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•egjelenik minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre í j 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egye* szám ára darabonként 20 fillér. 

Felelős Merke-szló: Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
iDinkcreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
|lde intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Becsület, tisztesség. 
Ritka hét, vagy legalább rilka hó

nap múlik el anélkül, hogy itt-ott, ebben 
vagy abban a városban kisebb vagy 
nagyobb stilü takatékpénztári csalás 
elő ne fordulna. A mult napokban Nagy
váradon történt ilyesmi. Körülbelül két 
éve annak, hogy az egész országot 
lázas izgalomban tartotta az a nagy
szabású váltócsalás, melyet a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank kárára kö
vettek el. A csalás nem annyira zse
niálisan lett kieszelve, mint sikeresen 
végrehajtva. Csak a Kereskedelmi Bank 
óriási forgalma mellett lehetett az ellen
őrzés oly fölütetes, hogy a legelemibb 
elővigyázali rendszabályokat is figyelmen 
kivül hagyták. Hiszen, ha más pénz
intézetnél egy-két száz koronás váltót 
nyújtanak be, azt nem fizetik ki előbb, 
míg az ügynevezett váHótörzskönyvból, 
melybe minden üzletfél az aláírását 
vagy aláírásait bejegyzi, meg nem győ

ződnek, hogy az aláírások, ha lehet 
magának az elfogadóé, vagy legalább 
is a forgatóé valódi, vagy valódiak. 

Ezt a megvizsgálást azonban elmu
lasztották és a csalónak értéktelen ron
gyáért egy vagyont adtak. 

Szegény családfők napkeltétől késő 
éjszakáig majd megszakadnak a mun
kában, csakhogy maguknak és övéiknek 
a gondleli, sanyarú vegetálást biztosit
hassák. Sok millió azoknak a száma, 
akik soha meg nem tudják, egész sa
nyargatott életük során, minő édes, 
boldogító öröm rejlik a megtakarított 
pénzben. Nemhogy megtakaríthatnának 
valamicskét, de ép elhnkezőleg.usznark 
az adósságokban, meiyek még a szű
kösen kimért darabka kenyerüket is 
megkeserítik. Egy léha fráter pedig, aki 
vak buzgalommal hisz az emberek fö-
lületességében, néhány óra Alatt olyan 
vagyont kaparint el, „ -e lvre a szegény 
ember még álmában sem mer gondolni. 

Érdemes-e tehát tisztességesnek, 

becsületesnek lenni? — Érdemes-e ve
sződni, kínlódni egy hosszú, keserves 
életen át anélkül, hogy kijutna csak 
egy elenyésző kis része is azoknak az 
élvezeteknek, melyek a csalónak úgy
szólván ölébe hullanak ? 

Érdemes. 
Ne higyje senki, hogy hasonló csa-

i lafintaságot, melyhez több vakmerőség 
mint ész kell, ezren meg ezren ne tud
nának kifundálni. Miért nem teszik meg 
mégse ? — A legnagyobb részök fél a 
börtöntől. Erre jó a törvény, a társa
dalmi rend őre. Kisebb részök azonban 

i mástól fél: a lelkiismerettől, a szigorúbb 
| őrtől, amelyik akkor is büntet, akkor 
! is fényit, amikor a másik őr a — tör-
i vény — megtorolni nem tud. A társa-
j dalomnak ez a része képezi a közerény 
I palládiumát. Ez erősiti meg bennünk 
| azt a becses tudatot, hogy a bünt el-
I követni nem azért tilos, mert büntetik, 

hanem azért,' mert lelkiismeretünkkel 
| össze nem egyeztethető. 

Á Z élet titkaibél. 
— Egy tengerész naplójából. — 

Irta: Farkai litván, tengerisixáuléi. 

Monté Salinsban találkoztam veled elő
ször életemben . . . Gyönyörű -nyári forró 
nap volt, mikor szobátokat zsurnltam mint 
egyszerű matróz . . . Édesatyád ott állt mel
lettem s szinte eltakart, talán nem akarta, 
hogy meg is pillanthassalak. Alig mertem 
rád nézni, mert féltem, hogy lesújtasz tekin
teteddel. 

Hogy is történt az, hogy megismertelek 
téged ? 

Egyszerű, szegény matrózként szolgál
tam ott, honnan minden ember irtózik. Szen
vedtem annyit, mennyit ember bajosan tud 
végig nézni. Jóravaló, ideális műveltségű gyer
mek voltam, aki szülői vaskezei alatt élte 
boldog napjait. Itt elzüliöltem volna teljesen, 
ha r- ni nem akadok, ha tengerkék szemeidbe, 
bele nem őrülök, ha nemes, fiatal, tiszta lel
kedből ki rieiti szivom a' lelki éleleméi. S 

azóta te vagy egyetlen csillagom, boldogsá
gom, reménységem. Te vagy az, akiben min
den szerelmes pillantásom viszonzásra talál, 
azért szeretlek oly nagyon. 

Hogy történt . . . elmesélem . . . 
Egy napos nyári, szombati napon ha

tunkat kiküldtek Monté Salinsba, hogy - háza
tokat rendbehozzuk. Amint hat óra lett, ret
tenetes melegség lett s nekünk ott kellett a 
macas fiiben dolgoznunk. Fáradtak voltunk, 
különösen én, aki mindig példát adtam tár
saimnak, ki mindig reményt öntött a sokszor 
csüggedő lelkekbe. 

Kis házatok amerikai módra épitve, 
nagy verandával volt diszilve. Széles függö
nyök lakatták el a napsugarakat . . . S mi 
nem pihenhettünk, "nyakunkról lesüté a nap 
a bórt. Éhesek voltunk, mert egy uapja nem 
ettünk semmit 

Egyszer odapillantottam arra a két ég
boltra és irtózatni káromlásba akartam ki
törni, mikor fehér ruhád — amint a veran
dára kiléptet*— szwi'embe villogott s hirtelen 
lekaptam fejemet. 

Oh, ez a pillantás volt lelkem első fecs
kéje, ez volt az, mely még ma is zavarja 
lelkemet. 

A szemedbe néztem fájdalmasan meg
törve, lealázva 

Mindegy volt nekem: ha ez a pillantás 
a börtön kapuját tárja fel előttem, vagy ha 
szivembe talál. 

S te nem bántottál. Igaz, hogy elfordul
tál tőlem abban a pillanatban, de ne tagadd, 
hogy lelked súgta, hogy fordulj vissza és mérj 
végig engem.aki durva fegyencrnhába voltam 
bujtatva s akaratlanul is— reámmoeolyngtál. 

Oh,--ez a mosoly ! 
— Dolgozz ! — ordit rám a munka

vezető, de én csak néztelek tovább, esztelen. 
Nem hallottam, nem láttam semmit, azt a 
korbácsütést sem éreztem, mely a következő 
pillanatban vállaimra le«újtott 

Hátranéztem s kínzómat dühösen néz
tem végig. S az nem kímélt Iljra felemelte 
rettenetes korbácsát s lesújtott vele. 

Ami most történt, félek leírni. 

a Tinnántnl legnagyobb és legrégibb cégei 

K R A U S Z és K O R É I N NAGYÁRUHÁZA PÁPÁN. 
Legjobb anyagból készüli , legújabb fazonú női és gyernekJelÖltőit a közelgő őszi szezonra e lőnyös á ron 

ajánlja a t. vevőközönség szives figyelmébe. 
——— gel szolgálunk, -

Választékot szívesen küldünk, felvilágosításokkal készség 

Szigorúan szabott árak! 
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Ha lelkiismeretünk szavára nem 
akarnánk hallgatni, az olyan ocsmány-
ságok végrehajtásához nem kell egyéb, 
csak merész-ég. Se szeri, se száma 
ama szélhámosságoknak, melyeket a 
legkurtább eszű ember is^könnyen ki 
tudna spekulálni s nincs kizárva, hogy 
egyik-másik közülük elkerülhetné a tör
vény sújtó kezét. 

