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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési a ra : Egész évre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Szerkesztőség ét kiadóhivatal 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénrilletékek. 

Hazafias ünnep Ikervárott. 
(B. Gy.) Elérkezett a várva-várt 

nap, amelyen Magyarország első mi
niszterelnökének, a sárvári választóke
rület első népképviselőjének, a Haza 
nagy vértanujának, Istenben boldogult 
Batthyány Lajos grófnak szobrát, 
melyet Ikervár közönsége —több hely
ről nyert hazafias támogatással — egy
kori nagylelkű Urának emlékére hálás 
kegyeletből emeltelelt, szép és magasz
tos ünnepség kerétépen leleplezik. 

Mint a régi görögök, akik termo-
pilei hőseik emlékére a hegyszoroson 
átvivő ut szélén egy kőoszlopot állítot
tak föl, mely az arrafelé bandukoló 
vándort arra figyelmeztesse, hogy ott 
hősök alusszák örök álmukat, akik a 
hatéért szenvedtek vértanu-halált, ugy 
vármegyénk egyik kisközségének lelkes 
közönsége — >több helyről jött támo
gatással « — az ősi' ikervári kastély 
parkjának alkalmas helyén fölállította 
hazánk egyik megdicsőült legnagyobb 
vértanujának első szobrát, amely figyel
meztetőié legyen a magyarnak, hogy 
ime: Batthyány Lajos gróf egyike ama 

hősöknek, akit az ellenség puskagolyója 
megölt: tanuljatok tőle önzetlen haza
fiságot, szeressétek hazátokat és nem
zeteteket s szükség idején legyetek 
készen a hazaért küzdeni, szenvedni 
— meghalni! 

Ezen az emlékezetes napon ide
fordult az ország érdeklődése. Ide se
reglett az ország, különösen Vasvár
megye előkelőségeinek, polgárainak és 
honleányainak jelentékeny része. Haza
fias érzelmi tartalmat, mag-var nemzeti 
életei nyert ez a derék község, mely
nek lakói, a jó ikerváriak, eddig is 
lelkes hazafiak voltak, de — természe
tesen — róluk az országban kevesen 
tudtak. És ime, most hazánk nemzeti 
életének egyik jelentős mozzanata ját
szódik le vármegyénk ezen közsé
gében, amely mozzanatra rá terelőd olt 
az egész ország ügyelnie és érdeklő
dése : a hazafias életnek, a magyar 
nép nemzeti érzelmének örvendetes 
kidomborodását látjuk ma Ikervárott 
nagyszámú vendég jelenlétében. 

Lapunk részéről hazafias érzelem
mel üdvözöljük mindazokat, akik a 
miivészi szobor létesítésén önzetlenül 

fáradoztak és alkalmat adtak a lelkes 
felbuzdulásra : ők a Haza oltárán áldoz
tak és a magyar nemzet elismerését és 
bálás köszönetéi szerezték meg maguk
nak! A magyarok igazságos Istene áldja 
meg őket! 

Lehetnek, kétségkívül vannak is a 
magyarnak gyöngéi, hibái, legnagyobb 
ezek közt, hogy gyakran hol a szemé
lyi torzsalkodást emeljük ki és visszük 
bele a politikából a társadalmi életbe, 
ebből a kulturális harcba: ámde látjuk 
azt is, amikor igazi, őszinte, tiszta és 
hamisítatlan magyar nemzeti életről, 
összetartásról, együttérzésről és valódi 
hazaszeretetről van a szó, magunkra 
tudjuk az egész világ figyelmét fölhívni, 
hogy vagyunk, élünk, a kultúrnépek 
versenyében helyet követelünk, mert 
>él 1 inda. áll magyar még!< 

• 
A mai hazafias ünnep sorrendjére 

ismételve felhívjuk t. olvasóközönségünk 
figyelmét: Délután 3 órakor kezdődik az 
ünnep: 1. Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. 
3. Emlékbeszéd. 4. Fohász. 5.alkalmi 
óda. 6. Befejező beszéd. 7. A szobor 
megkoszorúzása. 8. Szózat. Utána nép-
mulatság a szoborfóntartás alapjára. 

Tied a hatalom. 
I r t a : I ta l Berci 

Alkonyodik. A pihenni térő nap fárad
tan hajtja lángsugár OVezte fejét a hegyek 
ormaira s helyet enged egy andalító, enyhe, 
ábrándos estnek, melynek lágy fuvallata édes 
dalt susogva röpköd ide-oda. 

