kerüljön.) A Szövetség hivatalos lapja, a
pezsgőgyár, Dinkgreve Nándor, özv. Káldy eljárásra az adatokat gyűjti.«
Házinyultenyésztés és Értékesítés, amelyből
G] aláné, dr. Móritz Dénes, Pálinkás Géza,
küldenek ingyen mutatványt, szaksze
A Kemenesaljái Takarékpénztár R. T. szívesen
rűen tárgyalja ezt a kérdést is. A Szövetség
Szálai József, özvegy Salzberger Lipótné,
XXIII. rendes évi közgyűlését folyó hó l é n utján rendkívül kedvezően, majdnem ingyen,
- /.•ib.ir.-zky Sándor 3—3 K. Luncz Alajos,
délután fel 3 órakor tartja az inézet saját jó tenyészanyaghnz juthatnak a tenyésztéssel
Mezei József, Nagy András, Schurmann Szö
helyiségében. Napirend : 1. Ülési elnök s 3 foglalkozni szándékozók, mert 1 bakból és 2
rény, Klein Jolánka címére N. N. 2.50 —2-50 K.
jegyzőkönyv-hitelesítő választása. 2. Az igaz nőstényből álló belga óriási nyultörzset 4. —
K-ért, ugyan ilyen ezüst nyultörzset 3. — KLichtschei'n Arnold, Zinati Bódog 2—3 K.
gatósági és lelügyelő-bizottsági jelentések tár ert, bakokat pedig egészen ingyen'adhat k i
Azonkívül l.ittke pezsgőgyár 10 üveg pezsgőt
gyalása. 3. Az 1912. évre vonatkozó száma Tudakozások és kérések Aufienberg János
küldött be...— ügy a felülfizetésekért, mint a
dások s mérleg előterjesztése, nyeremény tanárhoz, a Szöv. ügyvezető m. elnökéhez,
jegymegváltásokért ezúton mond köszönetet
felosztása és a f-imentvény megadása. 4. A Csillaghegy, intézendő*.
a rendezőség. A táocestély tiszta jövedelme
felügyelő-bizottság megválasztása egy évre.
367 K 15 f! melyből 183 K 58 f. betétetett
Táncmulatság. Az alsósági rom. kath.
A gözgépfútök él kazánfűtők legkö ifjúsági egyesület e hó 19-én tartotta farsangi
a Kemenesaljái Közg. Hitelbankba .Czelldö
zelebbi kepesitő vizsgálatai, mint már egyszer
mölki Sport Club- címre — 183 K 57 lillért megírtuk, Sopronban februáríus 2 án d. e. 9 táncmulatságát, mely minden tekintetben jól
pedig átadtunk Gőttmann Bódog alezredes órakor a Sopron városi villamoslelepen lóg sikerült A zsúfolásig tömött helyiségekben a
urnák, mint a > Félix liget, megteremtőjének nak megtartatni. A kellően fölszerelt kérvények kora reggelig maradt együtt a vidám társaság.
a m. kir. kerületi iparfölügyelőségliez külden Felűlfizettek : Pálinkás Géza esperesplébános
és gondozójának.
A rendezőség.
dők : Sopron, Deáktér 8. sz.
4 K 20 I . Kovács Sándor jegyző S K. Kabina
Csúszósak a járdák. Megjött a hó,
Hát mar miért nem halasztotta el ón- Kálmánné, Koczor Márton, Dóra Náudorné,
örvendünk neki, — bár ne olvadna el I
de megjött vele a veszedelem is. mely a járdák gyilkosságát a Kecskemét közelében éldegélt Sebestyén János, Balog Imre, Finta István és
csoxzósságában rejlik. Főlhivjuk a. város özv. Szijjártó Mihályné asszony legalább folyó az alsósági iparosok temetkezési segélyegye-,
rendőrségének figyelmét arra, hogy a járdák
évi októberig, amikor éppen száz esztendős sülete 2—2 K, Tímár István 180 K. Ágoston
homokkal,fürészporral vagy kőszénhamuval •
" -'
aiő ^ b 1 o * S e r ? t e i * i r ' e ^ ^
i s A z ^ ^ a a a m a J i j s é g _<aak Jóasei, , Osw-ukUSand-r, r r
ügyeljen fői arra is, hogy a csuszkák amelye náthája se volt, egész eletében nem vett be Imre, Molnár Jánosné 120—120 K. ű ü o s ken oly sok szerencsétlenség szokott történni, egy kanál orvosságon Az utóbbi időben a berger Ignác, Fischer Emil, Klamka Herniann,
legalább a járdákról eltűnjenek. Nálunk Czell szegény frámam betegeskedni kezdett és ez
dömölkön a múlt napokban többen is elcsúsztak, annyira. elkeserítette, hogy halálra szánta Rotschild Miksa 1—1 K. Szőke Imre, Herczeg
Gyula, Szentgyőrgyi István 80—80 fill. Pap
ami nem csoda, ha sikos a járda.
,
Ismét vasú ti ősszeüközej, még- pedig magát Beleugrott a tanya udvarán levő kútba János 60 f. Kernya Imre 40 f. Berecz Lajos,
emberhalállal. Valóban megdöbbenik az ember, és vizbefult. Most inár bizonyára Ábrahám Pajter Lajos, Tóth József, Lencz Gyula, Hor
mikor uhosuntalan vasúti szerencsétlenségekről* kebelében pihen a jó öreg asszony, és szent váth-Ernő és Varga Endre 20—20 fillért A
hallja a szomorú híreket. A mult napok egyi- igaz, hogy legjobban annak örül, hogy más
nemesszivű felülfizetőknek ez uton mond
kén a Szombathely-nagykanizsai vonalon ( világon sem kell neki orvosság.
köszönetet az. egyesület
D
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A férj panaszkodott barátiának a Sport

