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Néptanítóink napja.
A Szombathely-egyházmegyei Tk.
Tanítóegyesület mult szerdán d. e. 9
órakor tartotta meg 30-ik évi rendes
közgyűlését Barabás György sárvári ny.
iskolaigazgató elnöklete alatt, aki az
egyesületnek 1884-ben történt megala
kulása óta megszakítás nélkül választott
elnöke. A - vármegyeháza nagyterme,
még a karzat is, zsúfolásig megtelt, süt
sokan be se fértek s ezek kénytelenek
voltak magukat a folyosókon meghúzni.
Vendégek is szép számmal vettek részt,
ezek közt láttuk Békássy István dr.
főispánt,

Kuliszeky

Ernő

ügyelői. Tauner Sándor
i «j rektor slb.
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dr.
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szeminá-
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Szerkesztőség és kiadéhivatal:

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
fde intézendők a szellemi részt illető közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Kéri a tanfelügyelőt, hogy vigye a főpásztor- |
A fötanfelugyelö programja.
hoz szeretetüket és ragaszkodásukat
A fótanfeltt.'yelő ezután a saját nevében
Ezek után magát a fötanlelügyelőt üd szólt a tanítókhoz. Kijelentette, hogy ünnepi
vözli, aki Horváth István nagypréposté.pűsp. momentumnak érzi az alkalmat, amikor az
örökébe lépett s akit agyán volt már alkalma egyházmegye nagyérdemű kath. tanítóit üdvö
április 8-an a középponti bizottság gyűlésén zölheti. A főpásztor üdvözlete mellett a maga
üdvözölni, de a tanítóság teljes szine előtt részéről is lelkesedéssel és tisztelettel üdvözli
ma köszönti először, hogy áldásosán folytat a közgyűlés minden tagját és köszöni az
hassa működését.
előlegezett bizalmat, amely már a középponti
A megyéspüspök üdvözlete. bizottság ápr. 8-iki ülésén is megnyilvánult.
B • i ia János dr. egyházmegyei főtanfel
A megyéspüspök nagyérdemű elődök
ügyelő először is Mikes János gréf megyés utan helyezte ebbe a szép tisztségbe. Kereste
püspök atyai s főpasztori üdvözletét tolmá az okokat, de csak negativ okokat talált.
csolja azzal a szerelettel és érdeklődéssel Csak azt tudja, hogy a rendszabályok kerete
együll, amellyel a népoktatás ügyét eddig is iében ezeken tul is őt nevezte először egy
keblére ölelte. — Örömmel vette a XXX. évi házmegyei főtanfelűgyelővé. Tudja, hogy nem
közgyűlés programmját es szívesen járult a puszta címet akart adni, nem reprezenlácionátanítóság kérelmeihez, szándékaihoz. Sajnálja, lis munkát kívánt, hanem önálló hatáskörű
hogy nem jöhetett el a közgyűlésre, bármany- mánkat óhajt a népnevelés munkásai javára.
nyire is sürgeti szivének a tanítók iránt való A mánkéhoz örömest nyal -jerény tehetség*
, ,
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szeretete. Főpasztori áldását
- " " • " • » ' ' " f f í " T ' * ' t ~ l l Wmf
' vtek.n^W^..
' N e m iin;uti aruinal, igy áonasá CsVe "áserí So<fji ' J a n u á r . ^bgfflzlaMMe' fóti-fdel- munvpitro'zramtniara.
| sz-r;tettelje» üdvözlésre lelkes éljen- hanem, egész szívvel karolja fel a mánk.
ügyelőt? aki a bérraáiással elfoglalt megyés
< tanítóság
viszi addig, mig ereje lesz.
püspököt is képviseli a tanítóság közgyűlésén. I zé.-- ' •
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Az élet titkaiból.
—

Egy t e n g e r é i t naplójából. , —

Irta: F a r k a s István,

tengerészzinlti.

(Folytalái.)

Késő este volt. Az égen egyetlen csillag
sem ragyogott, szénfekete és sötétkék felhők
kergetőztek a magasban. Néha egy-egy cikázó
villám hasitá át a sötétséget s nemsokára
eleredt az eső is.
Csónakom fáradtan siklott be a hullá
mos kikötőbe s messziről még mindig lát
hattam csatahajónk fényjelzéseit. A viz mint
a legfeketébb szurok szinte félelmetes zajt
csinált, araint csónakom oldalához csapódott.
A 4 erős matróz is alig bírt a tomboló vad
elemmel s izzadva értünk partot.
Gyönyörű fekete ruhám csupa viz lett
s szinte szégyellem kilépni a város kivilágí
tott utcáira, de megnyugodtam abban, hogy
az teljesen néptelen volt. A kikötőben alig
volt ember, azok is halászok voltak. Stivilve
rohant végiü a szél a sötét utcákon s pislogva

égtek csak a gázlámpák. Egy-egy porfelhő legnagyobb méreg; ha távolról nézzük, vonzó
vágódott a szemembe s megrázkódtam a hű szép színű, kedves es ha a szerencsétlen hoz
záért, belékerült hajójába, onnét többé meg
vös széltől.
Szépen megtisztogattam magam és át nem szabadul. Lehet, hogy életét örökre bol
sietve a népteltn utcákon, csakhamar kapu doggá megelégedetté teszi, de lehet, hogy a
szerelem mérge tönkre teszi egészen.
tok elé értem.
Belülről vakító fény lövell a fehér
Betéptem a nagy tölgyfakapun, s óva
selyemfflggönyön keresztül. Vig társaság be- tosan betettem nögötlem. Bocsáss meg, ha
j szigetese, zaja hangzott ki az utcára s én ily bűnös szándékkal osontam be hozzátok,
meghökkenve álltam meg az utca közepén.
hogy bosszút álljak hűtlenségedért Betekintek
A másik volt itt?
I a konyha ablakon, de abban csak egy cseléd
Oh, leányka, ez a gondolat mint a tüzes
! kavarta a gőzölgő éleit A belső szobából
vas égette szivemet s oly dühbe jöttem, hogy
i vidám kacagás hallatszott ki s hallottam ked! majd belöltem az ablakon, de a higgadtság
I ves hangod is, amint bosszúsan kiáltottad:
i most is legyőzte bennem a heveskedést s
I
— Sohsem fo»ia .elérni . . .
í nyugodtan, de csendesen felnyitottam a kaput.
•
A fájdalom, keserűség é» féltékenység
Hirtelen kisütött a holdvilág s sárga
|. egyaránt mardosott, vágott belül s hidd el, fénye misztikusan világilá be a leket* fenyő
ajtód kü-zöbén majd halántékomhoz szori- ket f a távolabbi kani tóban mint az arany
tám revolveremet. Az elkeseredés csodát tud gyűrűt ringatóztak a hold sápadt sugarai.
művelni' aZ ember lelkületében. A>(yávát bá-'
Kezem ökölbe szorulva, némán folytam
tirrS tészí. a eyn'e»«rivOpk menten vihared magamba rettenetes haragomat s azon gon
zett, elszán' emberekki válnak. De ama érzés, dolkodtam, hogy mitévő legyek.
amit az emberek szerelemnek neveznek, a
Ah, az a másik I Az akar elrabolni té-
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(Dinkgreve-f éle ház) égy szép,
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Mikor erre vállalkozott, igy fogta fel,
Igy tekintette hivatását, amelyre bátran vál
lalkozott, ha meg oly akadályokkal is kell
megküzdenie az egész vonalon.
FenkOlt szellemű püspök intenciói mel
lett aeuj nehéz dolgozni. Nemc>ak megérti
főpászlnra szándékait, hanem él is fogja
azokat s ha nem is oly fem-olt >z llemmel,
de lelkesedéssel talán mug tud felelni hiva
talának.
Ha esetleg tapasztalatlanul, vagy fiatal
nak is látszik, már vagy 12 éve tölti be az
egyházmegye köaoklatas ügyeben a gépész
szerepet. Itt találja az 1907. évi 27-ik, az
1908. éri 46 ik és 1913. évi 16-ik törvény
cikkek bonyodalma, amelyek paragrafusai sok
munkát és sok jártasságot kivárnak meg.
A dolog mechanikáját érti mar U azon
ban lelket itt látott a gépnél, amely azt haj
totta. Ezt a szellemet meg is szerette s evvel
együtt akar dolgozni is, hogy jo munkát
végezhessen. !
Elolvasta a közgyűlések jegyzőkönyvi
szemelvényeit, kritikáit Egy föltűnt előtte.
Az, hogy mikor az egyházmegyei tanfelügye
lőről volt szú, nem ismert magára. Ő nem
olyan akar lenni, amilyent a tanítók rémeként
festenek. Ú igenis törődik az iskolával, el is
megy a tanítói közé, de csak azért, hogy
lássák. Kéri is a lanitóságot, hogy oly lélek
kel fogadják, amilyennel közéjük megy.
Nem inkvizitor akar lenni. Oly lélekkel
jön, amilyent Jézustól tanult, amilyent az Ő
szivéből merilett Nem az ábécét, számolást
ügyeli kritikus szemmel csak azt a lelket^
keresi az 'egyház' szemeivel! amely' apostoli
hagyomány. Nem klerikálizraust keret, hanem
azt a szellemet, amely a kalh. iskolákat
megteremtette, fentartotta s amely nélkül,
v

