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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOn. 
Ide intézenriök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pémólletékek. 

Feminismns. 
. E néven keresztelték el ama női 

mozgalmat, mely mint a szelek átjárja 
az egész földgömböt. E név — persze 
egyéni felfogásom szerint — téves; 
nekem nem tetszik, én inkább viris-
musnak keresztelném, mert hát a ter
mészettől meg nem változtatható álla
pot kivételénél férfi alakot öllene a nő. 

A 19. és 20-ik század nem ujit, 
hanem a visszaesést jóvá léve ama 
nyomokat keresi.föl, miket a 18. szá
zadbeli francia forradalom teremtett. Ha 
tehát a szabadság, a jogegyenlőség és 
testvériség eszméi, melyek együttvéve 
alkotiák a humanismust. ismét. nagy 
zúgó haranggal hívja az emberek egye
temét szent csarnokába, ugy e bugás 
nem más, mint az egy időre elhallga
tott hangnak Ián tompább, erösebb ak
kordokban való elhangzása. 

Nevezzük el e zugást-bugást civi
lizációnak, leljük fel benne minden 
erkölcsi, vallási és humánus érzelme
ink teljét, vele e földön az emberiség 
jó Teremtőnk ránk bízott, szent felada
tát teljesítjük. 

E feladat teljesítésében kiki a maga 
módja szerint, de a termésieti tör
vénytől uralva veheti ki részét. A ter
mészeti törvény nem más, mint a vi
lágrendszer irányítója, e törvény uralja 
lelkünket, érzelmeinket. 

A természet törvénye szerint ido
mul az egyén, a család, a' társadalom 
és állam. E törvény az egyén eszével 
kutatja és ismeri föl, csak igy lehetsé
ges a fejlődés, csak igy történik meg. 
civilizáció, a humánismus felé valé 
haladás. 

Az emberi ész tehát a természet 
mozgató erejének felismerőjét 

Ki ez elől elzárkózik, ugy jár, mint 
felhőszakadáskor az agyagból összetá
kolt ház, melyet eldöntve elsodor az 
ár. Csak ésszel lehet a vallásnak, er
kölcsnek, ethikának, jognak biztos alapja, 
mert az ész által felismert természeli 
törvény után indul a világegyetem. 

Az ember érzéki és eszes lényéből 
kiindulva, az észnek is van ura és ez 
a lelkület. 

Lelkületünk az észre a tenyésző 
eső, mely nélkül elszárad az ész. A jó 
indulat az ész ángyai*, a rossz az ész 
ördöge. 

- Áttérhetek már mos a világot — 
pardon e kifejezésemért! — eibolonditó 
kérdésre, a feminizmusra. 
' ~ i Nem Jévedek, Jut azt mondom, 
hogy a jó Teremtőnk egy kérdést 
bízott ránk, a nőit vagy jobban mondva 
az asszonyi thémát; vagy nem akart 
vele vesződni, vagy nem birt volna a 
nőkkel - - . 
^ T ö g o t , egyenlő jogot a férfiakkal! 
ez a nők mai jeligéié; le a rabszolgaság

gal! jajkiáltása a feministáknak. Mintha 
a világteremtése óta elfojtott moraj 
törne ki vulkánikusán a férfi nem ellen, 
hogy évezredeken keresztül a nőkön 
elkövetett kegyetlenségek, irgalmatlan 
bánásmód és rabszolgaság bűneiért ve
zekeljen. Azt mondják a feministák, 
hogy a férfinem fé^emagyarázva a ter
mészeti törvényt, álbölcselettel az anya
ságot viszi érvei vásárterére, az érvek 
hamis portékák, megcsalják a vevőket, 
az emberiséget. 

Szülni az állat is tud, tehát ez ter
mészeti törvény, melynek megfelelő tör
vény: a nemzés. E természeti törvény 
tehát a feministák szerint csak munka
beosztás. Ezen természeti törvény tehát 
nem uralja sem a nő, sem a férfi lé-
nyél a családban, társadalomban, ál
lamban. Az indulatszavak a legőszin-
tébbek, azért legyen megengedve, hogy 
én is e helyűt* egy indulatszót kiáltsak: 
»Ohó!« 

A nő — hisz aboormitások és ki
növések vannak a természetben — 
tehát a rendes, nő — a nőiességet 
nemes értelemben véye — sem phyi 
cologiai, sem psychologiai, sem phy-
sikai tekintetben a természeténél fogva, 
tehát a természeti törvények szerint, 
nem lehet egyenlő a férfival. 

Hisz a természete,, lelkülete, ér
zelmei, életfolyama teljesen elütök a 
a férfiétől, még pedig meg nem változ-

A távirókisasszony. 
Irta: Farkas István. 

(Vége.) 
Elindultunk tovább. Déltánra járt az idő 

a meleg is engedett kissé és igy gyorsabb 
lépésekben haladhattunk előre. De az én 
útitársam, nem tudom miért, mindig a tűidet 
nézte és mintha keresett volna valamit. 

Közben beesteledett. Épp egy szép 
fenyves mellett voltunk, kár is lett volna 
odébb menni. Kifeszítettük a.kis sátrat, amit 
én magammal hordoztam, előtte főztünk egy 
kis ennivalót s mikor az utolsó szikra is ela
ludt, szépen bevonultunk és átengedtük ma
gunkat az álmodásnak. * - — — — 

A torjai kystély ma alyan csendes . . . 
persze, vasárnap- délután *an. Tegnap még 
sütőitek, főztek, füstölt a kémény, ma minden 
nyugszik, alszik talán? 

Vasárnap déttríitn . . . két-három órára 
-jttritniuttr-zz-idő, ^mkor a lúgosban egy- édes 

leányhang veri fel a csendet. r 
• Mikor a madarak tarló felett szállnak, 

..Mikor, a virágok'Színtelenné válnak . . . 

borongós, szomorú vasárnap délután, 
Elfog njra a vágy fehér arcod után, 

fehér arcod után . . .< 
A parkban susog a szél a fenyők között. 

Kis csobogó patak moraja visszhangzik a 
falakról s a leányhang mintha oly bánatosan 
oly szomorúan éneklé tovább: 
•Nem hivlak én vissza. Megtanultam éo már 

azóti kacagni, 
Könnyezi létekkel dalolni, vigadni. 
Elmúlik majd minden, a bánat sem éget, 
Azt "is elfelejtem,, hogy hívtalak téged. -

hogy hivtalak téged . . .« 

Elmúlik majd minden . . . ? Oh dehogy ! 
A :mp borzasztóan éget. Parájiyi felhő 

sem homályosítja el -á •smétkék • ágét -Azért 
"csendes" a kastély-. .• . ~ T T " —— 

Azalatt, rróg a leány énekel, csendesen 
feltárul a vaskapu és két vándordiák baktat 
be azon. Az egyik kezében tartja kalapját, a 
másik ruháját igyekszik r ndbeszedni. Rongyos 
ruhájuk koldusra emlékeztet, tz istentelen 
nasy bátya hátukon utazókká teszi őket. 

ffáp-aifOti, barna gyérek mindkeUé.Amint 
hallják a'dali.visszatartják euymást s hallgatják. 

.Elfog újra a vágy, fehér-; arcod után... 
— Nem fehér az m á r ^ - > — mond a 

nagyobbik s keze idegesen reszketni kezd. — 
Még él hát? . . . 