Tisztelettel bejelentjük a t. közgyű
lésnek, hogy a közölt pén/.drágaságra
való tekintettel betéteink kamatlábát
1913. január 1-tól kezdődóleg a további
intézkedésig, nz eddigi nettó 47,%-ról
6°/ -ra emeltük fel.
—-Jelenthetjük íovábbá^ogy-érték-4
papír állományunk növelésére az elmúlt '
évben 24,000 korona névértékű 4%%-os
Magyar Jelzálog Hitelbank korona zálog
levelet vásároltunk kedvező árfolyam
Postai küldemények címzése tinta- mellett.
irónnal. A m. kir. posta- és távíró vezérigazga
Tájékozásul röviden kiemeljük szám
tóság közlése szerint ez évtől kezdve a belföldi, adásainkból) hogy betétállományunk a
valamint az Ausztriával és a Bosznia Hercegovi mult év végével 1.340,331 korona 49
nával való forgalomban meg van engedve, fillérre emelkedett, míg az előző évi
hogy a feladó az ajánlott levélpostai külde állomány csak 1.310,751 K 12 fillér
ményt, továbbá a csomagot és szállítólevelet volt és igy a inak évi beteuzaporuiat
tintairónnal is címezhesse. Ajánlott levélpostai 29,580 K 37 fillér .összeget leszen ki,
küldemény címzésénél a tiotairont akár a ami a fennforgó liclyi viszonyok figye
címoldalnak előzetes ineguedvesitésévcl, akár lembevétele in.iliell legbiztosabb tanújele,
száraz alapcn szabad használni. Csomag és azon fokozódd bizalomnak, mely t. ügy
ennek szálitóleveléoek tinlaironnal való cím feleink ós a közAnség részéről intéze
zésénél azonban az alap előzetes megnedve- tünk iránt megnyilvánul.
Legeklatánsabban jut kifejezésre
sitese kötelező. Aranyat, ezüstöt, bankjegyet,
értékpapírt, vagy drágaságot tartalmazó, úgy fentebb vázolt működésünknek eredmé
szintén 600 koronánál nagyobb értéknyiiváni- nye váltó leszámítolási és jelzálog üzlet
tással ellátott c.-omag és szállítólevél címzé águnkban, amelyek forgalma a mait
sénél a lintairc:i hasznalata tilos. Pénzeslevél évben jelenlékenyen túlszárnyalta az (
és postautalvány címzésénél atintairon hasz előző évit; amennyiben váltóállományunk
153,106 K 15 fillér, jelzálog állomá
nálata ezután sincs megengedve.
A pápai gőzfürdő n6k részére nyunk pedig 63,474 K 50 fillér emel
kedést mutat Ezen emelkedés következ
csütörtökön egész napon át használható. tében a visszleszámitolasi hitelünket is
Férfiaknak a többi napokon. A kényel fokozottan igénybe vettük.
mesen berendezett kádfürdők minden
Amidőn megemlítjük, hogy forgal
időben.
Fürdöhdajdonos. munk nagyarányú emelkedése dacára
a mult évben intézetünket nem érte
veszteség, örvendetesen állapíthatjuk meg,
hogy az elért 30,536 korona 47 fillér