De lehet-e csakugyan öröm a bű
nösen elsajátítod pénzben ? — Még az 
• ebül szerzett pénz, ebül vész ele pél
dabeszédben sem rejlik annyi igazság, 
mint abban a tapasztalatban, hogy a 
bűnös sohasem juthat jogtalan szerze
ményének nyugodt élvezetéhez. Nincs 
egy pillanata, melyben ne kellene tar
tania attól, hogy elcsípik, lelke meg
hasonlik, átkozza a percet, amikor a 
kísértésnek engedve a bün útjára tért. 
Soknak e bűnösök közül valóságos meg
váltás, hogy a törvény kezére kerülnek. 
Bizonyság erre, hogy akárhány akad, 
akik önként jelentkeznek a rendőrségen, 
csakhogy vezekelhessenek bűnükért. 

Nem tudja tehát, mit kivan magá
nak az, aki irigyli a nagystílű csalót, 
aki negyedmillió koronájával ezerszerte 
boldogtalanabb annál, aki tisztességes 
keresetéből tíz koronát megtakarított. 
Ennek öröme telik minden megtakarított 
fillérében, amazt minden ezresbankó má
zsás súllyal terheli. Ezért érdemes be
csülettel vesződni és igaz szeretettel 
sajnálni a megtévedetteket. 

Franciaország szólóiban a peronosz
póra és a lisztharmat az idén olyan nagy 
pusztítást okozott, hogy ott olyan rossz szü
reti kilátás már régen nem volt, mint ez 
évben. 

1 Néhány szó a sárvári állami 
polgári leányiskoláról. 
Hogy manapság már . a leányoknak is 

; nagyon szükséges, mondhatnám nélkülözhelet-
| len legalább hegy "polgári" iskolai osztály 
t elveszése, közismert dobig, hogy Czelldömölk 
I és vidéke oly körülmények között volt eddi?, 
] hogy a szülők leányaiknak'középiskolai neve-
1 lésére egyáltalában nem, vagy csak a vagyo

nosak gondolhattak. A leányukat ugyanis vágy 
idegen varosban, távol a szülei házától kellett 
iskolába járatni, v. gy a helybeli zárdában 
voltak kénytelenek előkészíttetni és Buda
pesten vizsgáztatni. Mindkét esetben oly 
tetemes volt a kiadás, hogy szegény ember 
iskoláztatásról nem is álmodhatott. 

Eme -sajnos állapotnak immár vége. 
Véget vetett annak a sárvári állami polgári 
leányiskola első osztályának a mai napoc 
való megnyitása. Ezzel tehát adva van a 
mód, az alkalom arra, hogy szegényebb 
ember is minden nagyobb megterheltetés 
nélkül, alig számbavehetó költséggel adhassa 
meg leánygyermekének is a szükséges mű
veltséget s ezzel esetleg a kenyeret 

Nagyon kézenfekvő ezen iskola a czell-
dömölkiekuek, különösen a CzelldömOlki va
sutasoknak, kik úgyszólván ingyen juthatnak 
az iskoláztatáshoz. Igen alkalmas a vonatköz
lekedés. Reggel 7 órakor induló vonattal 
utazhatnak a növendékek Sárvárra s délután 
2 óra előtt már itthon is lehetnek. Oly eset
ben, midőn délután is van előadás, fél 6 
órakor jönnek haza. Az iskola igazgatója 
különben éppen a vidékiekre való tekintetből 
igyekezni fog ugy beosztani az órarendet, 
hogy délután lehetőleg ne legyen előadás. 

A tandij egész évre 20 K, mely a jól 
tanuló szegény és a vasutas gyermekeknek el 
lesz engedve. Beiratási dij 5 K. Egy havai 
tanulóbérletjegy 6 K. Tehát a tankönyvek és 

egyéb iskolai kellékek -leszámításával 85, 
illetőleg 65, vasutas gyermekeknek pedig, kik 
időleges szabadjeggyel díjmentesen utazhatnak, 
25, illetve 5 K-ába kerül egy osztály elvég
zése. Mily elenyészően csekély ez összeg 
ahhoz képest, amibe eddig a m á 3 városokban 
való iskoláztatás, akár a zárdai előkészítés 
került t 

Ma már semmi okuk nincs tehát a 
czeldömölki szülőknek, h-gy ezután leány
gyermekeiket is ne iskoláztassák s éppen 
azért megbocsáthatatlan vétket követ el gyer
meke ellen, ha nem teszi, ha még e csekély 
összeget sem áldozza az*i célból, hogy gyer
mekének könnyebb megélhetést biztosítson. 

Megjegyzem, hogy a 14—15 éves kor 
sem akadálya a beiratkozásnak. Igy tehát 
azok is jóvátehetik a mulasztást, kik nem 
adhatták az ellemi Iskola elvégzése után 
azonnal polgáriűa leányaikat. Ezeknél nem 
olyan fontos, mint a fiuknál, hogy korán 
végezzenek, hisz leányainkat — sajnos — 
még nem szoktuk iparos, vagy kereskedői 
pályára adni. 

,t S o k a n talán azt hozhatnák fel a Sár-
víh-a való járás ellen, hogy a vonaton a 
fiukkal való együttutazás nem vállik a leá
nyoknak javára. — Hát ezen is könnyen 
segíthetünk : egyszerűen külön kocsit kérünk 
a leányok"részére. — Aztán a szabadnapos 
vasutasok közül minden nap, vagy legalább 
is koroukint egy-egy felügyeletet gyakorolna, 
ami különösen a fiukra nézve nagyon üdvös 
volna. 

A beiratásra e hó végéig, mint ve'em 
az iskola igazgatója közülte, van idő. Igy 
tehát még azok is, kik eddig nem is gondol
tak rá, megtehetik a szükséges lépéseket, 
hogy leányaik már ez évben megkezdhessék 
az iskolát. 

Közelebbi felvilágosítással, útbaigazítás
sal mindenkinek szívesen szolgálok. 

Kereszlessy András 

Egy kiáltás hasitá át a levegőt, mély
szinté rezgett a melegségtől s én félreugrot
tam támadóm korbácsa elől. 

Az a hang a — Te hangod volt. Oh, 
mond, miért kiáltottál ? Megérdemlem én azt? 

— Ne bántsd azt a fiút! — kiáltottál 
oda a pribéknek s lesietve a lépcsőn, odajöttél. 

Én nem voltam már észnél. Mint a kő
szobor álltam ott, mialatt te védtél s leszid
tad a vezetőt Szerenc-e, hogy édesatyád 
nem vott ott, mert bizton elvitt volna téged. 

Gyöuyürü, nagy parkotok volt Házatok 
előtt tele volt a tér virágokkal, melyek közt 
— tudod — oly szeretettel dolgozgattál. 

Hogyan történt, azt nem tudom, de 
egyszer csak azt hallottam, hogy azt sutto
god a fülembe: 

— Ha hívom, rögtön jöjjön . . . 
Négy' szót ejtetté,L ki vérpiros . ajkaid 

közül s ezzel végleg meghódítottál magadnak. 
ijJBtja beszaladtál a házba és Talr>-rinlt érie.-
anyádnak elmondottál mindent. 

S ő ép oly angyal, mint te vagy. 

Nem tudom, mit mondtál a vezetőnek, 
de az bizony mérges szemekkel nézett végig-
ahányszor csak megmozdultam. 

Sokáig várattál magadra, mig végre 
megjelentél az ajtóban s odaintettél. Bár oly 
fáradt voltam, hogy majd leroskadtam, de 
örömmel mentem oda, hozzád. 

Vállaimon, hol a vezető korbácsa ért, 
rkiserkent a vér; kabátom lerongyolódva lógott 
le fáradt tagjaimról. Valamikor finom kezem 
megdurvult, arcom, mely valamikor fehér és 
finom volt. most szinte tekete lett a forró 
napsugártól. ' 

Előtted álltam. Lázas ajkaim nem bír
tak megnyílni, hogy szólhassak, lábaim a 
földbe voltak gyökerezve. S te mosolyogva 
nyúltál kezem után; munkás és durva, de 
hidd el jótékony és Becsületes kezet szorítot
tál meg akkor. 