ged, akit én Istenemnek választottalak. Ah,
az a botsiu rettenetes lesz !
Feltekintettem a feketefoltos égre, melyen
gyönyörűen világoltak a kedves csillagok.
Oh, te jóságos Isten ! Hat igy segítesz
engem ?
Hirtelen zajt hallottam. Hátra ugrottam
a kapu árnyékába és kíváncsian tekintettem
ki búvóhelyemről. Édesanyád jött ki az ajtón
Bosszú ! Rettenetes bosszú !
•
A tágas szalonban vígan mulat a kis
ded társaság Vidám csevegésük közt néha
egy-egy szerelmes szó hallik ki s utána ren
desen vig nevetés.
Mindenki mulat, csak a leány és udvar
lója vasnak csendesen. Bizony a leány már
tekintetével is tudtára adja a vólegényjelöllnek, hogy szeremé nem látni ő t S csakugyan,
szivében egy. hang súgta, hogy űzze el legki
sebb kísértését is, mert van valaki, akinek
bosszúja eléri azt a kezet, mély megérinti ő t
Hirtelen felugrik a térti helyéről s oda
megy ; a leányhoz s gjTOijéden.megfogja a kezét

37. szám.

nem katholikus a kath. iskola, ha még ugy Sándort, a tanítóság atyját, aki az Eötvösalap megalapítója volt. Módly János, a szom
is ott a kereszt és a falirás.
Az egyház hódító munkájába szeretné bathelyi püspöki isk.da tanítója pedig Szabó
beállítani mindryájunkít. Nem a hatalom Károlyról, a püsp. iskola örökérdemü igazga
szavával, az egyház mindig a tanítás csoda- tójáról emlékezik meg kegyeletes, szép sza
erejével nevelte a nemzeteket kulturnépekké. vakkal, a hallgatóság mély megilletődése
Ez a misszió vár miránk is. Lépjünk mi is mellett A megyéspüspök meleghangú leiratban
az apostolok nyomába. Vigyük be ezt a lel- kereste föl Barabás György sárrári igazgatót
ket a társadalomba is
Amely pillanatban nyugalombavor.ulásakor s elismerését és konem lesznek ily tanítói, lehet áldozat elég, i szönetél fejezte ki működéséért s azért a nagy
de kath. iskoláink se lesznek,
[ tudásra valló rátermett vezetésért, amellyel
Nem habozik kimondani, hogy a legha- az egyesület ügyeit hosszú időn intézte. Kiju
I tározottabban ki akar urtani a kath. iskolák tott, neki a küzdelmekből, de erös akarata
i föntartása mellett. Nem nyirbálja az állam mindig győzedelmeskedett,számit isa további
I jogát, de az Egyház jogát is ismerjék el az munkásságára jól megérdemelt nyugalma
uj iskolák alapításánál.
mellett.
Az elnök azután köszönetet mond min
Á kath. iskolák államlentartó intézmé
nyek is voltak. Azt akarja moSt is, hogy dazoknak, akik az egyesületet komoly munkájá
ezek az iskolák necsak imádkozni tudjanak, ban támogatták: az egyházmegyei főhatóságnak,
hanem állják a versenyt bármely iskolával káptalannak, taufelűgyelőségnek, közigazgatási
nímzeti érzés tekintetében.
bizo tságnak, az alispáni hivatalnak, különösen
>Ha önök is ezt akarják, ha igy csUn- Herbst Géza alispánnak, továbbá a lelkes
geaek szent hagyományainkon, akkor megér papságnak és a sajtónak, amelynek sorában
tettük egymást és kezet nyújtunk, hogy különösen a Szombathelyi Djság foglalkozott
dolgozzunk, építsünk a nemzeti kultúra ér nagy szerelettel a tanítóság ügyeivel.
dekében !<
Horváth István nagyprépost, c. püspök,
A gyönyörű beszédet percegig tartó volt egyhm főtanfeiűgye ő saját kérelmére
lelkes éljenzés fogadta és látszott a szemek történi fölmentesekor meleghangú átirattal
búcsúzott el az egyesülettől s megköszönvén
ragyogásán, hogy megérezték azt a lelket
amelyet a főtaufelügyelő közéjük hozott.
a lanitók szeretétét, ígérte, hogy tovább is
Az alnök ki is fejezte a tanítóság örö szeretettel szolgálja ügyeiket.
Tanítói ügyek.
mét a gazdag programmu székfoglaló fölött
Boda János dr. egyhm. főtanfelűgyelő a
amelynek intencióit szívesen megtartják.
E l l ö k i jelentés. tanítók közgyűlési fuvar- és napidijának kér
Az elmúlt év eseményei közül Eötvös déséről referál, amelyet megtárgyalt a me
József báró születésének 100 éves jubileumá gyéspüspök orral is,, aki akképpen határozott,
val foglalkozik először Barabás György elnök, hogy a napidíj a tanítók kívánságához képest
méltatván a nagy államférfiú és pedagógus 6 koronába állapittassék meg, mig a fuvar
érdemeit Megilletődve parentálja el PéterSy díjat természetben adják meg, vagy pedig,
ahol vasút van, másodoszsályu
menetjegy
alakjában. A tanítóság lelkeset fogadta a
— Nem lehetséges, miért gyűlöl h á t . . . határozatot
A nem állami tanítók fizetésének az
— Menjen innen Feri . . . Jól tud
államiakéval való egyenrangusitását szivén
mindent . . .
viseli a megyéspüspök s minden erejével
— De mégis . » .
odahat, hogy a kormány megtegye ezt az
— El innen, ne tolakodjék tovább . . . igazságos osztást A differenciák megállapítá
kiáltá a szegény leány és felugrott helyéről, sára már ki is küldték a kérdőiveket a
ép távozni készült, mikor anyja hirtelen meg plébánia hivatalok utján, dé még a rendezé
állította.
sűk tart s igy körülbelül az uj fizetésrendezés
— De hát mit is akarsz talajdonképen befejezésére már a püspök ur elé lehet ter
azzal a tengerésszé! te bohó? Nem lehet jeszteni az uj helyzet teljes különbözeteit
veled megértetni, hogy az ügyvéd nr sokkal
Az ünneplések sorából kiemeli Baomjobb partié?