Közgazdaság.
tiszta nyereség 7275 korona 03 fillérrel
múlja felül az előző évi jövedelmet.
Ezen szép eredmény arra indit
A Kemenesaljái Takarékpénz bennünket, hogy a.nyereség feloszlásá
nál tartalékalapunkat az alapszabály-szerit
tár résir. társ, évi jelentése. | hányadot jóval meghaladó összeggel nö
A Kemenesaljái Takarékpénztár r. veljük, mert tudatában vagyunk annak,
társaság mult évi üzleti működéséről az hogy csakis tőkeerős intézet képes a
alábbi igazgatósági jelentés számol be. betevők bizalmát megtartani.
K mellett higgadt megfontolás után
A szakszerű jelentés és számadás-öszszeállitás Huchthausen Ede ügyvezető' és azon meggyőződés által vezéreltetve,
főkönyvelő érdeme, aki e . munkával az hogy eddig követelt konservativ irány
igazgatóság teljes elismerésére tette magát zatunktól nem terűnk el, ha az eddinél magasabb osztalék folyósítását java
: méltóvá.
soljuk, miután intézetünk helyzete ezt
Tisztelt
közgyűlés!
megengedi ajánljuk, hogy ezúttal 8%.
vagyis rószvényenkint 8 korona osztalék
A lefolyt XXIII. üzletév intézetünk
adassék t részvényeseinknek.
fejlesztésére és erősbitésére irányuló
Ezzel befejezvén az elmúlt üzlet
tevékenységünknek tág teret nyújtott.
Vidékünk kedvező gazdasági \iszonyai, évre vonatkozó ismertetésünket, a tiszta
az ingatlanok és összes termékek arány nyereség felosztására vonatkozólag a fel
lag magasáraival természetszerűleg igen ügyelő-bizottsággal egyetértőleg és áz
al*pv^ájy_nk_^£;j£a_érteimében a következő indítványt
intézetünk működésére.
Az év élstS^áronrrregyedében-^a- közgyűlésnek:
Az 1911. évi nyereség átbozat
pénzviszonyok eléggé kedvezőek voltak,
az utolsó negyedben azonban rendkívüli 722 41 K, az 1912. évi tiszta nyereség
pénzdrágaság lépett fel és énnek dacára 29,813-06 K, összesen 30,535 47 K.
minden jogos hiteligényt a legteljesebb Az alapszabályok 46. § a szerint a net
mértékben és méltányos feltételek mel tóból 29,81306 K, levonva a leírásokat:
a) ingatlan értékből 1,559 81 K, b) fel
lett képesek voltunk kielégíteni.
Club táucvigatma alkalmából. Édes barátom,
az én feleségemmel nem lehet komolyan be
szélni. Annak hiába prédikálok, hiába beszélek,
megmarad a régi könnyelmű és költekező
szokásainál. — Mi történt megint? — Hát
tegnap . azzal állott elő, hogy a Sport táncyigalmra megint uj ruhára van szüksége.
Ruha, ruha, — mondtam neki, — örökösen
ruha, hát neked nincs érzéked valaini magasabb
dolog i r á n t ? — Nos és mit mondott? —
Azt mondta, hogy de igen, vegyek neki egy
kalapot is.