— Jöjjön be hozzánk s nyugodja ki 
magát . . .ne félje*, ezentúl jobb dolga lesz. 

Jkotaasttál i«i^^kie.»'eiiwbá^»y«^ae}yben.'' 
mozsdó állt tele vízzel. Oh, de jól esett kissé 
nyugodni, hónapok óta. 

Másnap bevezettél szüléidhez és meg
magyaráztad neki, hogy méltó vagyuk hozzád, 
hogy becsületem követelte azt, hogy ide jöjjek. 
Emlékszel-e arra, mikor ott sétáltunk ketten 
a feketefenyök alatt, akkor már kicsi, hercig 
kadét voltam . . . • 

Teltek, multak az évek. Belőlem erős, 
viharedzett ember lett, te szép és kifejlődött 
leány lettél s még akkor is szerettük egymást 

De jaj, a sors, mely mindig üldözött, 
most is utolért rettenetes kezével. Életünk 
gyö íyörü jövőjébe egy meteor hullt gyorsan, 
mint a gondolat s szétrombolá azt egy időre. 
De boldogságunk oly erős vas volt, hogy még 
az sem szakitá össze teljesen. S most, mikor 
öletben egyedül ülök, a világos kandalló mel
lett kicsi, elhagyott hajlékomban, eszembe jut 
minden perc, minden gondolat mely abban a 
boldogtalan időben zavarta agyárnál. 

Elmesélem, hogy életem minden titkát 

(Folyt köv.) 

éa a legtartósabb drótazálas ttaqx 
rt. Maiinál 75% Ér ammeotakaritáe. 

Lám/Hí 
Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a I 

MAGYAR SIEUENS-SCHUCKERT-MŰVEK-nál. Budapest, VI, Teréz-korut 36. Gyár-utcza 13. 

r 
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Anyámhoz. 

Édesanyám ! hagy.on sirni engemet. 
Jól esik ez, megkönnyíti szivemet. 
Ufty kínoz bent, ugy ég itten Valamid 
Szegény sziv>cm talán meg fog hasadni. 

Folyjanak hát könnyeim csak. szüntelen, 
Mtfcrl lelt hozzám a galambom hütelen. 
Tűnjenek- el arcom pirjo. rózsái. 
Ugy sem- tudok mást, csak Téged szeretni. 

Nemo. 

Vasvármegye mezőgazdasági 
viszonyai. 

(As alispán jelentése.) 

Az elmúlt negyedév a gazdákra 
nézve egyáltalán nem mondható ked
vezőnek, amennyiben május hóban 
fagyok és hó lett kárt a gyümölcsösök
ben, melyek igen szép termésre jogo
sító kilátásokat nyújtottak, azután szá
razság következett, mely oly mérvű volt, 
hogy a növények már-már a teljes meg
semmisülésnek indullak, — mégis az 
állandó harmatok és a • bekövetkezett 
esőzések ettől megóvták a vármegye 

" gazdáil. Július hó vége felé elkezdődött 
egy esős időszak, mely még július hó 
végén is tart és habár ez a kapásnö
vények, valamint a tarló vetemények 
fejlődésére igen kedvező hatással van, 
mégis az aratást nagyban hátráltatja s 
a már kész és elraktározásra váró ga
bona, mely a naponkénti esőzések miatt 
csak lopkodva hordható be. A várme
gyei terméseredmények a földmivelés-
ügyi miniszter ur által kiadott jelenté
sek alapján becsültetik Vasvármegyében 
búzából 6 6 6 q, rozsból 562, árpából 
670, zabból 6-12 q-ra ugy, hogy közé
pen alóli a vármegye szemtermelési 
eredménye. 

. . A Tengeri szintén csak közepes, 
azonban a burgonya és cukorrépa igen 
jó termés reménységére jogosít. 

• A takarmánytermések is nagy csa
lódás^ okoztak a gazdáknak, amennyi
ben jóval kisebb mennyiség hordatott 
be, mint a mult évben, az első kaszá
lás lóhere és lucerna után pedig töme
gesen lépeti fel az aranka, mely a 
herefélék termesztését teszi má r -már 
lehetetlenné a vármegye területén, épen 
ezen okból a legerélyesebb rendeletet 
bocsátottam ki ezen káros élősdi irtá
sára, de ezt a beállott esős idő nagyban 
megnehezíti, másrészt az összetorlódott 
aratási munkák is akadályozzák ebben 
a gazdákat, igaz, hogy a gazdák részé
ről nagy indolencia is tapasztalható e 

'^'^etéft/llUg-f^uajat úrdulitili.aUefl. teJBefc, 

I által a folyó évben eddig 168 darab 
j tenyészbika adatott ki köztenyésztésre 
; 134897 K értékben, mely összegből 
| 26865 K kedvezmény adatott. 

Tenyészkan pedig kiadatott : -55 
drb. mangolica és 20 drb. Yorkshire, 
összesen tehát 75 drb., melyek értéke 
volt 9246 K, melyből kedvezményképen 
engedtetett 1831 K, ugy, hogy az összes 
állami segély a bikák és kanoknál ki
tesz a folyó évben 28696 K-t, melyen 
kivül az allatok még egy év tartamára 
biztosíttattak elhullás és kényszervágás 
esetére, valamint a kedvezményes ár 
kamatmentesen törleszthető a községek 
által, ami ismét tetemes kedvezményt 
jelent. 

mikor ezen veszedelemmel nem szálfá
nak a n aguk elhatározásából sikra. 

Az állatállományban nevezetesebb 
kár vagy változás nem fordult-elő, az 
árak azonban az egész vonalon hanyat
lottak. 

A m. kir . gazdasági felügyelőség 

- Vándor. 

Vadul sivít az északi szél, 
Dermesztő hideg van, csikorgó tél. 
Sivár, kietlen a táj . . . 
De im, egy ember mégis jár. 

Fáradtan bandukol a végtelen mezon, 
Ajkán cinikus mosoly tör elő; 
Csapzott haja homlokát takarja, 
Tépett, rongyos, kopott a ruhája. 

Merőn bámul a semmiségbe, 
Könnyek csillognak szemeszögletébe', 
Vájjon melyik tükrözi lelkivilágát? 
A könnyes szem ? vagy a mosolygás ? 

Elfáradt a vándor . . . ! 
Az éhség ledönti lábáról; 
De egy távoli harag zúgásától 
Feléled letargikus álmából. 

Sóhaj hagyja el, 
Ziháló keblét, 
Tovább vonszolja 
Agyongyötört testét 

Megfázva ér a faluba . . . 
Nincsen aki befogadja. 
Ajkáról mosoly elsurran, 
Szeméből a könny kicsurran. 

Utadon az Isten áldjon, 
Szegény, megátkozott vándor !.. . . 

Deutsch Mariska. 