garlner Ferenc c. kanonok 25 éves eaperesi,
A leány ugy volt nevelve, hogy hallgat Palay Józaef c. kanonok esperes-plébános
nia és tűrnie kellett De határtalan türelme jubileumát, továbbá Kovács Sándor alsósági
most már fogytán volt s a harag pirja végig és Kis János nagysimonyi kartárak 25 éves
tanitójubileumát, Barabás István vasvári tanító
szaladt halavány arcán.
kir. kitüntetését és Luka József felsőőri ny.
— Menj oda s mond néki az igent!
kartárs búcsúztatását, aki 29 évig vezette a
— Anyám . . .
pinkatői kört.
— Nem tűrök engedetlenséget I FarífiA halálozások közül részvéttel említi
cjolom I meg Szalay István bántornyai plébánost, aki
(Folyt k i t ) ,
a vend vidéki iskolák főfelügyelője volt, továbbá
Szabó Ferenc meszleni kántort, Schmall Lajos,
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Vér Géza, Marton Gusztáv, Kovás István
Izzó lelkesedés fogadja az oj elnököt, hetek. Főpásztori üdvözletemet dr. Boda
kartársakat és Dobrovits László, Ivanóczy akit a megyéspüspök nevében is köszönt a János egyházmegyei főtanfelügyelő fogja
Ferenc, Tornyos Gábor plébánosokat. A lékai főtanfelügyelő.
' helyeltem a közgyűlésen tolmácsolni,
korben fél év alatt négy halaléset is tnrlént:
Az uj elnök szép szavakkal köszönte i
- Mivel azonban ép most hivatalosan
MittermUller Józsit pörgSIényi
plébánost, | meg a megtiszteltetést s ki is feju nézeteit ! is értesültem arról, hogy Tekintetes Elnök
Jesztl János nyűg. tanítót, Kirchenbaum Fe működeiére elkészítendő programrajaról. Saj- Ur, nyugdíjaztatása folytán, a sárvári
renc -álsószénégetöi és Frühwirt Antal rőtfal- j nálattal látjajhogy az egyesület elmaradt a I alapítványi róm. kath. elemi fiúiskolától,
vai nyug. tanítókat gyászolják.
1 nagy szellemi harcban s a fizetés kérdésének j melynek oly bosszú idő óta volt taniA pénztáros számadására magadják a í végleges elintéztetése mellett a nagy szellemi | lóia és igazgatója, a folyó tanév elején
fölmentvényt.
munka szükséget hangsúlyozza. A kath. iskolát i megvált: ezt az alkalmat fölhasználom
Mocsári Gerö előadása. , nívóra kell emelni. Az iskolalenttirtók ne az I arra is, hogy a kath. tan és nevelésA terjedelmes jelentés után Mocsári Gerö ! olcsó, tanítókat keressék, hanem a tanító teszi | ügy terén, hová elnök urat az igazi
ny. tanitóképző-intézeti tanár tartja meg elő j az iskolát mindenkor. Szükségesnek tartja a ! hivatás szólította, az iskolában és táradását, a dadogó gyermekek neveléséről és j szakfolyóiratok - támogatását és az egyesületi 1 sadalmi életben kifejtett buzgó, fáradthelyes tanításáról. A dadogást lélegzőszervi | működést. Ne múljon el gyűlés tartalmas jó I ságos, odaadó tevékenysége s mindenkor
hibának tulajdonítja s ennek a rendellenes I pedagógiai előadás nélkül. Sürgősnek tartja a ifjú lelkesedéssel végzett áldásos műkö
ségnek a megszüntetésével érhető el a dado szombathelyi tanítók-házának létesítését is.
déséért főpásztori elismerést és köszö
gás gyógyítása. A tanulókkal'lélegző gyakor
Szavaira az egyházmegyei főtanfelttgyelő netet mondjak. Különösen ki kell azon
latokat kell végeztetni, mert tapasztalhatta válaszol és kéri Isten áldását szándékaira.
ban emelnem azokat az érdemeit, me
mindenki, hogy erős lelki rázkódtatásoknál
A régi elnököt Poiczer Kálmán és Ko lyeket Elnök Ur az egyházmegyei taní
mikor elszorult a tüdő, szokott előfordulni a vács Géza búcsúztatja el szép szavakkal, me tóegyesületnek nehéz időkben megala
•zavak után való kapkodás.
lyek könnyekig meghatják a hallgatóságot.
pítása és kezdettől fogva ritka tapintattal
A lélegzési gyakorlatokkal párhuzamo
A tisztikart azután a következőkép vá és sikerrel történt és rátermett vezetés
san kell tartani hangoztatási gyakorlatokat is, lasztják meg egyhangúlag: Alelnök lett Hor által szerzett. Hogy ez az egyesület ma
amelyek nemcsak itt, hanem az éneknél is váth György ikervári, jegyzők: Rizuer János is erős és virágzik és nagy missziót
fontosak a tiszta kiejtés végett.
rábakecskéd és Csiszár János muraszombati teljesítve nsgy eredményekre, síkerekre
.
Az élvezetes, szakszerű előadást nagy tanítók, pénztáros: Taar Ernő, könyvtáros: tekinthet vissza és ha megmarad eddigi
tetszéssel fogadta a tanítóság.
Horváth János szombathelyi tanítok. Az orsz. utján s irányában, bizalommal nézhet

• Indítványok.
Brenner Imre indítványára elhatározta
a közgyűlés, hogy a tanítók gyermekei szá
mára a katonák és pénzügyi tisztviselők gyer
mekei mintájára szintén ingyenes oktatást
kér. A kultúra napszámosait ennyivel legalább
is j u t a l m a z h a t j á k ^ iskolafentartók. A hatá
rozatot illetékes helyre juttatja az. eluökséji.
A stólarendezés ügye még folyik s a
tanfelügyelő ígérete szerint a tanitók kíván
ságai lehetőleg teljesítve lesznek.
Az iskolai mulasztások rendszabályozá
sára Kovács Sándor alsósági tanítót bízták
meg adatok gyűjtésével, hogy konkrét ese
tekkel bizonyíthassák a visszaéléseket.
Horváth Gyömy indítványára Batthyány
Lajos gróf ikervári szobrának leleplezésére
koszorút küld az egyesület.