Ott 01 az asszony ablakában búskomo
ran; elmélázó szemei belebámulnak a leáldozó 
nap fényjátékába és elmereng 

Megrohanják az emlékek: a mult em
lékei, melvek fájdalmas szomorúságban vo
nulnak végig előtte. 

Egy pár éve még csak, hogy asszony. 
Ez idő alatt nem panaszkodhatott boldogta
lanságról, dacára annak, hogy nem szerette 
örülésig azt, akinek őrlik húséget esküdtitt s 

.akivel az egé-z életre volt Összefűzve Onélete. 
férje — jómódú kereskedő léiére — ahba á 
tenyerembe' Tiétmh*,' "nwlyberr -iriues ugyan | "osathajtom a rám-netaed.0 gondok, terhét 
csillogó fény, ragyogó pompa, csak jóizlésre ; — Boldogságának kézepeité még gondok 
valló e"v - • r i i • ifa ameh- nviiealmas olt- ' is terhi 

honi, irigylendő jólétet- biztosit egjt- olyan 
asszonynak, mint amilyen ő is, akivel nem 
űzi játékát a nagyravágyas ördöge s akit 
nem nyngtalanílhat sem vágy, sem homályos 
érzés és — mégis . . . Élete egy talány:úgy 
él, mint sok más asszony, akik beletörődve a 
változhatatlanba, rotoioijak le az élet görön-
gyOs utainak még halralevő részét s akiknek 
arca nem árulja el boldog, vagy boldogtalan 
állapotukat . . . 

* 
Merengéséből ajtónyitás rázta fői, melyen 

egy még élte tavaszán álló férfi lépett be, ki 
>jó estét. köszOnve kezet csókolt. 

— Nem zavarom merengő lelkének bo
lyongását ? — kérdezé udvariasan, figyelmesen 
és helyet foglalt vele szemben. 

Az asszony arca mosolyra nyilt és hal-
kan.jegyezte meg: 

— Sőt nagyon Örvendek, hogy eljött, 
legalább lesz mellettem valaki, akivel még-

•lik fiatal lelkét 7 

Boldogságom közepette ? — ismételte 
fájó hangon s két könnycseppet törölt ki a 
szemeiből, azokból a szemekből, melyeknek 
ő reá szegzett tekintete oly világosan beszélt, 
olyan sokat sejtelelt. 

A férfi csak nézte hosszasan és cso
dálta a tüzes tekintet áruló, beszédes villo
gását, mig csak az ö szemében is fel nem 
lángolt az érzés:, a felkorbácsolt vérhullámok 
ragyogó jele .st.azutan egy kissé lecsendesülve 
ismét fölvette társalgásuk fonalát. 

— Nem kételkedem többé azok létezé
sében, mert reszkető haiif ja, szomorú tekin
tete boldogtalansága mellett bizonyít, de 
honnan szerzi azt a bámulatos eröu mellyel 
azt palástolni tudja a világ előtt !? Ped'g r--. 
a moholy, mely állandóan ott trónol ajkain, 
valahányszor.megjelenik a társasagokban férje: 
a férfiszépség mintaképének Mrjain, boldog 
házaséletről tanúskodik. 

— Boldogságomról nem sokat mond
hatok, talán egyhangú nyugodt életről lehetiio 
inkább szó. az! is csak mjnt multat emlith >-

A legjobb és a legtarióaabb drótszálas lámpa. 
áramaieatakarrtás ~ ~ H«/Bft drétezállal 75' 

Kapbaéo vulanyizereléai uxletekb&n, vtnaaytetepeksM és • | 
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Szemle. 
Az Adriai-tenger egyik legszebb és 