Krónika. 
Antonius a neve annak a vohyniai 

• u s z k a érseknek, aki pásztorlevelében, mélyet 
a kormányzala alatt álló Összes templomok
ban papjai a prédikáló-széken fölolvastak, 
igy szól : 

Galíciában az államhatalom tüzzel-vassal 
üldözi a szent orosz ortodox egyház híveit 
csak azért, mert törheietlenü! ragaszkodnak 
Hitükhöz. Kérjük az Istent, hogy sanyargatott 
.liiitlöidAin. sínylődő liitaursosainkat szabadítsa 
meg. Azok a kínzások, amelyeket Galíciában 
az ortodox egyház híveinek szenvedniök kell, 
adudon képzeletet lölülmulnak. Szegény hit-
rokonaink százával szenvednek mártírhalált, 
válogatott kínzásokkal gyötrik őket, voltak rá 
esetek, hogy ártatlan hiltestvéreinket gúzsba 
kötözve, kerekbe törték. Még az asszonyoknak 

és gyermekeknek sem kegyelmeztek. Igy 
szenvednek Ausztria és Magyarországban az 
orosz ortodox hithű fiai, Kínában, de még 
a legfanatikusabb Arábiában sem bánnak igy 
keresztényekkel. — Tehát szegény Magyaror
szágod minden .krouika.-ba Oele kell keverni, 
ahol embereket nyúznak, kerékbe kötnek és 
gyilkolunk, hololt sehol a világon nem ter
jeszkednek oly szabadon es oly nagy mére
tekben, sehol a földtekén nem élveznet oly 
szabadságot a uemzetiségek, mint nálunk, 
ahol ma-holnap egy egész országrész földje 
kerül a raaeyarság kezéről a szent ortodox 
muszka egyház híveinek tulajdonába ! . . . 

• 
A szőlőbirtokosság érdeklődése a fővá

rosban október 11—19-ig rendezendő szőlő-
kiállítás iránt nagyon elénk, a mi főleg annak 
tulajdonitható, hogy ilyen országos jellegű 
szölőkiállitást már tíz év óta nem rendeztek. 
Általános a panasz a ki nem elégítő szőlő
árra, melynek szabályozására éppen a fővá
rosban rendezett kiállítás a legjobb alkalom, 
mert ez egyúttal szőlővasárral is egybekötve 
lesz. Szőlőn kívül a M. Sz. 0. K. tagjai 
gyüinólCsüt, bort, bor- és gyümölcsparlatot is 
küldhetnek a kiállításra, minden díjfizetés 
nélkül. Bővebb tölvilácnsitást készségesen ad 
a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
(Budapest, IX., Cllői-ut 25.) vagy az Országos 
Kertészeti Egyesület (Budapest IV., Sörház-
utca 3.) 

* 

Az iparos-nyugdíj dolgában mozgalmat 
indított a I I . kerületi Iparos Kör és körlevél 
utján már föl is hívta » budapesti összes 
ipartársulatok, körök és egyaaOletek elnöksé
geit hogy a magyar kézmű iparososztály 
életbevágó, nagylontossign tervét tegyék ma
gukévá. Az országban élő mintegy hatszázezer 
kisiparos nyugdíjintézményét agy óhajtják 
létrehozni, hogy az az állam erkölcsi éa 
anyagi hozzájárulásával létesüljön, s minden 
iparjogát megváltott kisiparosra kötelező legyen 
egyenlő befizetés mellett egyenlő nyugdíjjogo
sultsággal és a tagsági illetményeknek közi
gazgatási uton való beszedésével. Ebben az 
ügyben október hónap második leiében nagy
gyűlést terveznek a budapesti iparosság rész
vételével. December hónapban egy országos 
iparosgyülésen végleg határoznak és a gyűlés 
határozatait az illetékes fórumok elé terjesztik. 
— Szerény- véleményünk szerint nagyon he
lyesen tenné a Czelldömölki Ipartestület, 
melynek elüljárósága az iparostársak érdekeit 
addig is egész lelkesedéssel iparkodott fölka
rolni, ha az iparos-nyugdíj dolgában megin
dított mozgalomban kivenné a maga részét 

• 

Nyíregyházáról értesítenek bennünket a 
szabolcsmegyei jegyzik egyesületének ama 
határozatáról, hogy ők nem sürgetik államo
sításukat, sőt e tekintetben nem foglalnak 
áll.tsl_.se pro, se kontra, mert 6k nem poli
tizálnod Ima egy liolyjas, ugy okos magatar-
tás ! Olyan politikai lierr-e^harc^^őlyarT^iöTr^-

Ukai pártharc, aminő szép Magyarországon a 
kultúra, a közgazdaság és a közigazgatás 
végtelen kárára dul, minden okosan, józanul 
gondolkodó embert arra az álláspontra juttat,, 
aminőre- a nem politizáló jegyzők helyezkedtsk. 

http://tsl_.se
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Rendkívül érdekes orvos kísérletezés 
híre foglalkoztatja must különösen a katonai 
köröket. Arról van szó. hogy Orbán Ferenc 
21. honvéd gy.-e. százados orvossrert fedezett 
löl, mely állítólag erős ellensúlyozója a tüdő
betegségnek. Orbán bar csapattiszt, mégis nagy 
szeretettel foglalkozik a gyógyitónövények 
tauulmanyozasával s igy fedezett fel egy 
nOvényi anyagból készített teát, mely állítólag 
komoly orvosi körökben is méltó feltűnést 
keltett Ó maga különösen katonai körökben 
próbálta ki teajat, még pedig igen üdvös 
eredménnyel. Orbán Ferenc, aki orvosszerének 
az »Orbanin» nevel adta, a természettudo
mányi kar hal gatója volt az egyetemen s 
mini egyéves önkéntes kapott kedvet a kato
náskodáshoz. A le.-.gyelfalvi Orbánok a Szé
kelyföld legrégibb bárói családja. Orbán 
Balázs báró, a család egyik őse, mint törlé-
nettudós szerzitl figyelemreméltó nevet magá
nak. A- kolozsvári honvéd^zázados nagyapja 
Amerikába vándoroll ki, ott teremtett magá
nak ekzisztenciát s a demokrácia hazájában 
a bárói cim használatát is feleslegesnek ta
lálta, egyszerűen lemondott róla s fiának, 
Orbán Ferenc édesapjának keresztlevelébe 

á r nem került be a bárói rang. A honvéd
százados is Amerikába születettt, majd apja 
visszaköltözött Magyarországba s természete
sen fiái is magával hozta. Majd. mikor Orbán 
Ferenc a hadsereg kötelékébe lépett, kérel
mezte, hogy a bárói címet adja vissza ueki 
a király kegyelme. Ez az Ugy most vau a 
kabineürodabau s kétségtelen, hogy rövidesen 
kedvezően fog eldőlni a századosra néz.ve. 
Az >Orbauin< a százados hosszas kísérlete
zésének eredménye. Ő maga természetesen 
csak orvosi engedslylyel adhatja betegekuek. 
Az orvosoknak bemulatta, akik látva, hogy az 
egészségre ártalmatlan a szer, többeknek 
ajánlották. Mint mondják, egy kolozsvári 
előkelő nagybirtokos leánya kitűnő sikerrel 
használta az Orbaninkurat. 

H Í R E K . 
Wallisz grófnő nagy adománya. Győr

ből jelentik a S. N.-nak; A magyar Sztnl 
Benedek-rend, melynek nagy vagyona és ki
terjedt birtokai vannak a Dunántúlon, nagy 
adományhoz jutott. Wallisz grófnő, akinek 
Felsőmagyarországon és a Dunántúlon löbb 
•zer hold birtoka van, a dunántúli négyezer 
holdját már életében a Bencés-rendnek ado
mányozta. A grófnő csak évjáradékot kötött 
ki magának. A bencések már legközelebb 
átveszik a négyezer holdas adományt. 

Jóváhagyott alapszabályok. A Czell-
dömölki Sport-Egyesület alapszabályai! a 
b.lügy minisztérium jóváhagyta. 

Beiratások a polgári iskolába. A f. 
bó második feiében megnyitandó polgári 
fiúiskolánkba lő. és 16-án eszközültetnek a 
beiratások és pedig d.,e. 9—12 ig és d. u. 
2—4 "fáig Ezzel kapcsolatban dementáljuk 
azt a kósza hirt, raelyseerint az iskola meg
nyitása meghiúsult volna. Nemcsoda különben 
ha ennyi viszontagság után egyesek rémké
peket latnak. -» .• r 

Ipartestület i gyalei. A helybeli ipar
testület választmánya ma délelőtt 11 órakor 

városháza tanácstermében ülést tart 

j összeégett kisleány. Németh József 
i alsósági gazda folyó hó 4 én kocsival kiment 

a mezőre és magával vitte 3 eves Mariska 
nevü leányát is. M;g-az apa "kiérkezés után 

I dolga utan látott, addig a kisleány a kocsin 
.'maradt és az apja ruhájának zsebéből kivett 
| gynjtót kezdte gyújthatni: Egyszer azonban 
| a ruhácska is tüzet fogott és lángolni kezdett. 
I A lariyka sikoltozására tüstént odafutott az 
I apa, de mire a rulial letépte róla, a kis leány 

ugy összeégett, hogy kínos szenvedés közben 
még az nap este 9 Arakor meghall. 