Keresztülhaladnak a parkon s a lúgos 
felé tartanak . . . Megpillantják a leányt is. 
Bent ült a lúgosban, előtte egy könyv s lustán 

/elheverészve énekli tovább a nótáját. S á 
nagyobbik ifjú a kisebbik váltára hajtva fejét 
ugy hallgatja. 

De félbeszakad a csicsergés, az ének, 
amint a leány megpillantja a két szegény 
diákot. Felugrik helyéről és elébük szalad 
üdvözli őket, aminthogy ez szokás is volt 
akkoriban. Bevezette őket a házba^ megven
dégelte s . miután" felöltöztek, levitte őket 
sétálni v kertbe. , 1-

Évszázados Jenyők. alatt, agymaéba ka
ndi a haladlak a »ainékisasüjwiqy ámlut a 1 

környék^F-mrttrt^teányt- hívta - s Sándor, de 
nem Abaffy, hanem Alesterházy Sándor, ajött 
ment" diákember. Sétáltak 

És Sándornak oly ismerős volt minden 
kff, minden fa, mir.den bokor. — Egy kis hidra 
érlek. Oldalvást a kis csermely -szélén egy 
rengeteg tölgy, alatta egy pad. A tölgybe két 
betű, S—cu — van bevésve; Már majdnem, 
benőtte a kéreg . . . jó' régen lehet_ az oda 
bevésve . . . 
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tatóan, bárhogyan is erőszakolná ki a 
nő annak lerombolását, mert Isten hozta 
létre lényüket, hivatásukat. 

Azt mondani tehát, hogy a férfiak 
zsarnoksága teremtette saját javukra a 
kiváltságokat, oly abszurd állitás, mintha 
a füvek Islen ellen fellázadnának, miért 
nem teszi az összes füveket is rózsJkká. 
Ne hagyjuk magunkat egyes bölcselő 
férfiaktól, de tulajdonképen a szó valódi 
használatában és értelmében egves pa
pucshősöktől avagy szoknyát imádó 
agglegényektől alárendelt behízelgő fe
minizmusával félrew/.etni, nézzünk oly 
argumentumokkal a feminismusnak a 
szemébe, melyek nem könyörögnek 
elnézésért, hanem erejüknél fogva tart
hatatlanná teszik az elbolonditő eszmék 
veszélyes áradását. * 

Mindenekelőtt tekintsünk az egyen
lőség eszméjére! Egyenlő jog, egyenlő 
kötelezettség. Ha a természettől nem 
is volna megvonva a két nem közölti 
egyenlőség határvonala, ugy mi követ
keznék az egyenlőségből ? A szabad
ság, meii csak ezzel lehet jogokat gya
korolni. Mi következnék ebből ? A há
zassági intézmény tel|es megszűnése, a 
szabadszerelem világuralma. Állítsuk 
megint az élő nőt az oltárra és csinál
junk belőle egy éizéki istennőt! 

Szülni az állat is tud. Ez a fe
ministák hatalmas érve. az anyaság 
ellen. Sőt tovább megyek én, túllicitá
lok a feministákon: sok esetben az 
állat jobban szereti kölykeit, mint sok 
anya gyermekét. De itt nem a fizikai 
szülést írtjuk, hanem mindent, ami őt 
anyává, valódi anyává teszi, tehát 
hivatását a házban férje és gyerme
kei iránt. 

Ha igaz és mert igaz, hogy a 
családi élét a csalid, társadalom, állam, 
vallás és jó erkölcsök fundamentuma; 
ha igaz és mert igaz. hogy a nő gyön
géd, de a benső szeretet erős szálaival 
szövi a családi életet? ha igaz és mert 
igaz, hogy a női kedély, lelkülete, esze 
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és erkölcsi eszméi áU'lánlálódnak gyer
mekeire; ha igaz és meri igaz, hogy 
e nemes, magaszlos hivatás a helyes 
nevelést teremti és hogy e nevelés az 
egész.emberiségre hat ki; ha igaz és 
mert igaz, hogy az a nö szolgálhat 
példányképül, kiről a világ legkeveseb
bet beszél: ugy, akkor ne álljon elő a 
feminista tábor a megbukott Spartával, 
ne emeljenek oltárokat az egyenlőség
ből folyó szabad, szerelemnek, hanem 
maradjanak ott, hová a gondviselés szent 
feladatukkal helyezte. 

Emberi jogokat kérünk a férfiakkal 
egyenlően, ezt kiáltják a feministák. De 
hál mily téren kérik ? a családban, tár
sadalomban, államban tehát a diplo
máciában, politikában, egyházban, kor- \ 
Hiányzásban, és uralkodásban ?' 

Nézzük a mai nőket a családban! 
Még a legalantasabb viskóban is a nő . 
viszi a főszerepet, dirigálja a házat, 
teszi szerencséssé vagy szerencsétlenné 
a családot. A férj ptinleg rendelkezik, I 
a nö igazán parane-ol: ez a mai há-
za-'-lgi rendszer. 

Nézzük őket a társadalomban! 
Nyúljunk mindjárt a kérdés lényegéhez! 
Mely társadalmi kedvezménytől van a j 
nő megfosztva? Valóban egyet sem ! 
tudok. Vigalmakban. mulatságokban, 
etiletekben, nagyobb-nagyobb marokkal 
veszi ki a részét, mint a férfi: mig ez l 
a táneterernben macát meghúzza, addig 
az asszony másokkal l'örtöl és ha van 
iga»i féri, ki béta becsületére ád va- 1 

lamit, ezt megtiltja, hát zsarnokivá vá
lik a nőnek ? Gátat vet e a mai világ
ban bármely legírivolabb látvány, szín
darab a nóK részvételének? Nem Í ép 
nőkkel íulzsufolt a szinhjz, ha Ízléste
len, arcpirító, s/égyent ébre^iő szinda- . 
rabot adnak elő!? Avagy olyan-e a szé
gyenpír, mintha a^Ujjásból-hahal vernek, 
de hab nem jő ? Nézzük a diplomáciát, 
a politikái, neme a nők viszik a ku-
lisszák mögött a főszerepet ! A világ 
alkotása óta nem-e ők az államok al-
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kotásában, államok sülyedésében az 
okozói ? 

Ám azt panaszolják, hogy nincsen 
választó joguk, hát ez fáj annyira! Nem 
gondolják meg, hogy az a szenvedély, 
mely a parlamentarizmusban a férfiak 
részéről kitör, lavinaként ömlene a 
hazára a női indulatosságnál lógva! 
Avagy csak nyilvánossá, törvényessé 
akarják lenni, mit a kulisszák mögött 
amúgy is gyakorolnak ? Hisz a politikai 
szenvedély a legvehemesebb, mely » 
legbensőbb barátokat is elkeseredett 
ellenségekké teszi; hisz a legtöbb eset
ben akár számítással, akár elvből a nő 
ellenkező nézetet vall, mint férje; a 
választási harc legkeményebb tusáját 
viszi a házi tűzhelyre, mely elválásra 
és á család lönkretételére vezetne 

De jogtalan is e jajkiáltás, hisz 
látjuk a nőket a trónon nyilvánosan, 
mint láthatlan iránytűt a diplomáciában, 
mint izgató, lázító elemet a politikában. 
Joguk követeléseivel ugy tűnnek föl, 
mint a felszabadult parasztság, ezek sok 
esetben nem oly jogokat követelnek, 
mivel az ur bír. hanem többet kívánnak, 
mert ők az ország dédelgetett gyermekei. 