kellemesebb szigete Lussi n piccolo. amely
nek tengeri türdöit számo- magyar 
ember is fölkeresi részint azért, hogy 
ott üdüljön és szórakozzék, részint pe
dig, hogy beteg szervei visszanyerlek 
ruganyosságukat és egészségüket Ha 
Fiúméban vagyunk, a pályaudvarról 
gyalog a közeli Adamic-mólóra megyünk, 
ahol Lussinpiccolóra váltva hajójegyet, 
beszállunk a hajóra. Az 5 óra hosszat 
tarló 100 km. hosszú tengeri ul után. 
— ha Fiúméból reggel (csak kedden és 
szombaton) indultunk, — d. u. 1 óra
kor kötünk ki Lussinpiccolóhan. E hajó 
egész utján csak két helyen köt ki: 
Abbáziái);'n és Lovranában. Eleinte a 
fiumei öböl isztriai partján haladunk 
Moschienizzéig, ahol aztán a Farasina-
csatornán átvágva, a 61 km. hosszú, 
hegyekkel borított Cherso-sziget partiai 
mellett megyünk délre a Quarneron át, 
amíg az Unie tengeri csatornán át, 
melyet egyik oldalról Lussin-szigete, j 
másik oldalról Unie, Canidole gtande j 
és Canidole piccolo szigetei alkotnak, I 
a bocca veranak nevezett lussini öböl- | 
bejáratnál a Val d' Augusto kikötőbe j 
jutunk. 

A gyorshajókon kívül kétszer he-
tenkint és pedig szerdán és csütörtökön 
postahajók is indulnak Fiúméból szintén 
reggel 8 órakor. Ezekkel a hajókkai 7 
és fél óra alatt lehet Lussinpiccolóba 
érni d. u. 3 óra 30 perckor. Gyorshá
jókon az egyszeri útra szóló menetjegy 
ára I. osztályon 8 K, II. osztályon 5-20 

III. osztályon pedig 260 K. Posta-
ajókon nincs 1. osztály, a II. osztályú 

jegy 5 20 K, a III. oszt. 2 40 K. 

Azok a gyöngébb természetű em
berek, akik a tenger hullájiizásáL.nem 
igen bjrják és annak következményeit 
ki szeretnék kerülni, helyesen csele
kesznek, ha Fiúméban széíesöndes időt 

várnak be. Az JJngaro-croata hajóin 
kivül az osztrák Lloyd hajóin is lehet 
naponkint Lussinba utazni Pólából, 
Triesztből és Velencéből. A legrövidebb 
tengeri utat Pólából tesszük meg, ameny-
nyiben innen két és fél óra alatt érünk 
Lloyd-gyorshajón Lussinpiccolóba. 

Azokat, akik a tengeri úttól félnek, 
megnyugtathatom, hogy aggodalmuk tel
jesen alaptalan, mert ép oly biztosan 
és jói lehet utazni ma vizén is, mint 
szárazföldön vasúton. Azulán a tenger 
sincs folyton a szelek által fölkorbá
csolva, amint azt tévesen hiszik; ellen
kezőleg, sokkal több a tengeren is a 
szélcsöndes nap, amikor tükörsima viz-
fölületen sokkal kellemesebb utazásunk 
akad a tágas, jó levegőjű fodélzeteken, 
mint a fülledt, agyonzsúfolt, rossz leve
gőjű vasúti kocsikban. (Szó sincs róla, 
hogy néha-néha ne háborogjon a tenger, 
igy pl. a mult évben alig egy pár óráig 
utaztunk Riminiből. olyan irtózatos ten
geri vihar támadt, hogy éjjeli 11 órától 
fogva hajnali 5 óráig dobálta hajónkat 
a tengernek rettenetes hullámzása. B.Gy.) 

Az a különleges, a miénktől tel
jesen eltérő, derűs hangulatú szigetvi
lág és élet, amit ill Lussin szigetén 
találunk, megérdemli utóvégre is ezt a 
kis utifáradtságot. Egy p í r heti ott-tar
tózkodás után pec . annyira megsze
rettük ezt a tropikus növényzetit, gyö
nyörű szigetet, hogy fájó szívvel szállunk 
isméi hajóra és gazdag tapasztalatokkal, 
ismeretekkel megrakva térünk haza e 
felejthetetlen emlékű szép vidékről. 

(S. N.) 

Batthyány harrWai felett. 

Ee.j imMsá?,..jezj^ai_a4éjj«Oi_ 
Houfiszivnek legszentebb imája . . .' 
S megdördült a gyilkos cső — s az ajkra 
Némaságnak szörnyű csendé szállá . . . 

i . . . A nemet sziv ott hevert a porban, 
j De a szellem szárnyra kelt belőle . . . 
| Föld ivá föl piros drága vérét, — 
' De a szelíd ittasait meg tőle ; 
j S hordta szerte oagy titokba szárnya ; 
j .Éljen a hon, magy: rok hazája !« 

Rémes éj volt . . . Nagy sölét palástja 
Csilláitok helyit vércsöppel behintve . . . 