Pályadijak.
»Az ifjúság testi nevelése és a tanitó«
című' pályatételre egy munka érkezett be,
mely Polczer Kálmán körmendi tanító jelen
tése alapján, nagy szakismeretre e> tanul
mányra vall s igy a jutalmat meg is érdemli.
Szerzője Tóth Ignác reszneki tanító, az alsólendvai kör tagja.
Dj pályatételekül kitűzte a kővetkezőket:
1. A tanítói fizetést rendező 1913. tör
vénycikk hiányairól.
2. A községi népjóléti intézmények és
a tanító.
3. Gyakorlati előadás.
i. Egy uj pedagógia, vagy didaktikai
munka ismertelése.
Tisztújítás.

Barabás György, - az egyesület eddigi
elnöke a tisztujilás- során visszavonhatlanul
lemondott a tisztségéről korára való tekin'"tettet. :: - _ —s-—r—=
—•- . . ;
Boda János dr. •főtanfelügyelő veszi át
a választás vezetését és a közgyűlés óriási
lelkesedésé mellett jelenti ki, hogy a közfel
kiáltások egyhangúlag Barabás István vasvári
igazgató-tanítót kívánjak az elnöki székbe.
-

segélyegyesület képviselői: az elnökön és pénz
tároson kívül Polczer Kálmán és Böröcz
Mihály. Pályabírók: Kovács Sándor, Módly
János, Böröcz Mihály és Polczer Kálmán.
Számvizsgálók: Balogh Endre gencsi és Gaál
János vépi tanitók.
A regi elnököt közös lelkesedéssel díszelnökké választolta az egyesület.
Barabás István az uj elnök, a fötanfelügyelő támogatását kéri munkájához, amire
a közgyűlés véget is ér a Hymuusz hangjai
mellett.
A közgyűlésen me-ielent egy időre dr.
Békássy István főispán és Kuliszeky Ernő kir.
j
tanfelügyelő is.

A megyéspüspök leiratát Mórocz
István, a közgyűlés jegyzője, az elnöki
jelentés közben olvasta föl. A leirat
igy hangzik:
- - "**
Zabolai Mikes János gróf, Isten
és az apostoli Szentszék kegyelméből
szombathelyi püspök. 4561/1913". az.
Tekintetes Igazgató Tanító! Tanítóegyesületi Elnök Ur!
Folyó augusztus hó 28-én kelt
becses fölterjesztése alapján, a szom
bathely-egyházmegyei tanító egyesület
30-ik rendes közgyűlése alkalmából a
főhatóságomhoz tartozó róm.kalh. elemi
népiskolák s azok tanítói részére folyó
évi szeptember hó 9. és 10. napjain,
a székhelyemtől távolabb eső iskolák
illetőleg tanitók részére pedig 11-ikén
is iskolai szünnapot engedélyezek.
Egyben pedig Tekintetes IgazgatóElnök - Úrnak a közgyűlésre szóló szives
meghívásért hálás köszönetet mondván,
a legőszintébb sajnálattal tudatom Tisz
-telt Eli>öl^lt^ -rHigyrtibJjm^jdQben
őszi bérmautamon tevén .elfogfatva, a
közgyűlésen,
bármennyire szereltem
volna is e napot — miként az előző
évben — Kedves Tanítóim körében
tölteni, ez alkalommal meg nem jelen
r

a jövőbe: ez az egyházmegyei tanító
ságnak mindig hivatásuk magaslatán
állott vezetőin és a tanítóegyesület derék
tagjain kívül — Elnök Urnák az érdeme!
Mint minden vezető állásban levő fér
fiúnak, kijutott Önnek is a küzdelemből,
félreértésekből, esetleg mentám ad tatá
sokból is a réssé! De a róm. k. tanitók

közös érdekeiért lángoló buzgósága,
erős akaratereje és kartársainak szere
tete győzedelmeskedett mindezeken!
:
Abban a reményben, hog a iól
megérdemlett nyugalom mellett a jövő
ben is számithatok érdemes munkásságára: főpásztori áldásomat küldöm, mint
Isten áldásának zálogát Tekintetes Úrra,
egész családjára. Szíveskedjék"ezt az
áldásomat a közgyűlés előtt is tolmá
csolni:
Főpásztori szeretetlel vagyok Tekin
tetes Elnök Urnák, Szombathely, 1913.
aug. 29-én Krisztusban jóakaró atyja,
János sk. püspök.
(&. U.)

A kincstár csalatkozott.
A m. kir. dohányjövedéknek a f.
év első harmadáról megjele'nt kimuta
tása a mult év ugyanez időszakához
képest mintegy húsz millió koronányi
bevételi csökkenésről, csaknem vala
mennyi szivar, szivarka és dohánynem
nél a fogyasztás jelentékeny megapadá-^fFúl ad számot.
• Nemcsak az évről-évrtmegszokott
s a dahány-gyárlmányok legutóbbi áremelése alkalmával a iormány-részérőt
oly bizalommal vari bevételi többlet
maradt tehát- el az idén, hanem a fo~
gyasztás lényeges, 20 j - 2 ö százalékig
terjedő visszaesést mulat, ami persze
híven illeszkedik be az állaíános gaz
dasági és pénzügyi válság elszomorító