• Nem érvényesülnek az egyházban 
mint egyházfők és vezelők a nők!c 

Ha a feminismus hidra feje nem 
emelkednék oly magasra, mint sok ál
szent kívánja, ügy bizonyára a fana
tizmusra a koronát a nő rakná, akár 
mint püspök, akár mint falusi plébános, 
a felekezeti hajsza dagállyá nőne, mert 
a fanatikus szenvedély nem ismer határt. 

• Adjanak a nőknek keresztet!' 
Uram Istenem, hiszen lehet iparos, ke
reskedő; művész, lehet tanult, művelt 
egyén, ki tudása és tudománya után 
megélhet! Hisz ma-holnap a nék ver
senye folytán alig juthat már férfi állás
hoz, persze férfi kegy által, mely nö-
vesztőleg luit az erkölcsre. 

Tehát honnan az a sok jog elkob
zása, mít a férfi-világ a nőkön elkövet? 
Ha tehát a feminismus főleg a válasz-

— Kié ez a név, ezek a belük? — 
kérdé kíváncsian Sándor a leánytól. Az pedig 
szó nélkül vette elő selyemkendőcskéjét és 
sírni kezdett. Sándor pedig, mikor a leány, 
l largil a »lá»irókis" !-".oy« nem lálta — 
mosolygott felelte. 

Mentek tovább. A hidküzépén megállot
tak. A leány egy kis 'it he ott le -njjacs-
kájáról és bele akttta vetni a patakba. De 
nem tehette, mert az i rju megragadta kezét 
s kérdé tőle: 

— Kié ez a gjüiü, hogy bele akarja 
dobni a vízbe . . . hisz ott elveszik . . . adja 
inkább nékem emlékül. . . júheiyre kerül . . . 

A leány szemébe nézeli ;•- itjana' 
de hasonlít hozzá . . . 

Kihez ? . . . 
Most a liu ledobta magáról azt a fekete 

köpenyt, ami eddig takarta termetét, s ott 
állt előtte Abáffy Sándor kezét előrenyújtotta, 
- egyik ujján annak ragyogó gyürü lett látható. 

— S most idenézz Margit. Ismersz-e 
még . . . ? . 

A leány csak nézett De mikor azt a 
gyürüt, azt a végzetes gyürüt megpillantotta, 
az ifjú ujján, melléhez kapott s hanvatteselt 
volna, ha Sándor erős kézzel fel nem fogj? 

Élettelenül hanyatlott hátra az a gyönyört 
fej s az ifjomoat már szilaj jókedvvel orditá: 

— Most már enyém a világ I Erős' bb 
vagyok az Istennél ! 

S ölébe kapva az ájult leányt, rohant 
he vele a messze erdőbe . . . 

* * 
•Emlékszel e rá még Margit, mikor azzal 

az orosz diákkal párbajt vívtam . . . Ketten 
akartunk téged. S a sors az én kezembe adta 
a fekete golyót . . , Te akkor, édes Margitom 
ide jöttél, elrejtőztél, serki sem tudta hol 
vagy . . . Csak én, egyedül én . , . Azóta 
sok, igen sok" történt . . . Le riobb barátnőd 
-íiehnecen- meghalt .-. . t u d o d . . a kis 
Ilonka . . . meghalt . . .€ 

Ugy beszéli az ölében fekvő leányhoz 
mint az álmodozó. . ' 

»Itl ez a gyürü, amit nékem ott a hidon 
adta . . - azután elbucsr-.tunk,mintha sohsem 
láttuk volna egymást . . . pedig szerettelek., 

" ™ T e * " n , három teljes évig nélkü
löztelek de most az enyém vagy, egyedül ÍZ 
enyém!« . 
- — Sántror-r7T hát eljöttei értem -

rebegé a leány . . TSándor ! Is'enem rnlíyen 
ember lett belőled !• 1 1 

"lovaDD nem beszélhettek Azu tönPi , i a 

közeledett, derült, jókedvű arccal. Elébe lépett 
a két szerelmesnek és fé'revonva a leányt, 
izgatottan beszélt neki. 

— Hát ide bnjtál, édes kis nővérem? 
Tudod-e, 'smersz-e még, tudod-e.hogy bátyi* 
itt áll előtted? Édes kis elveszett nővérem... 

A leány egyik bámulatból a másikba 
esett. 
— Nos, uem felelsz? Tévedtem volna? kei
déin.' Nem te vagy a F . . . Margit Selmecrítl? 

— De igen , . . Pista . . . te is itt vagy • 
— S'anyi, jer ide ! — kiáltottam Abal-

i í/ra. — Bemutatom ejéked '• i'dog inenyasz-
I- ^onyoda' J. Margitot, e-í-éfl-nővéremet! 

— Ne okoskodj te, csal ue» • • 
dehogy . . . mily egyformák vagytok . • • 1 

-" - Egy csóknak nagyobb hatása volt. 
•Ilyen öröm ! Ilyen boldogság ! A » 

nővéred ?z én feleségem I« 
Igy hozta a . jrs, hogy nővéremet, akt 

három év előtt nyomtalan eltűnt hazaíró" 
megtaláltam Ki gondolt volna arra a távo 
rokor-i- arra az istentelen atheistár ahova 

-ő bujt . . . mindenütt keresték, csak ott neu, 
az alföld kellő-közepében . . . 

S a névtelen »láviróleány« (mertszerelj 
tanuld n újonnan feltalált táviratozási) o'J 



3' oldal. KEMENESALJA 26. szám. 

tási jog miatt indítja világ légióit harcba: 
veszélyes játékot üz önönmagával és 
saját hazájával. 

Eszmék szülnek és halnak, mint 
az emberek; a jó szervezetű csecsemő 
felnevelődik az emberiségnek, a csene
vész elvész; eszmék, ha egészségesek, 
fennmaradnak az. életnek, agyafúrt tév
eszmék elhullanak, mint a csenevész 
szülött. 

Eszmék, mint ideák, élhetnek örök 
életet anélkül, hogy megvalósulhatná
nak; az ily ideákkal táplálkozókat ra
jongóknak nevezzük, de naiv rajongók, 
kik nem ártalmasak, ellenben vannak 
oly eszmék, melyek felforgatók, melyek 
mint a vihar nem törődnek a pusztí
tással; erőszakos kézzel nyúlnak a rend
hez, hogy egy chaoszt teremtsenek, 
meíyben maguk is tönkremennek. 

Tán ez a női suffragettek buda
pesti kongresszusának a fényképe. 

Molnár Jákó dr., 
kir. tvtzéki bíró. 

Pályaválasztás. 
(Iskolaév végén.) 
Irta: Farkai István. 

(Vígé.) 

Fiuk, diákok, hallgassatok szülői
tekre! Ők tudják jól, mily göröngyösek 
az élet utjai. Oh, hányszor kell csalód
nia annak az iskolából kikerült fiúnak, 
hányszor hullanak könnyei, mig meg
felelő jutalmat tud kics;,:arni, kiküldeni 
magának munkájával ! Hiába gandol. 
képzel nagyokat, az állomképek össze
dőlnek, szétfoszlanak a semmiségbe.. . 
szegénynek, akinek ősatyja nem hagyott 
vagyont, talán semmit, csak a szorgos 
munka, becsületes és rendes élet szerez 
vagyont és jó hírnevet. 