' Egy halállal ezrek szive jajdult,* 
) S rá vigaszt már a remény se hinte . . . 
! Hogyha virradt, csak a zsibbadt szárnyú 
• Éj borult a másik éjtszakába ; — 
| Félve villant olykoron egy fény, 
I Mint koporsón siri mécs világa . . . 

De a légnek hordta lenge szárnya : 
• Éljen a hon, magyarok hazája !< 

S mint a himpor a virágkehelyben, 
Mit a szellő ültetett beléje ; — 
Megfogant az ár ra nép szivében 
Az iraána; drága szent igéje . . . 
5 büszke daccal állt meg sirja szélén, 
Lelkesülve mind haláláig rajta . . . 
Visszaretteni a halai is tőle 
És letette fegyverét a partra . . . 
. . . És az élet felmnsolyga rája : 
.Éljen s hon, magyarok hazája!« 

Ö dicső sziv, melynek vére, lángja 
A házának volt porig szentelve ! 
6 dicső ajk, mely a hon nevével 
Hallgatott el s dőlt a sirkenelre ! 
. . . Itt dobogsz le, nemzeted keblében, 
I t l beszélsz te : a földnek porában, 
S a fűszálban, mit véred behintett, 
S ezek ajkán, — mely kél hő imára : 
.Éljen a hon, magyarok hazája !< 

Vérző szívvel néztünk hamvaidra, 
Elsirattunk téged és magunkat . . . 
Lángkcbellel állunk most feletted : 
— Nagyjaink tán nem hiába hunytak ? I 
Jobb jövönknek porba hintett magva 
S a reménység zöldelő vetése 
Mit. Ígérget,. végre_jmajd megadja? ! 
. . . S zeng örömmel e nép szive, szája : 
• Éljen a hon, magyarok hazája !» 

Illyés Bálint. 

tem már ! — szólt mélabúsan, uyiltszivüség-
gel az asszony. 

— De az az örökös mosoly ajkain? — 
kérdezte a férfi s lélekzétét visszafojtva leste 
a választ. 

— Csak külső máz, mely megvakitja a 
társadalmat és kiszínezi a szomorú valót! 

— Ajándékozzon meg bizalmával és 
beszélje el életének főbb mozzanatait! 

Az asszony lecsukta szomorú szemeit; 
gondolatait — bilincseüől megszabadítva — 
szárnyukra engedé, azok csapongva szálltak 
a múltba s aztán csöndesen, gyenge hangon 
— mintha' csak önmagával társalogna — 
szólalt meg: • £ 

—: Azt tapasztaltam, hogy nincs igaza 
sem Bérangernak, sem Mussetnek, midőn azt 
állítják, hogy .Sohase szeretett az, aki két
szer szeretett* és hogy.Az első szerelem az 
utolsó szerelem, a többi már csak vágyódás 
az első után«, mert lehet egvnél többször is 
szeretni. Hogy melyik a mélyebb és valódibb, 
az más kérdés?! Magamról és tapasztalat 

utján szerzeit meggyőződésből beszélek, ami
dőn ezt fejtegetem,, hiszen szerettem az ura
mat, különben nem viselném _a nevét, bár 
rajongással sohase csüngtem rajta Eléggé 
boldog voltam s azon remény dagasztotta 
keblemet, hogy az akkori boldogságnak kép
zelt megelégedettség örökös leend, de nem. 
úgy történi; a sors szeszélye mis irányt adott 
életem folyásának. Egyhangú környezetemben 
mindjobban távolodtam férjem lelkétől, ki nem 
tud mást, mint hódolni a zsongó tömegnek, 
élni egyedül az üzletnek s a pár év után 
egyszer csak arra ébredtem, hogy az iránta 
táplált érzelmeimből nem maradt meg egyéb, 
miut ama tisztelet, amellyel-1-én neki, mint 
férjemnek, tartozom . . . Az ő lelkétől távo
lodva közeledtem egy másikhoz, aki megta
lálta a szivemhez vezető utat, men álnév 
alatt irt dalaiban lelke énekel. j» 

— És az a másik ? — szakította ön
kéntelenül félbe pihegve, remegő hangon 
a férfi. 

— Te vagy ! — végezte suttogva és 

önfeledten élettörténetét az asszony s egy 
szokatlan jelenet támadt : a férfi elé térdelve 
ráborult és csukott szemekkel ajkait kereste. 