Lajos bajor uralkodó herceg a követ
képébe. A dohány fényűzési cikk, rossz
kező tartalmú levelet intézte a vármegye
viszonyok közt pedig kevesebb pén
alispánjához: Alispán L'r! Vasvármegye kö
zünk |ut fényűzésre — igy tanítja ezt
zönség* 1913 évi június hó 14 ikén (itt egy
a közgazdaságtan. Ámde a mi hazai
Polgári iskolai kirek. A polgári isko kis tévedés van a dátumban mert a felirat a
gyakorlatunk eddig mást mutatott. Szín laszék ligjai mult kedden tartoltak tanárvá- lebruári megyegyűlésen kelt) tartott évnegye
házaink, mulatóhelyeink legdúsabb be laszto ülésüket. Három pályán) közül Kemenesi des rendes közgyűléséből müvesti ötletességgel
kiállított feliratban melegen átérzett szerencse
vételei akárhányszor a legválságosabb (Wendler) Józsefet és O^wald Sándort válasz és Udvkivanatait juttatta Hozzam. A tisztelet
időkkel estek össze : aniint mondogatni tolták meg egyhaugulag. A z igazgatói teen es ragaszkodás irántam nyilvánitott erzelmeiszokták, sírva vigadunk. Ha már nálunk dőkkel Kemenesi bízatott meg. mini aki idő től meghatva es őszintén megörvendeztetve,
sem jut fényűzésre, ha már a pipát, sebb és ezen a téren hosszabb' gyakorlat legmelegebb és legbensőségesebb Köszönetemet
lejezem ki Alispán Dr és Vasvarmegye tör
vagy szivart is megvonja szájatói a lelett rendelkezik. A beiratkozások tegnap
vényhatósága előtt. Legyenek m-ggyőződv»,
magyar: ez vajmi komoly és komor kezdettek meg a városháza tanácstermében
hogy Magyarországhoz való őszinte vonzalmam
intőjét.
és eddig 24 növendék nyert beiktatást az és Vasvármegye közönsége iránt viseltetett
A dohányjövedék igazgatósága áron
első osztályba. Az iskola a Hollösy-téreu •rzüieleim ugy mint eddig, továbbra is vál
tozattanul élnek bennem. Leutstetten, 1913.
ban
még egy különleges t a n u l ó t j , pietnits Ferenc-féle házban lesz. —
augusztus 6. Változatlan hajlandósággal Lajos
levonhat abból a népszavazásból, amely |
f„| atólag még a czelldömölki discis. k. Bajorország régense.
a trabukkók, kubák, portorikók, rövid j j i
kedden pedig » vidékieket arjak be.
A föld legjobb t á p l á l é k a . A növényzet
magyarok és vegyes külföldiek, a Prinfelkéretnek, hogy a beiraiáshoz a
s z m í
cesas, Hölgy, Sport, Duna, Hunnia, |
anyakönyvi kivonatot is hozzák ma- által elvont nitrogént, mely a leghathatósabb
Dráma stb. szivarkák
fogyasztásának I gukkal. 17-én lesz az iskola ünnepélyes meg- és legdrágább uövenyi tápanyag, istálló- mű
és zöldtrágyázással
szoktuk visszapótolni.
tetemes megapadágában oly kézzelfog • nyitása az alábbi programtn szerint: reggel Ujabb tapasztalatok szerint azonban a termő
hatóan nyilatkozott meg. Amidőn a j 8 órakor istenitiszteleten vesz részt a lauuló képes talajban tiagytömege él azoknak nikrodohány-gyártmányok áremelésével elő I ifjúság és pedig a r. kath. és az evangélikus organiz.nusoknak, amelyek a levegő szabad
állottak, azt mondták, hogy a közönség j templomban. 9 órakor a növendékek az uj nitrogénját képesek nitrogén vegyületek alak
a magasabb árakat is szívesen fogja ' iskola helyiségében gyűlnek ü-sze s itt meg jában lekötni ugy, hogy egy határon évenkint
20—100 kg.-al gyarapítják a talaj nitrogén
fizetni s hogy a bevételi többletből a i jelennek az iskolaszék tagjai, a szülők és a
tartalmat E talaj baktériumok azonban csak
gyártmányok minőségét s a dohánybe : tanügy érdeklődő barátai is, Hollósi Rupert az oly talajokban képesek gyorsan tovább
váltási árakat fogják javítani.
kifej
I apai, mint az iskolaszék elnöke, ünnepélyes szaporodni és intenzív életműködést
Nos, a termelők egyre többet és ' beszed keretében adja át az iskolát rendelte- teni, amelyek mindennemű ásványi tápanya
got
elegendő
mennyiségben
tartalmaznak.
több joggal panaszkodnak. A minőség ' lésének, sőt mások is intéznek az ifjúsághoz
Legfontosabb ezok kőzött a mész és foszfor
pedig — minden dohányos ember ta [ buzdító beszedeket A következő nap reggelén sav, amelyek hiányában a talaj baktériumok
núságot tehet erről — nemhogy javait
! vagyis f. ho 18-an veszi kezdetét a tanítás. életműködése jóformán teljesen megszűnik.
volna, de sőt inkább romlott. Csoda-e
Magyarországon azonban az egyoldalú gabona
A járásorvos szabadságon. Dr. Király
termesztés és az elégtelen trágyázás miatt a
hát, ha a végre pénztelen fogyasztók
I János járásorvos másfél havi szabadságot szántóföldi talajok foszforsav tartalma és ez
is sztrájkolni kezdenek a drága, de
' nyervén, távollétében dr. Hetthéssy Elek zel a talaj baktériumok életműködése erősen
rossz kincstári készítményekkel szem
j kOrorvos, tb. járásurvos togja helyettesíteni, csökkent, a mely körülmény sok helyt a ter
ben ? Ha már kevés, legalább jobb,
j Dr. Király október 1-én kezdi meg szabad- mőképesség lassú, de állandó hanyatlását
élvezhetőbb legyen valamivel a kincs
okozta. Innét van, hogy egyébként kitűnő
sagat.
löldeken, a melyek azonban emberemlékezet
tár atyai gondoskodásából pipánkba
Színészet. Radó Béla színigazgató jól óta istállótrágyázra nem voltak, bőséges szukerülő vágott dohányunk, bizony-bizony j
perfo zfatozással a talaj termőképességét si
|
szervezett
társulatával
városunk
felé
tart
Az
véglegesen elmegy a kedvünk még a
előadásokat október hó 1-én szándékozik került tetemesen emelni. A szupertoszfátozással
pipázástól is.
(S. N.)
tehát nemcsak a talaj foszforsav, hanem köz
megkezdeni. Ismerve Radó kitűnő tagokból
vetlen annak nitrogén részletét is gyarapítjuk,
konstruált társulatát, úgymint a múltban is, ezzel némileg az istálló trágya szükségletét
/Az ubcan.
közönségünk meleg pártfogásara számithat
is csökkenthetjük és ez adja meg nálunk a
RidvánjtD* Rnttkiy E a u u ar.-it verseiből
Árverés a vasúton. A vasúti kocsik fozsforsav trágyázás igazi jelentőségét
ban és állomási helyiségekben talált tárgyakat
Az utcán Voltam, láttam sok Virágot,
Vasár-betiltás. Pápócz és vidékén fel
állomásunkon f. hó 25-én délelőtt 9 - órakor
NcVetö párok suttogása bántott;
lépett a száj- és körömfájás, aminek követ
árverezik
el
a
I
I
I
.
osztálya
váróteremben.
A boltok fényes üvegéi, néztem
Egy épülő templom javára. Fényesen keztében a pápóczi állatvásár megtartása be
S láttam magam egy bus Világot.
sikeralt táncmulatságot rendezett folyó évi tiltatott
Szikrázni' kezdett a szemem.
augusztus hó 4-én az ostffyasszonyfai erang.
Munkások megfigyelés alatt. A ság
Ökölbe ugrott két kezem.
gyülekezeti nőegylet, melyen az ottani lakosok
És láttam szárnyszegett Vitorlát,
rang- és valláskülönbség nélkül igen nagy hegyi bazaltbánya tizenhat macedóniai mun
számban vettek részt. Vidéki vendég is sok kást szerződtetett A munkásokat azonban,
Hiába küzdők árVa sorsát.