Eladott gőzmalom. A rábakecskédi 
gőzmalom gazdát cserélt. Pék Lajos, az eddigi 
tulajdonos, Tischler Károlynak adta el, aki 
már birtokába is vette és saját cége alatt 
tartja üzemben és vezeti tovább. 

Sirrongáló cigány. Megírtuk annakide-
j*n lapunkba, hogy Kolompár Józsi nagysi-
monyi cigány miként töltötte ki boszuját 
néhai Pál.nai Antal csendörörraesteren. Ugy-
látszik, hogy a megboldogult csendőr gyak
rabban vette beható kezelés alá a morét, aki 
ezért dult-fult dühében, de a cigányagyafurt-
sággal sem tudta kisütni a megboszulás 
módját. Most azonban, midőn az őrmester 
megtért őseihez, felkereste a Czelldömölkön 
nyugvó csendőr sirjat, azt összerugdalta és a 
sírkövet megrongálta. Tartott pedig ez a 
szemtelen müvelet addig, mig észre nem 
vették és egy másik kakastollas legény nyakon 
nem c-jpte. Kolompár ekkor bizonyára meg
kapta a nyomatékos csendőri osztályrészt, 
ezenfelül pedig fel is jelentetett idegen ingó 
vagyon megrongálásának vétsége címén. A 
szombathelyi kir törvényszék ezért két havi 
fogházra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte 
a cigányt. 

Jön a kolera. A közelgő kolera elleni 
védekezés aktuális lévén, járásunk főszolga-
birája a szükséges intézkedéseket megtette. E 
végből a héten berendeltettek a községek 
bírái, jegyzői és elöljárói és nekik dr. Király 
János járási orvos utasításokat adott és ki
oktatta a követendő eljárásokra nézve. E sze
rint minden község tartozik egy ellenőrző 
bizottságot választani, amelynek feladata lesz 
a házról-bázrajarás és felügyelet gyakorlása 
arra nézve, hogy az előirt óvrendszabályok 
betartatnak-e. Minden elutazó nyilvánlartatik, 
az érkezők szigorú megfigyelés alá kerülnek. 
A bizottság ügyelni fog a tisztaságra"!^ 

A III . oszt. kereseti adóról szóló laj
strom összeállittatván, közszemlére kitétetett 
Az érdeklődők 8 napon belül megtekinthetik 
a városházánál. 

A Germaaia kötvényei úgyszólván elé
vülhetetlenek. 

A legkritikusabb időpont a csecsemő 
életében az elválasztás. Ha az anya ez idő
pontban nem ismeri k: magát, a gyermek 
egész életén át megszenvedi azt. Vésse azért 
mindenki emlékezetébe, hogy gyermekét az 
elválasztás pillanatától kezdve csakis a világ-
hirü Phosphatine Faliéres-el szabad táplálni, 
mert ettől"a gyermek""érŐssOs egészségessé 
fejlődik és a fogzáson is könnyedén esik tnl. 

Korpótlókok. Péter Sándorné borgátai 
és Nagy Jánosné rábapűspöki községi bábák
nak a belügyminiszter 100—100 kor helyi 
pótlékot engedélyezett és özv. Rokkon Istvánné 
kemeneskápolnai községi baba eddigi 60 kor 
pótlékát 100 koronára emelte föl. 

Mikes JásOS gróf, megyéspüspök leira
tot intézett a szombathely egyházmegyei róm. 
kath. tauitoegyesültet elnökéhez Sárvárra, 
hogy az egyesület közgyűlésének napjára a 
főhatósága alatt levő összes népoktatási inté
zetek tanítóinak iskolai szünetet engedélyez. 
Egvbeo sajnálatát fejezte ki őméltósága azon, 
hogy nem jelenhet meg személyesen a köz
gyűlésen, mert őszi bérmautját már szept. 
8-dikán Lékán megkezdi és azt megállapított 
sorrendben folytatja 22-dikéig bezárólag. 

Városi konyha. Marosvásárhely váro
sának törvényhatósága elé a polgármester 
indítványt adott be a városi hatósági konyha 
és kifőző létesítése ügyében, amely szegényebb 
iparosoknak és szegény munkásoknak 40—50 
fillérért adna ebédet és vacsorát. A közgyűlés 
nagy többséggel megszavazta a javaslatot. 
Marosvásárhelyen tehát gyakorlatilag oldják 
meg ezt a szociális kérdést, nem pedig a 
piacon, hangos gyűlésen és hangzatos frázissal. 

Székesfehérvárról jelentik : A város 
törvényhatósági bizottsága Széchenyi Viktor 
gróf főispán elnöklésével gyűlést tartott, 
amelyen elhatározták, hogy föliratot intéznek 
a belügyminiszterhez és a honvédelmi minisz
terhez, hogy a csendőrkerületi és a honvéd
kerületi parancsnokságot né vigyék el 
Székesfehérvárról. Ebben az ügyben küldöttség 
is megy a miniszterhez. 

Időjárásunk elég kedvező, s mig az 
ország több vidékén szept. hó eisö napjaiban, 
meleg idő utan felhőtabor úszott az égre és 
bőven ontotta magából az esőt, addig járá
sunkban kellemes,-napos, meleg időnek ör
vendhetünk, csak hajnalban volt hűvösebb. 
Szept. első és második napja közötti éjjel 
Bécsben. Snpronvármegye nyugati részén, 
Vágnjhely, Székesfehérvár, Békésgyula, Sátor
aljaújhely és Szilágysomlyó környékén hatal
mas vihar tombolt majd felhőszakadás kö
vetkezett, amely sok helyen megbecsülhetetlen 
kárt okozott. Locsmánd községében éjjel, 
amikor a lakosság javában aludt, a villám 
egy házba sújtott. Csakhamar lángokban ál
lott a község s a tüz 80 házat és sok egyebet 
elpusztított Ugyanazon éjjel Szombathelyen 
és Czelldömölkön is több mint fél óráig tartó 
zápor ébresztette föl az embereket. 

Országos sörárpa és komlókiállitás 
lesz folyó szept. hónap 28—30. napjain szé
kesfővarosunkbán, az Or.-z. Magyar Gazdasági 
Egyesület házában, amelyre számos bejelentés 
érkezett és amely iránt igen nagv az érdek
lődés. 