De az nagy baj, ha a kezdő na
gyobb. ur_ akar. lennj_ tulajdonkénem 

jól, oly boldogan érzi magát három évi 
visszavonultság után lepjobb barátom keblén... 

* 
Selmectől nem messze, a kárpitok erdős 

lejtőinek egyikén áll egy barátságos tanya. 
Ott el három boldog ember az emlékeinek 
Az egyik Ölében ringatja álomra édes felesé
gét, a másik férli pedig ringatja magát a 
mult emlékeiben. 

S esténkint, mikor a kakuk énekel s a 
nap már nem láthat be az erdők árnyékába, 
egy ember szorgalmasan siet a kriptába, be 
az erdő közepébe. 

Megáll a lépcsőn. Leveszi kalapját, egy 
miatyánkot mond s felnyitva az ajtót, kereszt
betett kézzel áll a koporsó előtt. . Az ő bol-

. dogsága abban nyugszik. Nincs kit ölelnie, 
nincs kinek ajkáról szedni az édes csókokat, 
eleg önekj az-a marék por, ami ott a fedél 
alatt vau háborítatlanul. "' 

fí~hií"i1fárád" ahhoz a kriptához örökfcíT 
S azt a virághalmazt, amit naponkint a me
zőről szed, szépen od: rakja, mint a gyermek... 
hadd illatozzon ott, valamikor más rózsákat 
adott ő valakinek"? . . most jó a lóhere 
virá«ia is . . . valamikor feleltek néki mézes 
szavaira, most egyedül beszél . . . az, aki 
felelhetni, „ inc , eliniili . •*• ö szent, akit 
imádni kell .'. . 

S inig a másik térdéu ringatja párját, 
ez csendes imába merülve beszélget drága 
halottjával . . . 

felebbvalójánál! Használja titkon, akkor 
amikor kell szerzett tudományát s akkor 
eléri örökcélját: a boldogságot. 

Hogy értekezésem teljes legyen, 
még egy rendkívül fontos kérelmei kell 
intéznem milliók és miuiók nevében a 
szülőkhöz. 

Ha észreveszik, hogy gyermekük 
az ezerféle tudomány valamelyik ágában 
kitűnik, legyen az festészet, szobrászat, 
rajzolás, irás, katonai, kereskedői vagy 
ipari talentum: bármily körülmények 
közt is, hacsak lehetséges, ne tartsák 
vissza, sőt fokozzák benne azi az élet
kedvet. S ha a gyermek kiszemelte 
magának az ő óhajtott pálcáját, enged
jék azon működni. 

Higyjék el kedves olvasóim, nincs 
annál nagyobb bün, mintha valakit, 
különösen aki tanult ésszel gondolkodni 
tud, ugy kényszerűének valamely neki 
nem tetsző pályára I Egész élete tönkre 
van téve az olyan ifiunak, kedv nélkül 
dolgozik, sőt sokaknak már fegyvert is 
adott a kezébe ti a tudat, hogy elhi
bázta életét, tönkretette jövőjét s csa
vargóvá lelt; mert azt lássuk be, hogy 
a szorgalmas és becsflle't s murk is bár
hol működjön is, ba feljebb nem is, 
de rangjához megfelelő állást el fog 
nyerni. Annak a kezét egy felsőbb jó
akaró vezeti s előbb utóbb, de eléri 
célját. 

* * 
* 

Ember küzdj és bizva bízzál! 
öt szó; ebben az öt szóban egye

sítve van mindaz, amit egy embernek 
tennie kell; küzdeni a létért: hisz ős
apáink, Ádám, az első ember nem küz-
dött-e akkor, mikor a szükséges élelmet 
szerezte volt. Bizolt; Mephisto hiába 
kergette álmában egész a megsemmisü
lés szélére, megadta magát, hitt az 
Istennek s ma, az ő utódai korlátlan 
urai a földnek, tűznek, lég és viz hatal
mas erőinek. Az a kis lüktető ér, az a 
parány: izom egy érintésével mozgásba 
hozza a nálánál tízezerszer, milliószor 
erősebb vasszörnyetegeket, az az agy 
megvalósít rr'ndent, amig meg nem 
szűnt élni. 

Bízzunk emberek s munkálkod
junk! Szent legyen előttünk a cél, az 
örök cél : a jövő ! Eleget nyugodhatunk, 
ha meghalunk, de mi, parányi terem
tései az Istennek, örökös küzdelemre, 
fáradozásra vegyünk alkotva. S ha maj
dan utód a mi nyomdokainkon el
érik a>.l, a r alán mi hiába fáradoztunk, 
áldás és ütök dicsőség glóiiája fogja 
körülövezni fejűnket a jó tettekért és 
fáradságért, amit rövid pályafutásaink 
alatl végfztünk. 

A bolygók, az üstökösök vadul, ro; 
hanva szelik1 * leVe-"0t"és éf 
s mindegyiknek meg van a pályája. 
Ceborulva csodáljuk és imádjuk tehát 
azt, aki nekünk jótevő szüMt, segítő
társat adott . . . fogjunk a munkához, 
az élet munkájához, ha háturk mögött 
becsapjuk"'"* iskola ajtaját . . . s így 
előbbre fogjuk vinni szeretett hazánk 
sorsát is, biztosan, erősen, viharban 
és csendes időkben egyaránt! 

ÖröU emléU. 
Ki k ö n n y e s szemekkel nem Olt betegúgyou, 
Kétséggel szivében nem sugdo-otl lágyon 
Bizalmat, türelmet, beteg gyermekének, 
Az ne ni ismerheti borzalmát az éjnek. 

Az éjnek, mondom, mert a Nap meleg arja 
Nemcsak virágot, a szivet is táplálja; 
Ha le:- c alja az est sötét szárnyait, 
Maga köré vonja láthatlan árnyait. 

Drága szenvedőnknél egyedül ha vagyunk, 
Mennyi zúgás bugás hatja at az agyunk; 
Sötéten lebegnek s oly rémes zsongással, 
Mintha betegünkről súgnának egymással. 

A gyenge, ártatlan, vergődő kis lélek, 
Ez is érzi és súgja, .édes anyám félek !< 
Gyenge, kél karjával erősen átölel 
S körüle mindenre oly rettegve figyel. 

Láztól fényes szeme az arcunkra tapad, 
S kínzott kis szivéből oly mély sóhaj fakad I 
Láztól forró ajka oly erősen gagyog: 
• Anyám, ne hagyj halni, még élni akarok !« 

Háuy-zor riad lel egy rémes sikoltással 
Rövid szenderéből; tán küzduek egymással 
A beteg gyermek és a hatalmas halál, 
Ki legyőzőjére a földön nem talál ! 

Oh be sokszor látlak, ha sok év múlott bár, 
Hisz a szeretemek a lu'ál sem határ; 
Lelkem bánatában még ugy játszom veled, 
Mint midőn mellettem volt legszentebb helyedl 

Gyermek-örömeid látom drága alak, 
S lezárom szemeim, hogy jobban lássalak. 
És lezárt szemekkel gyönyört is ugy mint kint, 
Fájó bus szivemre a mult emléke hint 

S akkor nekem minden, mi körülöttem él, 
Az anyának meghalt gyermekéről beszél; 
A sir bér eltakart, kedves drága lélek, 
De nekem élni lógsz szivemben, mig élek I 

Oh a természetben mily könnyű a halál f 
Sok, midőn születik, már is 'égre talál; 
A mulandóság mily játszva leng a légbe', 
S annyi szépet játszva visz a semmiségbe I 

A virág mily büszkén nyújtja szép illatát 
Megsemmisüléshez a levegőnek át; 
A gyenge harmat is alighogy született, 
A Nap hevének már áldozatul esett 

A sóhaj még alighogy szivünkből fakadt 
Máris -megszűnt élni, őrökre elakadt 
Csak a fájdalomra termett emberi lény — 
Szenved, sorvad, amig elpusztulhat szegény. 