volt Az összes bevétel 515 K, melyet a mert kolerával fertőzött vidékről jöttek, a
Elszállt remények Végtelenjét,
nőegylet a közeljövőben építendő templom járvány-kórházban helyezték el, ahol meg
Osszetöröttek hulló könnyét . . .
felszerelésére fordít.
figyelés végett Ot napig fognak maradni.
. . . ^kgcsalt álom . . . elszállt í g é r e t ! . . .
Huszonötévé, találkosi. Mult csütör
De szomorú, de bus — az élet! . . .
A földmivelésügyi miniszter aa állati
tökön találkozóra jsttek Ossz* Szombathelyen
azok, akik huszonöt évvel ezelőtt tettek érett betegségek é l elhullások bejelentése, vala
ségi vizsgálatot a szombathelyi premontrei mint a ragadós állatbetegségek hivatalos k i 
lőgimnaziumban. A sok kOzOtt volt Kapoy mutatása tárgyában uj rendeletet adott k i ,
A fogyasztási szövetkezetek. A rossz Károly vámoscsaládi plébános is, aki a tár melyet további eljárás céljából megküldött
pénzügyi viszonyok legkevesbbt sem érintették sasebéden megható búcsúbeszédet mondott valamennyi torvényhatóságnak. E szerint az
az altruiszlikus alapon működő szövetkezete Érdekes jelenet volt a bankett alatt Scheiber állat-birtokosok, mészárosok, hentesek, gyep
ket. A szövetkezetek vezetőinek több ízben Lajos dr. főrabbi az elmúlt esztendőben Pa mesterek s általában mindazok, akik az ál
elhangzott nyilatkozatain kivül ennek egyik lesztinában járván, magával, hozott agy üveg latok gondozásával vannak megbízva, a* ál- .
bizonyítéka az a kimutatás is, amilyet a vizet a Jordán folyóból s azt apróbb üvegekbe latok elhullását vagy megbetegedését kötelesek
Hangya aZ ez év első hét hónapjában lebo- Ontva, a találkozás emléiérs iskolauú*aL_kifc_|_ rögtön bejelenteni a községi elöljáróságnak.
nyolilotl foiaslniarrtl, 9 annak tiu&lkcd.
| zött szétosztotta. L'eyancsak a todus főrabbi A rendelet szabályozza egyúttal a husvizsgálúk
közzétett. 1918. év eísó hét hónapjában a volt ebéd alatt az ünnepi szónok is. és a községi elöljáróságok'teendőit az elhullott
Hangya forgalmának' értéke volt: 15,096.765
állatokra vonatkozólag valamint előírja azon
Sertésvész.
Kemenesmagasi
községben
K 99 fillér. 1913-baoa megfelelő időszakban
intézkedéseket, melyeket a ragodós állatbeteg
pedig 16,533.490 K 84 fillér. Az emelkedés egy sertés fertőző betegségben elhullott Ha ségek esetén az állategészségügyi hatóságok
a
járvány
tovább
terjed,
a
község
zár
alá
tehát az esztendő hét első hónapjában a mult
nak kOvetniOk kell, hogy azok továbbterjedé
évihez képest 1.436.724 K 85 fillért tett ki. k e r ü l . — :
'.
]
•• '
sét megakadályozzák.
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Iskolamulasztisuk. Mindenrelé, ország
szerte sok a panasz az iskolakötelesek mulasz
tása miau. A Unitok hiába adjak ki kéthetenkint a kimutatásukat; a kOzségi elöljáróság
lanyhaság* miatt, — tisztelet a kevés kivé
telnek, — nem lehet eredményt elérni. Az
elöljáróság ugyanis respektálja a szülök ér
zékenységét, akik ujabbi szavazáskor nem
szavaznának az illetőkre. Pedig kell már va
lamiképpen segíteni, igy nem maradhat. Te
gyenek az iskolaszékek mindeu esetbea konk
rét följelentést, mert az ilyen följelentés nem
denuncialás. És ez tulajdonkénpeu az iskola
székeknek kötelessége. A följelentés ha más
uton annak nincs foganatja, á kitalyi tanfelügyelőseghez adai.dó be.
Csak egy anya tndja mennyi gondot
okoz egy gyermek táplálása amikor a leges
legjobb táplálószer, az auyatej hiányzik vagy
kevés. Milyen. sokszor gyötrődik az anya
amiatt, hogy nem tud mit adni gyermekének.
Ám ezért a gondos anya nem bocsátkozik
kísérletezésekbe, hanem csakis kipróbált, meg
bízható tápszerhez folyamodik, s ez nem lehet
más, csak a Nestlé gyermekliszl, amely már
par nap multán érezteti kitűnő hatását —
Egy igen . tanulságos köuyv jelent meg a
Nestlé-liszt használatáról és ugy ezt a könyvet,
valamint égy próbaduboz Nestlé-lisztet ingyen
és bérmentve küld a Henri Nestlé cég, Wien'
I . . Biberstrasse.
A csornai rabbinak leánya kíházasitására a hitközség 3500 koronát szavazott
meg, amit rendes közgyűlésen hitközségi adó
ban kivetettek. Stricker Adolf dr. a reá eső
összeget nem akarta megfizetni, mire a járási
fószolgabiró az országos izrelita középponti
iroda véleményének meghallgatása után az
adó közigazgatási behajtását elrendelte. Stricker
dr. fölebbeiését a közigazgatási bizottság el
utasította, ugyancsak a középponti iroda vé
leménye alapján, mely szerint a hitközségnek
jogában áll és országszerte uzus egyes alkal
makkor rabbiját rendkívüli segélyben része
síteni.
'
A gyumölos mint gyógyszer. Orvosi
vélemény szerint a gyümölcs nemcsak élvezeti
cikk, vagy nyalánkság a gyermekek számára,
hanem bizonyos esetekben kitűnő .yogys ér
nek is bizonyul, amit a legnagyobb körökben
érdemes terjeszteni. A vertisztitásra nagyon
ajánlatos például a fekete szőlő. Ha reggelenkint egy fontnyi sulyu szőlőt eszünk, annak
hatását csakhamar előnyösen érezzük, mert
a tekete szőlő oly tápláló erővel bir, hogy a
tej használatát egészen feleslegessé teszi, kfl-
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lönösen olyan egyéneknél, akiknek a jyomra
a tejtől undorodik, ami igen; gyakori e»et. A
barack, füge, ainia. ribizke <•„ n lek kiirt"/,
szernek bizonyult a belek n-iiyliesr.fi él; ezek
kel érdemes rendszeres kurat tartani: lefekvés
elölt jo adag ribizket kell enni vajjá . Reg
geli előti, lehetőleg naponkmli változtatással,
két fügét, egy almát, v.igy a téli mö.-raknak
megfelelően két barackot kell enni; a közön
séges barackok helyen ajau ato.nbbak a ke
serű narancsok. Nécyliéti rendes kara uian
már rendkívül javulás mutatkozik fs hogy a
visszaesésnek elejét vegyük, legcélszerűbb
a kurat heteokint kétszer niegi. metélni, még
abban az esetben is. ha a b e l e k renyhesége
megszűntnek latszik. Hideglelés fs vesebajnál
a göiűg dinnye elvezete bir jótékony hatással.
A citromban is rendkívüli g;..yeró rejlik,
mely különösen a főfájás, ellen bizonyait
hasznosnak. Ha egy c-észe forró kávéba egy
citromot facsarunk és azt lehetőleg melegen
megisszuk, titánná pedig egy uegyrdorara lepihetiüuk, a lőfajasunk sokkal bizlo>nboan
megszűnik, mintha az idegö«ő porokkal kísér
letezünk, egészségünknek csa hat. anyára van
nak. Köhögés ellen cukorba lőtt hamvas sze
der, belkatarus ellen sűrűn befőtt kék szeder
bizonyult hasznosnak. Az időszaki friss zöld
ségek és főzelékfélek állandó hasznalata a
skrofulusnál jótékonyan hatnak. Természetes
azonban, hogy kolera és tifuszeseteknél »
gyümölc-Jes iriss lőzelék határozottan kerü
lendő. Egyéb betegségekben a gyümölcs mér
tékletes élvezete, legtübbnyire kitűnő gyógy
hatásúnak bizonyult kivált ha arra -is Ügye
lünk, hogy a gvomrunkat soha tul ne ter
heljük.
1