As idei rozsdakárok. A július havi 
folytonos esőzés miatt az idén a rozsda rend
kívüli módon elterjedt, s igen számottevő 
károkat okozott nemcsak a búzában de a 
rozsban — s a tavasziak közül' főleg az ár
pában is, amennyiben a szem összeaszott, 
megszorult, s a gazda nem egy helyt csak 
ocsút aratott. A rozsda elszaporodása követ
keztében az áttelelő teleutosporák jövőre is 
nagy bajokat okozhatnak, s csak kissé cedves 
időjárás esetén a jövő évben méguagyobb 
rozsdakároktól lehet tartani. E növényi beteg
séggel szembeni védekezésről csupán annyit 
tudunk, hogy a foszforsav tartalmú trágyák 
akadályozzák — a nitrogén tartalmú trágyák 
elősegítik felléptét. Ez idén is csak ott jelent
kezett rozsda — csak ott okozott nagyobb 
károkat, ahol sznperfoszfáttal nem trágyáztak. 
Vannak vidékek az országban — igy a . 
Bácska némely mélyebben fekvő területén is, 
ahol a búzatermelés már már lehetetlenné 
vált a rozsdapusztitás miatt, a csak azóta 
szűnt meg, s kétszereződött meg a termés, 
amióta 300 kg. szuperfoszfátot rendesen 
használnak a buza alá. 
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A hires budai Bá tyá i templomra 
minden magyar ember büszke, bármelyik 
hilfelekezetü legyen, mert az drága történeti 
emlékünk. A török hódoltság ideje alatt a 
budavári Mátyás-templom volt éppen a török 
basák és a törOk viiag főmecsetje s ennek a 
körülménynek köszöni a templom fönmarada 
sát, mert mig minden más templomot össze-
omlani engedtek a hódítok, addig ezt a 
temolomot. melyet sajátjuknak tekintettek, 
mindig kellőképpen gondoztak, tatarozlak. 
Budavárának a törököktől való vi.-szafogiala-
sának évfordulója alkalmából a Mátyás-temp
lomban mu:t kedden isteiiiiiszteletet tartottak, 
melyen nagyszámú közönség jelent meg. Az 
1686. szept. 2-án a törökön kivívott győzelem 
olyan nagyjelentőségű volt az akkori civilnait 
világ szerint, hogy a római papi Szent István 
apostoli király Ünnepét erre a győzelmi napra 
helyezte át, ugy. hogy azóta az összes kath. 
templomokban ezen a napon ülik Sz. István 
király ünnepét s csakis nálunk, hazánkban, 
régi szokás alapján tartják mint magyar 
nemzeti ünnepet augusztus 20-dikán. 

Üdvös intézkedés az ipari rajztani-
tá-ban. Az Ipartestületek Országos Szövet
sége a hódmezővásárhelyi és a zentai ipar
testület javara arra kérte a közoktatásügyi 
minisztériumot, hogy a rajzolást a népesebb 
ipari szakmák szerint külön-külön taníttassa 
az alsóbb fokú iuasiskolákban. Jankovich liela 
miniszter most leiratban tudatta az Ipartes
tületek Szövetségével, hogy a kérést figyelembe 
fogja venni. Azokban az iskolákban, melyeket 
kellő számú inas látogat, a minisztérium haj
landó rajztaufolyamokat anyagi segítséggel 
támogatni. 

A belügyminiszter a vadhazassagok 
ellen. A belügyminisztérium a .Statisztikai 
Hivatal, jelentése alapján megállapította, hogy 
a vadházasságok legnagyobb részben kisko
rúak közül kerülnek ki. Ezért a belügymi
nisztérium rendeletet intézett az árvaszések-
hez, amelyben felhívja őket. hogy a 9 z ü l ő k 

és gyámok utján hassanak oda, ho y kiskorúak 
.összeállíts tt« megakadályozzák. Felhatalmaz
ták az árvaszéket,- hogy szükség esetén ugy 
a szülőket, mint a gyámokat büntetéssel sújt
hassák, szükség esetén pedig a szülőktol a 
szülői jogok gyakorlatát elvonhassák. 

A záróóra és a kereskedelmi alkal
mazottak. A kereskedelmi alkalmazottak igen 
meg vannak azuj záróóra-tflrvény hatásával 
elégedve s most már azon törekszenek, hogy 
a vidéki alkalmazottak is részesüljenek áldá
sában. A kereskedelmi alkalmazottak orszá
gos egyesülete a minap az ország valamennyi 
törvényhatóságához és rendezett tanácsú vá
rosához megkeresést intézett, a melyben ké
rik, hogy a törrényadta meghatalmazás alap
ján szabályrendelet utján rendeznék a záróórát, 
melyet vidéken, a hnl.este üzleti forgalom 
alig van, este hét órában lehetne megállapí
tani. Az egyesület a vidéki akcióval párhuza
mosan mozgalmat indított a fővárosban is a 
főnöki testületekkel karöltve a szakmák egy 
részénél, illetve az év bizonyos szakában a 
záróórának hét órára való leszállítása, a nyi
tás idejének szabályozása s a szombat esti 
féltíz órai zároór.inak megváltozása érdekében. 
— Ilyen egyöntetű eljárásra van szükség 
nemcsak a törvényhatósági és a rendezett 
tanácsú, hanem a kisebb városokban is, je
lesül a nagyközségekben, igy Sárváron, Czell- | 
dömölkön, Körmenden stb. 

Istennyila. Sopron vármegyében Sala 
mpnfán szept. 2-án a villám az urasági ka 

" l l a t a a T í m o i m ^ ^ ^ 
Ugyanakkor Gyiróton a mezőn egy embert 

. ütött agyon a viflám. 
Börkartell Budapestről értesitik lapun

kat, hogy a börkartell szepl. 2 án tartott 
ülésében a bőrök árának métermázsánkint 
10 koronával való fölemelését határozta el. 

Újoncok bevonulása. A hadvezetőség 
rendelete szerint a rendes s..r katonasághoz 
tartozó újoncok október hó 7 en, a inná' ré
szek október l é n , a póttartalékosok ..ktuber 
9-én vonulnak be; a három, illetőleg a hon
védségnél két evet leszolgált legénységet a 
hadgyakorlatok után azonnal haza bocsátják. 

A vegeladasok alkonya. A kereske
delmi miuiszter kimondotta, hogy a végeladás 
engedélyezése az ipai hato-,,. diszkrecioualis 
joga, melynek gyakorlását az esetben is meg
tagadhatja, ha a végeladás engedélyezése 
iránti kérelemben felhozottak a törvény kö
vetelményeinek — megfelelnél!. 

Varkeszo vasvármegyei községhez tar
tozó 4(116 négyszögöl kiterjedésű területrész
nek a sopronvármegyei Rábaszentandrál köz
ségéhez vaió átcsatolását a belügyminiszter 
az 1886: XXII. tc. 148. § ának utolsó bekez
dése alapján megengedte s ez az átcsatolás 
tényleg megiörtént. A kis terület a Rab.i-
szabályozó-társuiat tulajdona és rajta vízmü
vek vannak elhelyezve. 

Rendelet a aertésbetegiégek tárgya
l ja i . A löldmirelésügyi miniszter a scrtésbe-
tegsegek tárgyában kiadott nj rendeletével az 
összes előző rendeletek hatályon kivül helyez
tettek. E rendeletben a seitésbetegségek elleni 
védekezés körül szerzett lapasztalatok, a gya
korlati élet követelményei es az állatorvosi 
tudomány mostani álláspontja egyaránt figye
lembe vélettek,a régi rendelet ellen felmerült 
panaszokat is kellőképpen mérlegeltek és a 
rendeletbe csupán oly mérvű forgalmi kor
látozásokat vett fel a földművelésügyi miniszter, 
melyek a betegség elleni sikeres védekezéshez 
töltetlenül szükségesek. Az uj rendelet — 
melyre lelhivjuk a sertéstenyésztő gazdák 
figyelmét — október 1-én lép életbe. A ser
tésmegbetegedések és elhullások szigorú bün
tetés terhe alatt bejeiéntecdők. A szállítási 
engedélyek kiadása körül a községi elöljáró
ság (városi hatóságok) az eddiginél jóval szé
lesebb hatáskörrel biz utak meg; nehogy a 
hatáskörnek kiterjesztése a betegség ellen való 
védekezésre káros hatassál legyen, szigorúan 
elrendeli a kormány, hogy a törvén .hatóság 
gondoskodjék arról, miszerint az elöljáró
ságok teendőik pontos ellátására kellően ki- 1 

oktassanak. Sertéspestis (sertésvész) szórva- ' 
nyos fennállása eselén csakis udvarzárlatot I 
kell elrendelni. Ami a sertésvásárnkat illeti, | 
a rendelet szerint sertéspestissel (sertésvésszel) 
szórvány.San fertőzött községben (varasban) , 
a sertéseknek a heti és országos .sertesvásá- I 
rokra valn hajtása nincs megtiltva és bizonyos 

az UJ 

esetekben jinránTosan fertőzött községben 
(városban) Unáud«i heti urszáttM vásárokra 

szabad **rié?ek*t fölhajtani. Hogy ezek a 
knooyitAs4*lc « közérdek ártalmam Delehesje-
n k, az Óvrendsntuatynfc a legnagyobb lelkiia-
mert-ie.-sc^p'l betartaitdok. Viw.iesés esetén 
elnptteotő példa* bünfn*M alkalmaz a ható
ság. Az eddigi tapa-ztaialok szerint xz. idejé-
L>-ti alk alinazttlt vi-r-avot>: u-okkai nemcsak 
a -••rté>pt*>ti.- (serí''>v-i^7; ajtai " k o j o t t veaz-
te-e-ettHt lehet jelenték**!)? mértéiben csök
kenteni, hanem a betegség terjedésének is 
gálát lehet vetni. A ramiszier ezekre az oj-
tasokra különös súlyt helyez. 