Jozefa. 

tartósága, ragékonysága, eleganoiája 
utolérhetetlen. 



4. oldal. 

H Í R E K . 
Személyi bir. Dr. Salzberger Ernő, vá- : 

rosuuk orvosi karának ilju é.-. tehetségei tagja, 
jelenleg Budapesten időzik. ale>l a fogászati -] 
és'orvosi továbbképző tanfolyamon vesz részt 
és itt szerzett bő tapasztalataival és ismére- j 
teivel a jOvő' ho közepén tér vissza váró- | 
suokba. " " 

Radó Gyula varmegyénk főjegyzője bet-
Ion városunkban járt és ez alkalommal látó- j 
gatást tett a helybeli sZolgabiróságnál.- « i 

Halálozás. Súlyos csapást mért a vég
zet Domokos Ignác helybeli szállóiulajdonosra. 
Neje szül. Hirscbliock Katalin f. hó 22-én 52 
éves korában jobblélre szenderült. A megbol
dogult utolsó órait Budapesten élte át, ahol 
betegségében gyógyulást keresett. Teteme 
Czelldömölkre szállíttatott s itt helyeztetett f | A z P (,ybekelési ünnepéi 

mellett. 
Dj orvos. A budapesti tudomány egy 

temen f. ho 21-én avatták orvosdoktorrá 
Zechmoiszter Oszkárt, Zechmeiszter Viktor 
kemenesraihályfai plébános testvéröccséL 

Fizetéskiegé;zités. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Virázh József czelldömölki 
r. k. tanitól a III. fiz. osztály 2 fokozatába 
léptette elő és az eddigi, valamint az uj fizetése 
közti 300 K különbség kiűzetésére a czell
dömölki m. kir. adóhivatalt utasította. — Itt. 
megemlítjük, hogy az áll. isk. tanítók uj 
fizetésreudezése mintegy hónappal ezelőtt 
megtörtént ; az oly községi és hitfelekezeti 
tanítóké, kiknek eddig fuetéskiegészitő állam
segélye volt, most van folyamatban : a többi
eké hihetőleg még július — augusztusban 
folyósittaiik. 

Zarándoklás. Szentpály Justinián és 
neje budapesti tekintélyes, jómódú lakosok a 
mult vasárnap városunkba érkeztek. Neve
zettek innen Szombathely irányába vették 
útjukat, hogy onnan Lourdesbe zarándokolja
nak azért, amiért feleségét a jóságos Minden
ható megsegítette és súlyos betegségéből ki
gyógyította. 

A Czelldömölki Sport Egyesület nyári 
táncmulatsága tegnap este zajlott le a Griff-
szálló nagytermebeu. A mulatság eredetileg a 

III. oszt. kereseti adó kivetése. Az 
adókivető bizottság július hó 4-én délelőtt 10 
órakor fog összeülni, hogy Czelldömölkre 
nézve a III. oszt. kereseti adót megállapítsa. 
A bizottsági összeólésre az érdekellek is 
meghívást nyertek. A bizottság folytatólagosan 
A - a következő napon sorra veszi az egész 
járás III. oszt. adófizetésre kötelezettek ügyét 
is. Tudvalevő, hogy az i,v adókivetések 3 évre 
szóinak és hogy az e2 időre terjedő ciklus a 
f. élben jár le, igy a bizottság * csak az uj 
adózók adóinak megállapításával fog fogtál-
jatfjii. 

Fényé t esküvő. Tött5er Károlynak a 
károlyhazi puszta- bérlőjének leányát, Arankát 
f. hó 25-én délután ."6 órakor -vezette a 
nagykamondi templomban oltár elé Essö 
Andor fővárosi gépészmérnök. Az egyházi 
szertartást Kiss Sándor káldi plébános végezte. 

yen megjelent notabi
litások között láttuk Töpler soproni polgár
mestert, Magyar Károly, dukaí Takács Ferenc, 

hó 25-én délután 5 órakor örök nyugalomra 
a nagyszámú gyászoló közönség részvétele 

e . j Maróthy László, Sarlay Karjy uagybirtokoso 
kat és a vidék előbbkelóségeit. A nászmenet 
élén Maróthy László násznagy haladt gyönyörű 
négyes fogatán,- amit számtalan díszes hintó 
követett telten nagyun vendégekkel. A világi 
és egyházi szertartás után az órömapa nagy 
estélyt rendezett vendégei részére, akik Arváy 
Fióri czelldömölki bandája mellett másnap 
reggeli 8 óráig kitartottak a mulatozásbau és 

| táncban. A fiatal pár nászútra távozott. 

Vasutasok mulatsága. Vasutasaink jú
lius hó ti-, u tartják nyári táncmulatságukat 
a Griff-szállo kerthelyiségébe. A meghívók 
már szétküldettek. Az előkészületekből ítélve 
a mulatság igen sikeresnek ígérkezik. 

üj tennlsspálya a Sport-telepen, A 
nemrég megalakult Sport Egyesület iránt az 
érdeklődés az eddigi rövid idő alatt is any-
nyira fokozódott, hogy a Sport-telepen létesí
tett egy tenniszpálya az újonnan jelentkező 
tagok részére elégtelennek bizonyult, miért is 
az egyesület választmánya f. hó 25-én tartott 
ülésen elhatározta a második tenniszpálya 
építtetését és ennek munkálatai már meg is 
kezdődtek. 

Elhalasztott kertnyitás. A Korona-szálló kerthelyisegben volt tervezve és ott is kez- i . 
dődött meg, de részben a hűvös időjárás, | k e r l J é n e k megnyitása közbejött gyászeset mi-

I att egyelőre elhalasztatott. 
As alsósági iparosok temetkezési 

j segélyalapjuk javara f. hó 22-én nagyon si-
I került kerti mulatságot tartottak. Valódi öröm 
| volt látni a szívós összetartás szép nyilvánu-
j lását. és csau azt kívánjuk, hogy ez Jtartó 
j legyen. A jótékony, célra felülfizettek : Almási 
| János, Csere József 3—3 K. Ecker Pál, 
I Kovács Sándor jegyző, özv. Dóra Nándorné, 
| Torma Kálmán 2—2 K. Varga Ferenc, Ta-
| kacs Imre, Bagi István, Heiner Kálmán' 
! 1 60—1'60 K. Feketo János 140 K. Guger 
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részben a táncosoknak a jó padló iránt táp 
Iáit szeretete folytán csakhamar bevonult a 
nagyszámú és díszes közönség a nagyterembe, 
hol lapunk zártakor élénk jó kedvvel folyik 
a tánc és nagy érdeklődéssel várják a tom
bolát, amelynek kisorsolása éjfélkor lesz. Leg
közelebbi számunkban a részletekről is refe
rálunk. 