0

4. szám.
szerelésekből 980 K, összesen 2,53981
K, a fennmaradt 27,273 25 koronából
fordíttassák : 10% * tartalékalap gyara
pítására 2,727 83 K, 10% az igazga
tóság jutalékára 2,727 32 K, 4% a fel
ügyelő-bizottság jutalékára 1,090 92 K,
3% a tisztviselők és szolga jutalékára
818 20 K, 1200 darab részvény után
a 8 1 9.600 K, a tartalékalap külön
gyarapítására 7,05267 K, a nyugdíjalap
rendes gyarapítására 3,000 K, |őtékonycélra. az igazgatóság belátása szerint
elosztva 200 K, a jövő óvj átviteltv
779-22 K, összesen 27,99566 korona,
hozzáadva n fent leírásra szánt 2,539 81
koronát, összesen 30,535 47 K.
Ezen indítványunk elfogadása ese
tén a/, intézeti.ház 1,559 K 81 fillér
leírása után 36,000 koronában, aa üzleti
felszerelés 980 korona leírása Után 600
koronában, a rendes tartalékalapunk
9,780 korona hozzáadása után 33,800
koronában, nyugdijalapunk pedig 3,000
korona hozzáadása után 8,000 koroná
ban fog szerepelni.
Miután a felügyelő-bizottságnak
mandátuma lejárt, kérjük a tisztelt köz
gyűlést, hogy az alapszabályok 38. g-a
értelmében 5 felügyelő-bizottsági tagnak
1

évre választás alján leendő betöltését

és agy az igazgatóságnak, mint a fel
ügyelő-bizottságnak és a tisztviselőknek
a felmentvényt megadni méltóztassék.
Czelldömölk, 1913. január 15-én.
Az
igazgatóság:
Pálinkás Géza t. k , ig. elnök.
GünsbergerIgnácsk.
Dr. Balassa Jenő sk.
Dr. Esső Imre sk.
Dr. Borsks Béla sk.
Szabó Péter sk. Szabó József sk.
Böjtöl János sk. igazgatósági tagok.
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S z ö l ő o l t v á n y o k

Üzlet-áthelyezés.

Ajánlom teljes szavatosság mel

Tiszteléttél hozom a n. é. kö
zönség becses tudomására, hogy
Czelldömölkön, a Központi-kávé
ház melletti üzlethelyiségben

kérzelO szokványminösögü fásoltványainat a legjobb b e s c-emeaefajokban. Kozmtak „Ireáea" B.máli Rizlinü,
a legkilOnBbbnek bironvult
remlkivBI

batermö borszrtlfl és „Mnscat Csaba

virágcsarnokot

gyöngye" a lepkiirábba" érfl cseraetje-

uom.

u r i s z a b ó

Kzeiikivai Rlfaria Portália P S

rendezten>4>eT
Minden időben vágott ée cse
rép virágokból nagy választékot
tartok.
Alkalmi csokrokat a legizlésesebben, olcsón készítek.

Kaaestrts-Haaucoia sima es Kiokt-rra
alanyvessiAk a leyjütan'yosabb
arak
mellett

ü z l e t e m e t

„Erzsébet szőlőoltványtelep"

a Háczky-féle házba az (Uj
kávéházzal szemben) helyez
tem á t
Midőn erről igen tisztelt
rendelőimet értesítem, kérem
további becses pártfogásukat
Öltönyöket á legdivatosabb
szabásban készítek

szám

Virágkereskedés.

lett fajtiszta egy eskétéves uazdiiü í j ü -

Tisztelettel hozom a JB»_
é. közönség b tudomására,
hogy Czelldömölkön, a Kos
suth Lajos-utcában (Simon
Sándor-féle ház) levő
f

i.
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Tulajdonos: Schmidt Bátyát BOGÁROS
(Toron tálmi'iiy)
Árlejyiék Ingyen éa bérmentve.