Szerkesztői üzenetek. 
lóbbekiiek ZtlnuzenUjrólh A lapunk 

szerkesztője ek távol.ételien beadott nyiltéri 
közleménynek öem adhatunk helyet még akkor 
>em. b i az az önök névaláírásával van is 
ellátva. Az a körülmény, hogy egy üzletben 
valamely arti 10 fillérrel drágább, mint eset
leg máshol, még nem ok arra, hogy a tulaj
donost kinyihtérezzük érte. Ha valakinek nem 
tetszik a dolog, legfeljebb nem tér be abba 
az üzletbe, hanem elmegy oda, ahol olcsób
ban megszerezheti azt az árut, amire szük
sége van. Ilyesmiért sehol sem szoktak nyilt-
terezni. Hiszen a fővárosban ezernyi hasonló 
üzlet van, máid más és más árakkal és még 
sem jut eszébe senkinek, hogy ezért tulajdo 
nosaikat kipellengérezze. Hogy miért drágább 
valamely áru egyik helyen mint másutt, annak 
különféle elfogadható okai is lehetnek, mint 
pl. nagy rezsije, fényes kiszolgálás, jobb, ízle
tesebb áru, síb. Bizonyára nem megy senki 
a budapesti Hungária-szállóba étkezni akkor, 
ha csak egy korona van a zsebében, hanem 
betér egy kifőzdébe és ott lakik jól kedve 
szerint. De az is gyakori eset, hogy egy étel
nemű 1 korona 20 fillér, mig egy másik te
remben ugyanaz feladva csak 80 fillérbe 
kerül. Es mindezért senkinek se jut eszébe 
nyiltterezni. Mi ritkának találjuk a szitát 
és szépen átlátunk rajta. Jól tudjuk honnan 
faj a szél. — Mi nem dobjuk oda ma
gunkat eszközül más intrikájának és nem 
vesszük magunkra az Ugy ódiumát Mert ez 
csakis ránk háramlanék, nem önökre, akik 
vidékiek. Jólehet nem engedjük magunkat 
senki állal sem befolyásolni, de a személyes 
elő támadásoknak, revolverezéaeknek nem va
gyunk barátai, különösen nem akkor,-ha azok 
oktalanok és nem méltányosak. Különös, hogy 
önök, akik 40 fillérrel fizettek többet, mint 
máshol fizettek volna, annyira kikelnek azon 
üzlet tulajdonosa ellen, akit többé úgyis alig 
fognak felkeresni, hogy egy nyílttéri közlemény 
közzétételéért 10 koronát is áldoznak. Ezt az 
összeget a tegnapi napon községük jegyzői 
livataláoak megküldtük ama kérésssel, hogy 
Inöknek kézbesítse. Csak tegyék szépen a 

{zsebbe, vagy juttassák viasza oda, ahonnan 
z származik. 

R. Sándor. Ne törődjék a mende-mon-

degen hagyják az ő t csalafintaságai. Békét 
fognak hagyni. 

V. N. Pápa: Sajnáljak, de kérését nem 
teljesíthetjük. Rossz munka papírkosárba való, 
nem pedig ajságba. 



6 oldal. 
36. szám. 

• 

Köszönetnyilvánítás. 
Rokonainknak, jóbaiíu-

inknak és isiueiőseinknek, akik 
megboldogult szeretett Jenő 
fiunk ravatalára koszorút he
lyezlek, részvétüket fejezték ki 
ós a temetésen megjelenni szí
vesek voltak, ezuion mondunk 
hálás köszönetet. 

.Czelldömölk, 1913. évi 
szeptember hó 6-án. 

Szita György és családja 

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

E L A D Ó 
a a 

kertészet B 
B 

A Sági-utcában levő | | 

kereskedelmi kertészetemet B 

azonnal olcsón eladom. | | 

Sulok István, kertész. j | 

ELADÓ HÁZ. 
Czelldömölkön a Szent-

márlon-utcában egy újonnan 
épült lakóház, melyen 1 szoba, 
konyha és éléstár van, 745 
négyszögöl gyümőlcsöskerttel 
azonnal eladó. 

Bóvebb értesítés kiadó
hivatalunkban nyerhető. 

E L A D Ó 

p o r t á l . 
Egy keveset használt 

üzlet i p o r t á l 

i — 

olcsón eladó. 

Érdeklődök lapnnk szer

kesztőségénél nyer

nek bővebb felvilá

gosítást. tó 
u | o | o | o l o j o j o |o jo |o |o jo |o jo |o |o 

Eladó b i r t o k 
Takácsi község (Pápa 

mellett) határában a falu kö
zelében 42 hold (1000 ölével) 

szántóföld birtok 
feltételekkel, 
részletekben 

B 
§ 1 B B B B 
I 1 E l B : I B B 

B B i K a B 1 

E E E E E E E E E E E E E E E E 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Pnch-gyártmányu j 

motorkerékpár teljesen Jókarban ol

csón eladó. — Érdeklődők szerkesz- 1 

tőségünkhöz forduljanak. ' 

előnyös fizetési 
egészben vagy
is eladó. 

Részletes felvilágosítást 
a<l dr. Semló Sámuel ügyvéd 
Pápán Széchényi (szinház)-tér 
4. szám. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatása 
női kézápolásra a Bergmann ».\b.nera« 
liliomkrénije,mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

Z A K O T S I S T V Á N 
kelmefestészete és vegyészeti 

" ruhatisztító intézete . 

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

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközól-

' tétnek. . 

L E G S Z E B B 

I vágott és cserépvirágok 

: mindenkor kaphatók: I 
K O S Z O R Ú K 

I alkalmi csokrok, a leg-

izlésesebben, olcsó ár

ban azonnal készülnek I 
B E R E C Z L A J O S 

kereskedelmi kertészetében 
C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 

V i r á g ü z l e t : Kossnth Lajos-utca. 
Ker té sze t i t e l ep : Ságl -nt . 

S Z A L A Y G Y U L A 
temetkezési vállalata 

CZELLDÖMÖLKÖN, SÁGI-UTCA. 
Nagy választékban raktáron tartok díszes éro- és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. ~ , 
Hüllaszállitást s minden egyéb tnegliizást-ázlegnagyobb gonddal1, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
"akar••• tiitt%eli "Wíröf-SWir ^tr^rjmtoskodhiá^~ r —' "'."H - r 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elv.illalokés 
azokat a kegyelel megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel ; . l . 

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 
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Hirdetmény. 
A czelldömölki kir járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság 1913. évi aug. 
hó 27-én 2786. sz. alatt kell végzésével 
kiküldött bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy Egyházaskeszö, Várkeszö és 
Kemenesszentpéter községekre vonat
kozólag az 1886: XXIX 1889 XXXVIII 
es az 1891: XVI. tcikkek értelmében 
szerkesztendő telekkönyvi betétek keszi 
tésénck munkálata folyamatba tétetvén, 
a nevezett községben a helyszíni eljárás 
és pedig az 1891: XVI. to. 9. §a ér
telmében elsó sorban az azonosítás 1913 
évi Október hó lén és ennek befeje
zésével a további bizottsági eljárás fog 
kezdődni. 