A férfi szemeiben különös fény gyúlt ki 
és teste megremegett az édes tehertől, melyet 
ölelve tartott. S midőn a pillanatnyi mámor
ból föleszmélt, azt kérdezte az asszonytól : 

— Lelkemet kettéválasztom. Az egyik 
felét meghagyom a költészetnek s csak a 
másik felét adhatom neked ajándékba. Meg
elégszel-e vole? • v 

Boldogan felelte az asszony: 
— Megelégszem én annyival is. Azért 

}í laagyon hála., Iwi7.it n 

• , [ 1 „ 

Igy; ültek ők-még sokszor édes kettes
ben, mámorító boldogságban, mert 

»Óh van-e édesebb beszéd, 
Mintha megfogva kis kezét 
Egymás szemébe nézünk hosszan, 
De ajkunk meg se moccan !< 

http://Iwi7.it
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Patak partján. 

Úgy szeretek egymagámba' 
/Ukonyfényben patak partján állni. 
Fodros habok csevegésén 
Ifjú sziirVel hosszan elmélázni; 
A szőke Víz habzenéje 
Elandalít, rabul ejti lelkem*. 
TáVol a Világ "iájától 
Bánat'imat mindig elfelejtem . 

Úgy szeretek egymagámba' 
Messze nyúló nyárfák alatt ülni, 
Bágyadt napfény mosolyában 
Fájdalmakat, gondolatot űzni ; 
Aranysugár, hulló leVél, 
Csobogó Víz imádságra késztet 
S a táVoli harangszóra 
Lelkem mélyén remény, új hit ébred. 

Kiss Bercid 

H Í R E K . 
Hivatalvizsgálat. A hadvezetőség ré

széről f. hó 6-áu Mendl Alajos vezérkari 
ezredes, Cserr.i Lajos vezérkari őrnagy es 
Farkas szakelőadó százados kíséretében váro
sunkban járt, hogy a helybeli szolgabiróságnál 
a katonai Ügyeket, nevezetesen a mozgósítási 
iratokat megvizsgálja. A tiszt urak mindent 
példás rendben találtak és efeletti • megelége
désüknek szóval is kifejezést adtak Takach 
Márton főszolgabíró előtt. 

Tanítók közgyűlése. A kemenesaljai 
ág. hitv. evang. egyházmegyei tanítóegyesület 
tagjai ; mintegy 35-en, szerdán tartotta meg 
ezévi közgyűlését a zalamegyei Alsólendván. 
A Pápa- és Czelldömölk-videki tanítók már 
7-e"n este teljes számban megérkeztek a kies 
Alsólendvára. honnan csak másnap délután 
utazta* vissza ki-ki a maga lakóhelyére. A 
gyűlésen, melyet az evaug- iskola helyiségében 
tartottak meg, Koczor Márton alsósági tanító 
elnökölt. A gyűlés lefolyásáról a kővetkező 
tudósításunk szól: Koczor elnök megnyitó 
beszéde után Gecsényi Lajos altólendvai ta
nító a IV. osztályban rainta-tanitást tartott a 
magyar történelemből s a számtanból, melyért 
a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 
Ezután Szórady Dénes czelldömölki tanító az 
állami tanterv alapj.tn készített s az egyete
mes egyház által kiadott tantervet ismertette. 
A közel másfél óra hosszat tartó, igen tar
talmas előadást a jelenlevők mindvégig nagy 
figyelemmel hallgattak. Majd a tanítóegyesü
letnek a legutóbbi közgyűlés óta felmerült 
apróbb ügveit tárgyalta a küzgylé*. Végül 
Lascbober ÖJön alsolendvai áll. polg. iskolai 
rajztanár mutatott be a szabadkézi rajzból 
kézügyességi gyakorlatot. Gyűlés után a ven
dégek tiszteletere bankett volt a Koroua-szálló 
éttermében, mely után a délutáni vonattal 
hazautaztak a tanítók. 

Az Őrült kérd. Zsifkovits Sebestyén 
mint veszedelmes örült került ki a tebolydá-
ból; Midőn hazaérkezett Janosházára, azt 
hangoztatta. h"gy ő Budapesten a" technikát 

Betiltott vásár. Az uralkodó száj- és 
körömfájás miatt I . hó 13-án a noszlopi 
aMatvásárl uem tartjak meg. 