Adókivetési lajstrom közszemlén. A 
I I I , és IV. oszt kereseti adóról szóló kivetési 
lajstrom nyolc napi közszemlére van kitéve 
a városházán. A hivatalos órák alatt bárki 
is betekintheti azt. 

Zászlószentelés. A nemeskocsi önk. 
tüzoltóegyiet zaszlófelavatása ina délután fél 

keretében; Az avatási funkciót Pulay Gábor 
bobai ev. lelkész végzi.. Az ünnepélyre érkező 
vendégeket Boba állomáson fogatokkal várja, 
a rendezőség. 

Közgyűlés. Állatvédőegyesüjetünk Gött-
mann Bódog eluökletével f. évi julius"hó 7-én 
délután 3 órakor a városháza tanácstermében 
rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1) 
Jelentés az egyeiület 1912. évi működéséről, 
2.) Pénztáros számadása az 1912 évről, 3.) 
Az 1913. évi költségelőirányzat, 4.}Inditványok. 

Bakó. József, Táboros^yJEIek, Nagy 
József, Budai Julcsa, Rotschild Miksa, Kortész 
Mihály, Edvy Irma, Dátán Mihály, Kernya 
Ferenc 1—1 K. Finta István, Baranyai Fe
renc, Maár Károly. Makkai Antal, Farkas 
Mihály, Berecz Lajos, LenczGyula.ifj. Havasy 
János, Szoraorkűvics János, Horváth György, 
Dénes Béla, Maár József, Tímár István, Maár 
Elek, Horváth Péter,. Sebestyén János 60—60 
fillér. A szives felülfizetöknek ezúton is 
köszönetet mond a rendezőség. 

Színház. Három újdonság került bemu
tatóra a mult héten. Mind a három szeles 
esős időben került szilire, amidőn a közönség 
még attól a gondolattól is fázott, hogy most 
utcára menjen. Mindennek ellenére csütörtö
kön aránylag még sokan nézték végig A far
kast, Molnár Ferenc zseniálisvigjátékiróoknak 
ez ujabb alkotását, . i péntekek előadott 
Bent 4M trdőbeh l imü drár |% mindössze 
négyen adták elő. A közönség 'azzal, hogy 
távol tartotta magát ez alkalommal, ama téves 
felfogásának adott kifejezést, hogy gyenge 
munka lehet, amely eme lett még szerfelett? 
unalmas is. Ká:- volt igy vélekedni a darab 
felől, mert az előadás mély hatást keltett a 
publikumban és arra a konklúzióra jutott a 
közönség, hogy egy darabnak 80—100 sze
repből összeütött komplikáltsága sem lehet 
nagyobb művészet, iniut olyan müvet alkotni, 
melyben a szereplők szama minimálisaucsekély. 
Garvay Andornak éppen ez a princípiuma s 
ezért csodálatraméltó alkotóereje. A tegnapi 
előadás bizonyítékát adta annak, hogy közön-
ségüuk mégis csak a zenés, bohókás dara
boknak hódol. A Cigányprímás ciinü ope
retté szépszámú közönséget vonzott, mely júl 
mulatott a szerzők sok helyen megcsillanó 
eredeti öt élességén és megkapó zenéjén. Az 
első ke; darab súlya Dobos Armand vállára 
nehezedett, aki derekasan megállta helyét, aki 
nemcsak mint hősszerelmes, de mint tragikai 
erő is szépen érvéuyesül a színpadon. Radó 

I és Faludy, nemkülönben Lörinczy Aranka 
méltó partnerei voltak. Rozsahegyi Sári és 
Simon Gizella, miul kOzönségüuk kedvencei, 
tegnap sok tapsot arattak eredeti játékukért, 
ők még azok közé tartoznak, akik nemcsak 
hozzánk, de direktorjukhoz is hűek maradtak, 
míg Debreceni Gizivel a mait szezon óta 
elakadt valahol a művészetet cipelő nehéz 
társzekér. Ugy hírlik, hogy azóta meleg 
otthonra talált és szép hangjával csak egy 
valakinek énekel ábrándos, szerelmes dalokat 

Nyaralni indulók figyelmébe. Ijtó a 
Szepességen (Iglófijred és Feketehegy vasuü 
állomása) gyönyörű és olcsó nyaralóhely. Ig-
lóról a Magas Tátra legszebb pontjai egy 
nap alatt járhatók meg. Mindenfelé kitűnő 
vasút- és aulomobilöszeköttetés. A történelmi 
nevezetességű Lőcse, Szepesvár, Lapis refugii, 
Hernádáttörés, Sztracenai vOlgy és Dobsinai 
jégbarlang legalkalmasabb kiindulópontja A 
Magyarországi Kárpátegyesület székhelye. Gya
kori társas kirándulások. A városban park
szerű sétányok, forrásvíz, villanyvilágítás és 
gőzfürdő. A város mellett terül el a "festői 
fekvésű 15 holdas Madarász park. Havi laká
sok 15—40 K. Havi ellátás 4 5 - 6 0 K. Kö
zelebbi felvilágosítással szolgál az Idegenfor
galmi Iroda Iglón. 

Tánctanárok harca. A mult héwn he
ves tollharc folyt nálunk, —• mely röp-
cédulákon nyert kifejezést. Mérő és Vészelj 
tanárok polemizáltak egymással. Mi véleményt 
nem nyilvánituuk a harcról, mindenki olvas
hatta a cédulákat s igy mindenki meg is al
kotta a maga nézetét felőle. Azt hisszük 
azonban, hogy a harcból mégis csak Mérő 
tánctanár kerül ki győztesként, akinek M 
már a tanításhoz biztos bázisa van és nö
vendékei is ragaszkodnak hozzá. 
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Eljegyzés. Szili Ignác* , b. i . t., nyűg. 
államtitkár fia. Széli Erail vármegyei aljegyző, 
eljegyezte Kadó Gyula dr. vármegyei főjegy
zőnk kedves leányát, Kadó Cecilt. 

A vasa lások kőszegi árvaházát való-
szinüleg augusztus hó 20 án országos ünnep
séggel lógják fölavatni es rendeltetésének cél
jára átadni. | 

Eötvös Józsel emlékezete. Eötvös Jó
zsef báró születésének -zázadik ,évfordulója 
alkalmából a Magyarországi Tanítok Eötvös-

, alapja és az országos tanitóegyesületeiuek 
Országos Szövetsége ju.ius ü an nagyszabású 
ünnepet rendez, amelyen a Szombathely-egy
házmegyei rk. Tanítóegyesület is képviselteti 
magát. A gyüléal Bárczy Islváu dr. . polglr-
meslerTiyitja meg, Ábrányi Emil saját alkalmi 
költeményét szavalja el, Nemén) i Imre dr. 
miniszteri tanácsos ünnepi beszédet mond, 
Moussong Géza fővárosi igazgató-tanító zárja 
be a gyűlést. Eötvös szobrát megkoszorúzzák 
Ss ott Nagy Lajos nagykanizsai tanitó alkalmi 
költeményét Nagy Tibor joghallgató szavalja 
el. Délután kirándulás lesz Ercsibe, Eötvös 

-—^áró sírjához. 

Lopás. Tóth Islváu nagysimonyi lakos 
ellopta Németh Ferenc rábasömjéni lakos 
cselédszobájából annak zsebóráját és láncát. 
Tóth István,aki már több ízben volt lopásért 
büntetve, följelentették a kir. ügyészségnél. 