T T i o / l A l A Vásár-téren
IVlcUlU.
i^jjjé

ÖÍT. Jnray
egy nagy
kocsiszín
— h o z z á t a r t o z ó pajtával és
egy istálló 12 pár igás számára. — A
kocsiszín könnyű szerrel átépíthető és
igy lakóháznak is igen alkalmas. Esetleg
örök áron eladó
h 4 z á b a n

Villamos világító testek eladok:

Hirdetéseket jutányos

5 darab sárgaréz-rud függesztek, telje
sen felszerelve, égővel együtt igen olcsón
megszerezhetők

F é n y e s Ferenc

Uj-ká-

v é h á z . ' an CzeUdömölkön.'

AZ.

megrongálta, hogy a közeledést cs»k átszála—
sal volt lehetséges lebenynhtani. Sajnos az
idén s<.kan elmondhattak u.ár .t •. országb; n.
hugy ad al aram esőt, nincs kö-/önet benne.
A Tuberkulózis EUea Védekező Dunaotun Szövetség >20-an S ombathely.-n
a váraietíytj In/atnii. .1. u. te'.iégy órakor
reodkivfl i közgyűlést lart, ame'yen végleges u
h ilaro.iii.ik az egyesület fölo^/lásárúl éa
vagyonának hovalorditás.tíő . A szövetkezem k
erre a Ugututsn gyűlésére varo-unkból i*
többen elmennek.
A kéményseprők szabályrendeletét a
vármegye — iniins/teri utasításra — némileg módosítani fogja. A kerüielek beosztá-a
a régi marad. •Szociális igfuyknek megfe!-.".,.•:< a kéményseprői dijakát fölemelik : a
közönséges kémények tisztításai 20 f-ről 25-re,
az emeleti kéményekét 411 f ről 50 re, az orosz
kéményét 160 f ről 2 koronára, a többi ma
rad. A kéményseprólegéuyek pedig tovább is
ugy .kezeltetnek", mint eddig, e-ik jól vini Ijtk magukat!
A belúgyminis ter a soproni határrend
őrség hatáskörét kiterjesztette több somogyi
és baranyai községi. Barcson uj kirendeltségei
létesített, melyet a soproni határrendőrség
alá rendelt
A kolera terjed hazánkban is. A mai
nagy és sűrű forgalom mellett egy-kettőre
befészkelheti magát nálunk is.40 évvel ezelóit
Kemanesalja egyei községeiben sokan estek áld >
zatává a kolerának. A soproni rendőrkapitány
ság az utóbbi két hét alatt öt táviratot kap. t i .
melyben jelezték, hogy koleragyanus helyek
ről utasok érkeznek Sopronba. A rendőrség
a táviratban megnevezett érkezőket köteles
ségszerűen még az állomáson föltartóztatta
és a járránykórházba internálta, ahonnan K
napig tartó megfigyelés után utjokra bocsá
totta őket — Az óvatosság sohase i r t o t t

áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.

UJ

UT

Dupla elvetetté válik szabadsága, ha
elutazása előtt cipőjére >Berson< guminisarkokat tétet Az uj Bersou gummisarok arany
dobozban: kényelmes, elegáns, ruganyos, tar
tós. Cipészétől kifejezetten »Berson< t kérjen,
ha jól akar járni.

és keferaktárnak
megfelelő

A német császár Ciehorsiágbaa. Föl
tétlen megbízható helyről közlik, hogy Vilmos
német császár elfogadta Ferenc Ferdinánd
trónörökös meghívását a konopisti kastélyba.
A trónörökös a konopisti vadászatokra h í v t a
meg a németek hatalmas császárát; a vadá
szatok idejét azonban még nem határoz
ták mag.
Nagy esőzések. A mait szerdai sűrű
és tartós esőzés járásunk egész területére k i 
terjedt s itt-ott némi zavarokat is okozott
Hamarjában kétezer volt részünk a most kel
letlen áldásban. Folyó hó 6-dika—ér 7-dika
közötti éjjelen a hatalmas esőzés Csépreg,
Locsmánd, Kőszeg, Németujvár stb. vidéken
a viz egész mezőket elárasztott, a sopron—
szombathelyi vasúti vonalon, különösen Lövő
és Tormás kőzött a pályatestet is annyira

ÜZLETHELYISÉGET
keresek Celldömölkön,
i
)
)
)
)
)
)
)
>

lehetőiéi a piac közelében.
Ajánlatokat

kerek

Weisz Zsigmond
bútorkereskedőhöz
Jánosházára.
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Eladó motorkerékpár.

I

Eladó! §

motorkerékpár teljesen jókarban ol

u

Elköltözés miatt 1 darab ru- Q

csón eladó. — Érdeklődők szerkesz

gannyal ellátott, sárga, könnyö

B

kocsi (frakkért

Iá

nálam

azon-

u

K
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n

Egy két lóerős Puch-gyártmányu

KEDYEZMÉNY
LAPUNK
ELÓFIZETÓINEK!!

g , tőségünkhöz forduljanak. .
E j

BÉVÁEDT GTÜLA

B

RÓZSI

B'

nal eladó.

Wittmann Sándorné.
B
B
EEEEEEEEEEEEEEEE

É S EGYÉB

Ivekben a i ao
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a legmelegebben ajánljuk a
Sedvonnényal lapunk otvaaoiaek.
Mindenki, aki lapunkra etOmwt,
kapja a művöt, ha ezen igényéi
kOaM s 40 ü l l é r dijat h a n á a k bekajdi.

n
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ELADÓ
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kertészet

B
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A

ELBESZÉLÉSEK

címmel no*e«ia-k<naM adata. ki. Aaalsv
aál MM> oldalra tarjedo H a i t i m «ty

Sági-utcában levő

kereskedelmi kertészetemet

A mi bolU ára:.

2 korona.

azonnal olcsón eladom.

B

M Sulok István,•értesz.

B

I

LEGSZEBB

I

vágott és cserépvirágok
: mindenkor kaphatók:

a Eladó b i r t o k

I

a
iá
B
B
B

KOSZORÚK

I

alkalmi csokrok, a legizlésesebben, olcsó ár
ban azonnal készülnek

a
a
a

I

BERECZ LAJOS
V i r á g ü z l e t : Kossuth

szántóföld birtok
elónyős fizetési
egészben vagy
is eladó.
Részletes

KÖN.

Lajos-ntca.

K e r t é s z e t i talap: Sági-ut.

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

feltételekkel,
részletekben

felvilágosítást

ad dr. Somló Sámuel ügyvéd

kereskedelmi kertészetében

CZELLDÖMÖL

B

;

a
a
ia

Pápán Széchenyi
4. szám.
"

(szinház)-tér

J I SEEEEEEEEEEEEEEE

ELADÓ

o r tál.

S z a l ó k y Zsigmond
kőfaragó

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

Egy Keveset használt

üzleti portál
olcsón eladó.
Érdeklődők lapunk szer

te*.