Szüreti mulatság. Az iparos ifjúság I 
hó 12-én fog szüreti mulatság keretében 
fékezhetetlen jókedvének szabad folyást en 
gedni. A sohak által oly neliezen vart tánc
mulatságot a Griff-szálló termeiben tartjak 
meg mely előreláthatólag nagyterűnek ígér
kezik. A tiszta jövedelem a polgári fiaiskola 
kiadásainak fedezésére fordittatik. 

Járvány. Vönöckön a gyermekek közOtt 
sokan kanyaróba estek s e miatt az iskolák 
bezárását is el kellett rendelni, ugyanaz a 
járvány uralkodik Jánosházán is. 

Aranylakodalom. Kemenesszentmárton 
községben szép- c>aladi Bnn>pély folyt la Né
meth Ferenc jómódú gazda házánál. Ötven 
éve múlott annak, hogy az öreg Németh Osz-
szeboronálódoti hitvesével és ennyi időn át 
rótta vele az élet viszontagságos utait. — A 
félszázados együttlét ünnepélyét aranylako
dalom keretében ünnepelte meg az agg há
zaspár, és ezen az ünnepélyen számos vendég 
nyilvánította Oromét és a jövőre kiható sze-
rencsekivánatát 

A szobafalak diszitejenek titka. A 
háziasszonyok legfontosabb gondia közé tar
tozik a szobák falainak csiuos és izleses fel
díszítése is. A lalak egyik legszebb ékességét, 
a művészies, színes képek adják meg. A szo
bák ezt a gyönyörű díszét azonban a színes 
képek drága árai miatt csak kevesen szerez
hetik meg. A világhírű festmények színes 
reprodukciói rendkívül drágák s igy a legtöbb 
helyen üres falak ékteleuitik el a szobákat. 
Nos, a lelkiismeretes és takarékos háziasszo
nyokat többé nem fogja gyötörni ez a gond. 
A >Képes Hét<-nak eonek a kitünO éa az 
ország legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap
jának a kiadóhivatala gondoskodott arról, hogy 
ezentúl a legszerényebb lakás falait is művé
szies, színes képek díszítsék. A .Képes Hét. 
címlapján minden héten egy-egy világhírű 
festmény színes reprodukciója ékeskedik, amely 
bekeretezve és a falra aggatva, még a lege
lőkelőbb szobának is díszére válhatik. A 
• Képes Hét< előfizetési ara negyedévre 2-50 
K s mutatványszámot kívánatra ingyen éa 
bérmetve küld a kiadóhivatal Budapest, V., 
Visegrádi-utca 13. szám. 

lévagyatoaltáa. Weisz Henrik hely
beli lakos családi nevet belügyminiszter, en
gedéllyel Vdmosra-ra magyarosította. 

Baleset. A mult héten súlyos baleset 
érte Bors Iváu gépé.-zt Rabakecskéden. Bors 
az ottani gőzmalomban végezte teendőit és 
ezenközben jobb kezet erősen megzúzta. 

Tanítói államsegély. A vallás- és köz
oktatásügyi mini zter Papp Sándor várkeszöi 
r. kath. tanitó fizetését államsegéllyel 1600 
koronára egészítette ki. 

Mennyi nyomatékot adhatnak a mé
szárosok ? A husvágási és huskimérési sza-
bálvrendelet a földmivelésügyi miniszternek 

i 1911. évbtn kiadptt 44,400—111-1. sz. rende-
• lete alapján alkottatván meg, a következő 
i érdekes és fontos rendelkezéseket tartalmazza: 
' A marhahúsnál a pecsenyehnshoz, valamint 
' a leveshusok közül a fartőből való húshoz és 
I a levesnek való hátszínhez legfeljebb öt száza-
' lék nyomaték adható, mig a vékony oldalas-
i hoz és váfthoz nyomatékot* adni tilos és hogy 
| nyomatékul csupán labcsoolok és a fejnek 

! tarja C'ontrészei vagy vese, máj, lép, szív és 
! tőgy adhatók. Ezt a rendelkezést meszarosa-
! ink nem igen szoktak, betartani, de a közön-
' ség megkövetelheti magának. 