Mit ér egy kéményseprő-jog T.Kószegrőí 
jelentik, hogy Brenner Lajos ottani kémény-
seprőmester eladta kerületének reáljogát K l 
ippel Gottfried szombathelyi kéményseprő-
segédnek negyvennégyezer koronáért 

A községi é s hitfelekezoti iskola-szé
kek figyelmébe. A vallás- és közoktatásügyi 
mkir. minisztérium hivatalos közlönye a köz
ségi tanítók illetményrendezéséről a követke
zőkben számol be; 1) Az eddig csak korpát-
lékot államsegélyt élvezett tanítok illetmény
rendezése már kezdetét vette ugyan, mivel 
azonban a helyi javadalom megállapítása 
hosszadalmas eljárást igényel,az illetményt--bb-
ietek kiutalása csak f. é. oki és nov. hóban 
fog megkezdődni. 2) Azok as iskolaföntartók 
(a kultuszminiszternek a várni, közig, bizott
ságokhoz intézett 99,091 913. sz. rendelete), 
amelyek tanítóik részére eddigelé egyálta
lán nem, vagy csupán az 1908. évi XL VI 
t.-c. alapján vettek államsegélyt igénybe, 
de az 1913. évi XVI. tc. 4. §-ában megálla
pított fizetést szegénységük miatt tanítóiknak 
kiszolgáltatni nem képesek a törvény 28. 
§-ának 3-dik bekezdése értelmében az illet
mény kiegészítésekhez szükséges államsegély 
engedélyezését szabályszerűen fölszerelt kér
vénybén legkésőbb f. évi szeptember végéig 
a vármegyei közig, bizottság utján kérhetik. 
A kérvényhez a tacdijkárpótlást már élvezett 
iskolák tanítói részéről 1 elegendő a személyi 
és javadalmi iratok (illetőségi bizonyítvány, 
oklevél, működési bizonyítványok, dijlevél, 
régi és uj javadalmi jegyzőkönyv) csatolása. 

' Az eddig még nem segélyezett iskolák taní
tóit érintőleg mindazok az iratok melléklen
dők, melyek az 1907. évi XXVII. tc. végre
hajtása tárgyában 1907. évi 76,000 számn 
rendelettel kiadott utasítás 25. f á b a n rész
letesen fölsoroltattak, A rendelet újólag 
figyelmezteti az iskolafőntartókat, hogy a 
határidő elmulasztása esetén a törvényben 
megállapított tanítói fizetés terhükre biztosí
tottnak vétetik. — Ez a rendelet elég világos; 

i t t — már t. i . az érdekeltek esetében — a 
tétovázásnak, a hallogatásnak nincs helye .' 
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23 millió szabásminta. Ezt 
mennyiségű szabásmintát adják 
minden országában Butterick divatlapjai rö
vid — egy esztendőben. ' rt szabásmintái a 
legtökéletesebbek és mindenki, aki igényt tart 
arra, hogy sserény eszközökkei elegánsan és 
divatosan járjon, Butterick modellek után 
szabja ruhái . A magyar Butterick első száma 
most fog megjelenni, mielőtt előfizet divatlapra, 
kérjen mutatványszámot a Butterick kiadó
hivatalától Budapest Visegrádi-utca 13/g. 

NYILT-TER. 

Hírlapunk nyomdájába 
jobb családból való flu 
t a n o n c u l 

felvétetik. 

(K rovat lat, közlmtekért a nerfceutóaég f>IH<W*>.t 
nem vállal.. * 

? ' . ' " • É r t e s í t é s 

Tisztelettel adom' iii-loinásul a n. 
ó közönségnek, hogy tánciskolámat azon 
oknál fogva, mert Győrött a Gyermek
bárátok tíz éves jubileumára rendezendő 
ünnepélyén bemutatásra kerülő táncok 
betanítására kaptam meghívást, július hó 
8-án nyitom meg. Kérem a mélyen tisz
telt szülőket, hogy gyermekeik beiratását 
addig is a Griff-szállóban szíveskedjenek I 
eszközölni. A növendékeknek megfelelő • 
számban való jelentkezése esetén a tánc-
tanítást zongorajáték mellett végzem. 

Tisztelettel 

Veszély Pál, tánctanár. 

Köszönetnyilvánítás. 
Felejthetetlen jó feleségem 

elhunyta alkalmából a sulyós 
csapás közepett is jólesőleg 
nyilatkozott meg mélyen tisz
telt ismerőseim és jóbarátaim-
nak irántam való részvéte. E 
részvétnyilvánitásokért mondok 
ez uton mindazoknak, akiket 
hálás' illet, köszönetet. 

Domokos Ignác. 

Riadó üzlethelyiségek. 
Czelldömölkön, a Kossuth L -

utcában épülő emeletes házban 

két utcai üzlethelyiség 
kiadó 1. évi augusztus hó 1-vel. 
Az üzlethelyiségek modern, két
oldali kirakattal bíró bejárata 
acél görredőnnyel lesnek felsze
relve. Érdeklődők szerkesztősé
günkben nyerbetnek bővebb fel
világosítást. 

1986/1913. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A czelldömölki kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hstóság közhírré teszi, 
hogy Vasmegye törvényhatósága képvi
seleteién Somogyi Miklós m. t. f. 
szombathelyi lakos végrehajtónak Szabó 
Gyula kemenesmagasi lakos végrehajtás' 
szenvedő elleni 228 K 23 f. tőke és 
jár. iránti végrehajtást ügyében a czell
dömölki kir járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság területén levő Kemenes
magasi községben fekvő nemesmsgasi 
69 sz. tjkvi A t 1 sor 72. hrsz. 120 
öl belteleki ingatlanra 26 K. f 2 sor 
73 hrsz. 104 a házszáma udvarral biró 
házasingatlanra 800 K. a nemesmagasi 
698 sz tjkvi A f 1 sor 903/b hrsz. 
1200 ölü az aszali dűlőben levő-szán
tóföld ingatlanból Szabó Gyula L 62 
rész illetőségére 143 K, s nemesmsgasi 
671 sz. tjkvben A f 1 sor 903 a 2 
hrsz. alatt felvett az aszali dűlőben 
fekvő 750 öl területű szántóföld ingat
lanra 98 koronában mint megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1913. évi július hó 17 (tizenhét) nap
jának d. e. 9 érájakor Kemenesmagasi 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok megajánlott s fentebb meg
jelölt kikiáltási árnak 10° 0 -át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42. 
§-ábsn jelzett árfolyammal számított és 
az 1881- évi november hó l'-én 3333. 
sz. a .kelt -igazságügy miniszteri rendelet 
8. §-ábsn kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letennkfavagy 
az f§8T. évi 60. tc. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 
Czelldömölk, 1913. június 8. 

Dr. HUSSY, sk. kir. aljbiró^ 
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Eladd szőlő. 
A Si'glt >jry ezelM.imölki 

részén egv 60(> négvszögöl 
területű, négy éves amerikai 
vesszővel beültetett t e rmő szőlő 
pincével együtt olcsón e ladó. 

Érdeklődök Tóth József 
szőlőbirtokosnál a Sághegyen 
nyerhetnek bővebb felvilágo
sítást. 

El 

Olcsó bor. 
Balatonmelléki 1912. évi 

termésű boraimat, ha ásók

ból legalább 50 liter rendel

tetik, 70 Filléres árban eladom. 