Ennélfogva felszóliitatnak: 
1. mindazok, akik a telek jegyző-

könyvekben előforduló bejegyzésekre 
nézve okadatolt előterjesztést kívánnak 
tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött 
határnapon megkezdendő eljárás alatt 
jelenjenek meg és előterjesztéseiket iga
zoló okirataikat mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingat
lanhoz, tulajdonjogot tartanak, hogy a 
tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését a 
kitűzött határidőig a telekkönyvi ható
sághoz intézett szabályszerű beadvány 
utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okiratok alapján 
a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek, az átírásra az 1889 : XXIX. t. 0> 
16—18. §-ai és az 1889: XXXVIII. to. 
5., 6., 7. és 9. § ai értelmében szüksé
ges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött bizott
ság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttél a bizottság előtt 
szóval ei isméi je és a tulajdonjog beke
belezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ez uton nem érvé
nyesíthetik és a bélyeg és illeték-elen
gedési kedvezménytől is elesnek; és 

3. azok. akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj
donosai, hogy a bejegyzett jognak tör
lését kérelmezzék,, illetve, hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság előtt jelenjenek meg, mert 

. ellenesetben a bélyegmentesség kedvez
ményétől elesnek. 

CzelldömölkT 1913. szeptember 2-

Dr. Hnssy Sándor, kir. aljárásbiró. 

Münster Antal, kir. tkvi betétszerkesztó. 

G é p j a v í t ó é s k o v á c s m ű h e l y . 
Tisztelettel hozzuk a n. é közóns-g l>. tudo-nnsára, hogy Czell

dömölkön a Gyár utcában (Kórba/kert melletti saját telkünkön épült 
uj műhelyünkben 

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rendeztünk he. 
• Elvállaljuk eózíéjiek. benzinmotorok, cséplőgépek, vetőgépek, 

járgányok, szivattyúk, .stb szakszerű javiuiaát. 
Mindennemű kovácsmunkákat, lóvasalást a legpontosabban telje

sítünk. Szíves pártfogást kérve. 
kiváló tisztelettel 

Varga Testvérek, gépészek. 

Birtok-vétel. 
300—500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik 
sürgősen megvételre Vasvár
megyében. Eladni szándékozók 
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét, árát és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljék. 

Olcsó bor. 
BalatonmeUékl 1912. évi 

termésű boraimat, ha átok
ból legalább 50 liter rendel

tetik, 70 filléres árban eladom. 

Bármikor kapható. 

Domokos Ignác, szállodás. 
o] o| ol o| ol ol r i | o| 0 ( 3 { o| o| o| oföj 

Automobilok, kerékpárok, Írógépek, varrógépek, 
mérlegek, mindennemű műszerészet! dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük. 

Motorokhoz 
szükséges al

katrészeket rak
táron tartunk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket , 
tolórácsokat , 
napvéi lóernyö-

k e f készítünk. 

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel 

' kfllöniéle esztergapadok, amerikai gyorsfurógép stb. 
felszerelt" riilamüzemü nagyszabású gépmíhelyttnkben mindenféle 
pari és gazdasági gépeket szakszerűen javítunk 

Takáts és Schmidt Czelldomölk. 
Sági-utca 30. szám alatt. 
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Ösztöndijpályázat. 
— - A Gyarniathy János ösz

töndíj-alapítvány kijelölő bi
zottság a nevezett' ösztöndíj-
alapitvány egy megüresedett 
helyének (évi 575 K) betölté
sére pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak czelldömölki 
születésű magyarországi közép
iskolába járó r. kath. fiúgyer
mekek, akik 10-ik életévüket 
betöltötték, de a 20-ikat még 
el nem érték. 

A pályázati kérvényhez, 
amely á bizottsághoz intézve 
a czelldömölki r. kath. plé
bániahivatalhoz f. évi szep
tember hó 20-ig nyújtandók: 
be, a következő mellékletek 
szükségesek : 

1) Keresztlevél. 
2) Az elemi iskola elvég

zéséről szóló, illetve utolsó 
középiskolai bizonyítvány. 

3) Bizonyítvány arról, 
hogy jelenleg hol <s melyik 
iskolába jár. 

Czellilöníolk, 1913. évi 
szeptember hó 2-án. 

Bán János 
plébános, 

a bizottság elnöke. 

§ 
i 

I 
I 

I 
I 

) 
) 
> 

s 
I 

I 

2541/1913. Ikv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A czelldömölki járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatósn- közhírre teszi, hogy 
Vasvármegye Törvényhatósága végre
hajtatónak. Szabó Gyula kenienesniagasi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 228 
korona 23 fillér töke és jar. iránti vég
rehajtási ügyében a czelldömölki kir. 

! járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
területén levő: Keinenesmagasi község-

: ben fekvő a nemesniagasi 59. sz. tjkvben 
| A f 1 -sor 72 hrsz. 120 ölti belteleki 
; ingatlanra 42 K 90 fillér, t 2 sor 73 

hrsz 104/a. házszáma— udvarral bíró 
házas ingatlanra 1101 K 10 fillér, a 
mmiesmagasi 598. sz, tjkvben A t 1 

, sor 903/b hrsz. 1200 ölü az aszali 
dűlőben levő szántóföld ingatlanból Szabó 
Gyula felerész illetőségére 220 korona 
s a ueniesmagasi 671 sz, tjkvben A í 
1 sor 903/a/2. hrsz. az aszali dűlőbe 
fekvő 750 öl területű szántóföld ingat
lanra 143 K-ban. mint megállapított 
kikiáltási árban az ttjabbi árverést Szabó 
Istvánné sz. Kóbor Annának, Kemenes
aljái Takarékpénztár és Böröndy József 
utóajánlata folytán elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlan az 1913. évi 
szeptember hó 22. (huszonkettő) nap
ján d e. 9 Órakor Kenienesniagasi 
községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok megajánlott s fentebb meg
jelölt kikiáltási árának 10%-át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42. 
§-ábsn jelzett árfolyamai számított es 
az 1881. évi november lió 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi.60. tc. 170, g-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 
Czelldömölk, 1913. augusztus 7. 

Dr. HÜSSY, sk. kir. aljbiró 

ELADÓ HÁZ. 
Gzelldömölkön, a Dömölki-

utcában egy ház, mely áll: -
5 lakásból és nagy szabad 
területből — házhelynek is 
alkalmas — azonnal, olcsón 
eladó., 

Bővebb értesítéssel szolgál : 

Kreiner József. 
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GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

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

Biztosítási állomány 1912. év végén : Egy milliárd és 113 millió korona 
Biztosítéki alap 1012. év végén 480 millió korona. ===== Nyereménytartalék 40 millió korona 

A Germánia a Kémethirodalom egyiíc legnagyobb életbiztosító társasága és kivül áll a magyar 
országi biztosító társaságok kartelén. 

Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 95" ;,-át 
a biztosító felei között osztja szét. Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, felt. ve, ha az illető ci. 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 
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset 
után, vagy pedig a biztosítási időtartam' lejárata titán. -

— Epyci. ejgpfifc • Elévtilhetlenséq. Kgyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. -Egy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás ••> eves lomiállüiiH WIMI'U lE^gfea b»tus i lw4is4 )^wnTi^ 
vényben. Megtámadhatatlanság. A kötvény két évi fennállása" után párbaj vagy öngyilkosság eseteiben 
sem támadhat.) meg. Világkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettől"fogva tar
tózkodhat és ulazhalik az egész fólilön. Kölcsön és visszavásárlás. Három évi rennállás esetén "a leginaga-
sat»b kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek.' ' — — 

Részletes s/áuiitóssal és felvilágosítással az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a 

GERMANIA életbizt. részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviseleté: 

tv. 