Homokkő-, márvány-, gránit--és
syenit sirköraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé

kesztcsijcnél nyer

ges köveket raktáron tartok.

nek bővebb felvilágositást. *~

Epületmunkát és mindennemű javításokat
elfogadok és azokat jutányos áron készítem.
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4/1913. biz., sz

hirdetmény.
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A c/.el!dömólki kir járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság 1913 évi áug.
hó 27 én 2786. sz. a a-t kelt végzésével
kiküldött bizottság ezennel közhírré teszi,
hogy Egyházaskesző, Várkesző és
Kemenesszentpéter k...s gélre vonat
kozólag az 1886: XXIX 1889 XXXV111.
és az 1891: XVI. teikkek értelmében
szerkesztendő telekkönyvi betétek készi
tésének munkálata folyamatba tétetven,
a nevezett községben a helyszíni eljárás
es pedig nz 1891: XVI. to 9 § a ér
telmében első sorban az azonosítás 1913
évi Oktéber hé 1 én és ennek befeje
zésével a további bizottsági eljárás fog
kezdődni.
.
Ennélfogva félszólittatnak :
1. mindazok, akik á telekjegyzőkőnyvekben előforduló
bejegyzésekre
nézve okadatolt előterjesztést kivannak
tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött
határnapon megkezdendő eljárás alatt
jelenjenek meg és előterjesztéseiket iga- j
zoló okirataikat mutassák fel;
2. mindazok, akik valamely ingat- I
lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a
tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését a ,
kitűzött határidóig a telekkönyvi ható- |
sághoz intézett szabályszerű beadvány I
utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi ,
bekebelezésre alkalmas okiratok alapján
a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik |
előterjesztése végett a bizottság előtt i
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi |
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek, az átírásra az 1889: XXIX. t. o.
15—18. §-ai és az 1889 : XXXVIII. tc
5., 6., 7. és 9. §ai értelmében szüksé
ges adatokat megszerezni iparkodjanak
éa azokkal igényeiket a kiküldött bizott
ság előtt igazolják, avagy oda hassanak,
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos
az átruházás létrejöttét a bizottság előtt
szóval elismerje és a tulajdonjog beke
belezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
különben jogaikat ez uton nem érvé
nyesíthetik es a bélyeg és illeték-elen
gedési kedvezménytől is elesnek; és
1

3. azok. akiknek javára tényleg már
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog,
vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg 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^
rzWdpmöTkr"tW. w p t á i r i ) e x : 2
Dr. Hussy Sándor, k i r . aljárásbiró.
Münster Antal, k i r . tkvi betétszerkesztő.

Gépjavító é s k o v á c s m ű h e l y .
Tisztelettel hozzuk a n é közönség b. tudomására, hoev Czell
dömölkön a Gyár Utcában (Korházkert mellett) saját telkünkön épült
uj műhelyünkben
. . .

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt
rendeztünk be.
Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, vetőgépek.
járgányok, szivattyúk, stb szakszerű javítását.
Mindennemű kovácsmunkákat. lóvasalást a legpontosabban telje
sítünk. Szíves psrtfogást kérve.
kiváló tisztelettel
—
r

Varga Testvérek, gépészek.

Birtok-vétel.

Olcsó bor.

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.

Balatonmelleki 1912. évi

tamást boraimat, ha azok
ból legalább 50 lfter rendel
tetik, 70 filléres árban eladom.
Bármikor kapható.
Domokos Ignác, szállodás.

Hl
Automobilok, kerékpárok, írógépek, varrógépek,
•ériegek, mindennemű műszerészet! dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük.
t \

Motorokból
s z ü k s é g e s al
katrészeket rak
t á r o n tartunk.
Épületekhez
vasredőnyöket,
tolórácsokat,
napvédóernyőket készítünk.

k jelenkor igényeinek megfelelő

legújabb rendszerű

gépekkel,

különiéle esztergapadok, amerikai gyorsfurógép stb.
felsierelt

villamüzemü

nagyszabású

gépműhelyünkben

mindenféle

pari és gazdasági gépeket szakszerűen javítunk

Takáts és Schmidt Czelldomölk,
Sági-ntca 30. szám alatt
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Tisztaság -

Egészség!

Ha fájnak a lábai:

f

ZAK0TS ISTVÁN

ménjei gőzfürdőbe

kelmefestészete és vegyészeti
. ruhatisztító intézete

menjen gőzfürdőbe

PÁPÁN, Szentbenedek tér16.

menjen gőzfürdőbe.

Vidéki megrendelések gyorsan
és lelkiismeretesen eszközök
= =
tétnek.

Ha fáj a dereka:
(Saját hazamban.)

Ha éjjel dőzsöl :
Ha e g é s z s é g e s :

menjen gőzfürdőbe,
hogy ezt a kincset m e g ó v j a .

Steckenpferd
liliomtejszappan
elérhetetteTT hatású szeplők eltávolítására
es nélkalOzlwletten szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel
bizonvithatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású
noi kézápolásra a Bergmann »Uanera<
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért
mindenütt kapható.

Masszás és tyukszemvágás.

SZALAY

Pápai gőz- és kádfürdő
reggel

6

Csütörtökön

órától

egész

náp

nyitva.

temetkezési vállalata

délelőtt é s délután a gőz

C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N , SÁGI-UTCA.

fürdót hölgyek h a s z n á l h a t j á k .

ELADÓ HÁZ.
Czelldömölkön a S/.emmárton-utcában egy újonnan
épült lakóház, melyen 1 szoba,
konyha és éléstár van, 745
négyszögöl gyümölcsöskerttfel,
azonnal eladó.
Bővebb értesítés kiadó
hivatalunkban nverhetó.

GYULA

Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat,
koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket.
~
Hullas7állilást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miről setn kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és
azokaf a kegyelet megadásával végzem Ravatalokat felállítok; mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve,
vagyok mély tisztelettel
Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca.

GERMANIA
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben.
Magyarországi igazgatóság Budapesten.
Képviselet Kemenesalja és vidékere nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. szj
Biztosítási állomány (ül2. év végén: Egy milliárd és 1 1 3 millió korona
Biztosítéki alap 1 9 1 2 . év végén 4 8 0 millió korona.
=====
Nyereménytartalék 4 0 millió korona
-

A „Germánia a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kívül álla magyar"
országi biztosító társaságok kartelén.
í ' **'
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 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 ló" -os
éri,járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset
után, vagy pedig a biztosítási időtártam lejárata után.
Egyéb előnyök : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet él. Egy 2 0 évi
J á r t a m r a szálé l i i z i o s i i á s á eves f e n p á l l á s a cselén az e g é s z biztosítási tartamra teljes "összegében van ér
vényben. Megtámadhatatlanság. A kötvény -két évi- fennállása- ntan .pnrlmj vagy oiigyilkossáo "e«teiEen
sem támadható meg. Világkötvény. A biztositolt minden külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és utazhalik az egész földön Kölcsön és Visszavásárlás. Három évi fennállás esetén-a legmaga
sabb, kölcsönök és vÍM?7.a.vásárlási összegek. ciigvlílT'.eztc.tiiek. ;
— i_i
• • ••
Részletes íötámhússal és felvilágosítássá az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a
0

r

GERMANIA életbizt. részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete.

Nyomatot

Dmkgrt

*

ViUaltyen

••itndezctt könjfnyomdájábáh Czelldömölk'.