B. vártfogást kérve
kiváló tisztelettel
Berecz

Lajos

kereskedelmi kertész.

<

K i a d ó

Czelldömölkön, az Árpád-utca
S. szám alatti ház, amelyben
két szoba (egyik aliovos)
folyósé é s egyéb mellékhe
lyiségekből allé modern lakai
van — villanyvilágítás az öszszes helyiségekbe bevezetve —
1913. május l-re bérbeadó,
esetleg örök áron elalé.
Értesítést ad á szerkesztőség.
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Hornyolt cserép
és géptégla
kitűnő minőségű kapható
özv.
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Tory

rtraktifM: Garer Gyula-cég

Czilldtnölk.

j
f

téglagyáriban Czelldömölkön.
Hornyolt cserép I. rendű 70 K.

Tartósságért

szavatolás.
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4. szám

N e

v i d é k r e

m e n j ü n k

v á s á r o l n i ,

mikor Czelldömölkön a Gayer-féle hasban
levő férfi-szabó üzletben a legkifogástala•abb ruhák készülnek.
Midőn ezt a n. é. közönség becses tudomására hozom,
kérve szíves párfogását, amit azzal fonok hálálni, hogy
szaktudásommal a legszebb szabásn férfiruhákat készítem.
Szövetraktáromban a legnagyobb választékban találItaluk a loüdivalosnbb aiuolazövetek
ezekből jutányos
inni 67.o!gáioin ki rendelőimet.
.' •
—_— —
An^ol és franida szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik.

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt,
Győrött, Bibék Dánielné
Megyeház-utca 9. szám alatt levó
ejifüzákülónlegességi műtermében.
Jefmabb francia reform vagy
igen Kényelmes halcsont nélküli
házi fűző; mérték után igen jutaJavítás és tisztítás szin
tén elfogad tátik.

f

Ugyanott utazónő felvétetik.

o fulu [ö lu |o lu |o |u |<J |u |o |y |o |o |o
Értesités.
Van szerencsém tudomá
sára adni a nagyérdemű közön
ségnek, hogy Vönöczkön volt

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca
Nagy választékban raktáron tartok diaxes érc és fakoporsókat,
koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket ~"" ***
Hullaszállitast s minden egyéb megbizást a legnagyobb gMdJal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár heljb»tf,
Akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia.
'V"'.»"
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok 4tr%—
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
r

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát
vagyok mély tisztelettel
'

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca.

S z a l ó k y

Z s i g í n o á d

kőfaragó

Czelldömölk.
Sirköraktár: Szentháromság-tér.
: Kőfaragó-telep : Kls-ntca. :

kőmüvesüzletemet
<»elldömirrfcre,
JÚrik s i é j n hálta helyez
tem. Kérem a nagyérdemű kö
zönség szíves pártfogását.
'.,
Kiváló tisztelettel

^mnit^i^rakl^.

—

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.

B o k á n y i

vK^roly.

kőművesmester.
3

I C | ^lo|o |o | Ü | O

|uMu|u|"b

kérve,

Epttletmnnkát és mindennemű javításokat
ellogadokés azokat jutányos áron készítem.
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u t á n

5% kamatot fizeti
ezenkívül

a

t ő k e k a m a t a d ó t

ts>a

sajátjából

-

fedezi.

' Czelldömölk, 1913. évi január hó 14-én.
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Czelldömölkön
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készpénzért,

mint

(Gayer

•

ház)

b e v á s á r l á s i

részietfizetésre

kaphatok

itt

rendkívül

f o r r á s ,
mérsékelt

különféle

kézitáskák,

szőnyegek,

függönyök,
rák,

bőröndök,

pipere

és

utazókbsarak,

fodrászati

T e l j e s

Nynm.it...

erszények,

kefeáruk,

cikkek, gyógy szappanok

ágygarnitu-

fésűk,

kicsinyben

hajdiszek,

és

nagyban.

.szoba-
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