Bármikor kapható. 

Domokos Ignác, szállodás. 
O n | ol o | o | r> o r> o | o | r>| <i| n\ n 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Pnch-gyártmányn 

motorkerékpár teljesen jókarban ol
csón eladó. — Érdeklődők szerkesz
tőségünkhöz lorduljanak. 

Hölgyek figyelmébe. 
Ü 

Aki fess .és 1 nvi inies fűzőt óhajt, 
.rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 

~ÍTHeTr^bá7.-tit«i*=^.-^xaui alatt~teTő" 
- mellfüzókü.lotilei;i:sjicoijnü.tertnébeii. 

A legújabb fr. hcta reform vagy 
| i igen kényelmei halcsont nélküli 
íj házi füzót mérlek után igen juta 
j mos árban. Javítás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazóim felvétetik. 

KEAIE.NE-.UJA 

EL VDÖ HÁZ. 
Kg' ujc ián s | di 

h á z 
a város legforgalmasabb he
lyi , , áll í lakásból, nagy pin
cével, kapusaiméi, nagy Kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadnhivalallin 

6. oldal 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású «zep!ők eltavolitására 
, ni kniöz et tlen -zer :.:« «s bőrápo
lásra, mit számtalan elismerölevéllcl 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászűzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
nfli kézápolásra a Bergmann »M«nera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

Finom akáci es viniginé-

zet szállít mérsékelt árban bár

mily mennyiségben 

Singéi" Sándor 
fiiszerkereskedö Jánosházán 

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek-tér 16. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközöl1 

- — tétnek. — : 

Birtok-vétel. 
3 0 0 - 5 0 0 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik 
sü rgősen megvételre Vasvar-
megyében . Eladni szándékozók 
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát , minőségét, árát és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljék. 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgynó 
téglagyárában Czelldömölkön 

Hornyolt cserép I- rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

G é p j a v í t ó és k o v á c s m ű h e l y . 
Tisztelettel hozzuk a n é. közönség b. tudomására, hogy Czell-

dömcüön á Gyár utcában (Kórhá/.kert mellett) saját telkünkön épült 
uj műhelyünkben . 

Mcgazdasáfii uéBjaviUj^pvács-mtihelyt 
rendeztünk bé. • ' 

E!v:Sr,nljtik gőv.nV.p,>k, jifiüinmotorok, cséplőgépek, vetögépek, 
járgányok, szivattyú'-, sth szakszerű javítását. 

Miii'letiiiemü kováeemnnkákat, lóvasalást a legpontosabban telje
sítünk. Szíves pártfogást kérve. 

• - kiváló tisztelettel 

Varga Testvérek, gépészekor 
i 

V- . 
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Eladó függő 
v i l l a n y l á m p a . 

g Egy le és felhúzható függő 
H villanylámpa-olcsó á ron eladó. 
B Bővebbet lapunk szerkesz-
mm tősége nyújt. 

a 

a a a a a a a a a a a & E a a s á 

a a a a a a a a a a a a a a B t j s 

Pártoljuk az uj üvegest | 
Van szerencsém a n. 6. fi 

közönség b. tudomására hozni, fi 
hogy egy nagyobb alkalmi, fi 
vetél folytán 

üveg-áruiinat 
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Tisztaság — Egészség 

menjen gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe. 

Ha fájnak a lábai: 

Ha fáj a dereka: 

fia éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges : ' 
menjen gőzfürdőbe, 

IIOL' .V ezt a kincset megóvja^ 

Hasszás és tyukszemvágás. 
Pápai gőz- és kádfürdő 
reggel fi órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt .és délután a gőz

fürdőt hölgyek használhatják. 

u I 
1 

I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

B 
B 1 

B 
B 

sörös, boros, mosdó, étkező, 
tea és kávéskészleteimet, tük
röket,' porcellán és majolika ,̂ r3 
edényeimet, alkalmi és nász
ajándékul szolgáló cikkeimét a 
beszerzési értéknél 20 száza
lékkal Olcsóbban árusítom ki. 

Nagy súlyt helyezek az 
üvegezési és képkeretezési 
munkákra s minthogy remek 
és modern kereteket szereztem 
he alkalmi vásárlásommal, ezen 
munkákat is versenyárban 
tudom előállítani 

A vendéglős urak szives 

f figyelmébe ajánlom nagy kész
letben álló sörös és boros 
poharaimat, kávéházi fehér és 
színes csészéimet, dupla erős 

n tányéraimat stb. 
3 Saját érdekét szolgálja min- B 
a denki, aki nagy raktáramat e j 
a megtekinti s olcsó áraim felöl B 
S magának meggyőződést szerez, g 

g Tiszteletül 

j§ Friedman Salamon, g 
H (A Központi kávéház mellett.) fi 

a a E E E E E E E E B E E E E E 

6 darab dupla Göndöcs féle 
eleső bélelt 

K A P T Á R 
3 család méhhel és a hozzá
tartozó eszközökkel azonnal 

jutányos áron eladó. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Automobilok, kerékpárok, Írógépek, varrógépek, 
mérlegek, mindennemű inüszerészeti dolgok javí
tása t pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük. 

- Motorokhoz 
szükséges al

katrészekét rak
táron tartunk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket, 
tolórácsokat, 
napvédőernyő-. 

Ket készítünk. 

A )• lenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel, 

különféle esztergapadok, amerikai gyorsfurógép stb. 
felszerelt villamüzeniO t.ágyazabásu gépműhelyünkben mindenféle 
i pari éa gazdasági gépeket szakszerűen javítunk 

Takáts és Schmidt Czelldömölk, 
Sági-utca 30. alatt 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

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

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenif sirköraktár. — — 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epületmunkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készitem. 
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GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

Magyarországi igazgatóság Budapesten. 
Képviselet Kemenesalja és vidékére nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.) 

Biztosítási állomány 19r2. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona. 
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona. ===== Nyereménytartalék 40 millió korona. 

A Germánia a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kivül ál la magyar
országi biztosító társaságok kartelén. 

Életbiztositásokat köt a legmérsékeltebb dijak meUett és éri tiszta nyereményeinek 95° 0 át 
a biztosító felel között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, féltévé, ha az illető ez időt eléri, csak 6222 koronába kerül 

Egy csekély minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetben a dijak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10%-os 
éri járadékot kap Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészébei is kifizeti a haláleset 
után, vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után. 

Egyéb előnyök : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben. Hegtámadhatatlanság A kötvény két évi fennállása után párbaj vagy öngyilkosság eseteiben 
sem támadható meg. Világkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és utazhatik az egész földón Kölcsön és visszavásárlás. Három :vi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

Részletes számítással és felvilágosítással az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a 

GERMANIA életblzt részv társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 

K L A P P E R F Ü L Ö P bútoráruháza 
CzeUdömölkön (Gayer haz) 

a legelőnyösebb bevásárlási forrás. 
ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron 

kaphatók itt különféle 

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

. függönyök, ágygarnitu-
rak, Dórondok, utazokosarak, erszények, kefeáruk, í iM^ h^diszek, 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben ós nagyban. 

T c ! J e S S Z ° b a " é S k o n y h a b e r ^ d e z é s e k . 1 
•'v-matot Dinkvrove Kán'dorvröani írötuiyerűrB béreit 

" ^rvny-Tadajabao Czetldömülk. 