Titusz. Kenyéri községben egy tífuszos 
1 megbetegedés történt. Minthogy több eset 

uük ur most már asszony utan nézett és 
kérte a plébánost, hogy adja hozzá feleségül 
a nővérét. Természetes, hogy "kiutaltatott. 
A kérő nagyon szivére vette a kosarat és 
revolverrel tért vissza. hogy_ a beleegyezést 
kierőszakolja A megijedt plébános elzárkó
zott az örült ember.elői. aki ekkor az abla-
koi; ;i: ..'.v; JözöU Le. majd pedî  elmeuekült. | éz ideig mée nem tfr'ént. remélhető, hogy e 
A csennőrség elfogta és ártalmatlanná tette, járványt előidéző betegség elszigetelhető lesz. 

Vizsgálat egy k6r)efyiii hivatalban. 
Somogyi Aladár szolgabíró folyó hó 10-én 
Mersich lenő járási számvevővel hivatalvizs-
gilatot tartott az ostffyasszonytai körjegyző 
hivatalában. Minden rendben találtatott. 

Munkakereso olahok. A héten mintegy 
30—35 tagból álló oláh karaván érkezett 
varosunkba azon celbo!, hogy a- Sag-hegyi 
bazakbáeyabau munkai kérjenek. Minthogy 
azonban uem nyertek foglalkoztatást, a szol-
gabiróság hazatoloncalla őket 

Botrány a templomban. Olvasóink meg
szokták már, hogy ezen dm után Nagysimo-
nyi község neve következik. Tényleg igy van, 
dé ezúttal nem az orth. izr. imaházban, ha
nem az ev. templomban történt az eset. Ez 
év február 11-én két nő, Szilva) Józeefné éa 
Kajtár Erzsébet istentisztelet tartása közben 
felugráltak a tanítónők részére fenntartott 
padokra, a templom ajtaját megrugdalták és 
az ezen megbotránkozó hívek felé szamár
füleket matagattak. A törvényszék a mult 
héten tárgyalta ez ügyet és nevezetteket val
lás elleni vétség miatt egyenként 150 korona 
büntetésre ítélte. 

Hol volt nagy szürst T Osztrák borá
szati szakférfiak tanulmányozták hazai szőlő
telepeinket és többször érdeklődve szemlélték 
azokat a szőlőtrágyázásokat és eonek ered-

I menyeit, amelyet a kőbányai szárított hizó 
{ sertéstrágyával végeitek. Felette fontos az a 

körülmeny, hogy a s e r t é s trágyának három é v i 

biztos hatása mutatkozik, a növényt megerő
síti és ellenállóbbá teszi minden növényi 
betegségekkel szemben. Elősegíti a beérést és 
igy normális érés idejében beállani szokott 
elemi csapások ellen nyújt indirecte védelmet 
A kőbányai száiitott hizó sertéstrágya fosz
forsav, káli és nitrogén tartalmánál fogva 
teljes trágyázásra alkalmas, de a típusos 

j szervetlen trágya-alkatrészeken kivOl további 
egészében felette fontos és értékos mennyi
ségű szerves trágya-anyagokat tartalmaz. És 
é p e szerves tragya-anyagok tenyészagyai 
azon b ak t é r iumoknak . ame lyek a l e v é s ő nitro
génjét a növény szamára megkötni képesek. 
Ilyen módon a gazdák ingyao jutnak a szük
séges nitrogén trágyához. A szárított kőbá
nyai hizó sertéstrágyat egyes-egyedül a Bu
dapest Kőbányai Trágyaszaritó gyár, Bosányi 
Schietrumpf és Társa Budapest, IV. Ollot-ut 
2T. gyártja, tizenötéves tapasztalat és a gaz
dák elismerd levelei alapján az a legelőnyö
sebb terméseredményről számol be és a le-

i vélek másolatát közjegyzőileg hitelesítve kí
vánatra ingyen meg is küldi. 

Bábák di ja iása Nagysimonyiban. Meg
emlékeztünk arról, hogy Nagysimonyiban a 
kiérdemült községi bába mellett egy fiatal 
gólyanéni is praxist üz és hogy ebből kifo
lyólag az öreg bába javára a képviselőtestü
let igen humánusnak nevezhető, de absurd 
határozatot hozott. Ezen határozat aképen 
szólt, hogy aki a fiatal szülésznő beavatkozá
sát veszi igénybe, az tartozik az öregnek is 
megfizetni a taxa szerinti honoráriumot. Ez 
a bölcs határozat megfellebbeztetett és a 

, vármegyei törvényhatóság bizottsága meg is 
változtatta, kimondván, hogy a községi bába 
kötelező alkalmazására vonatkozó rendelke
zésnek helye nincs, igy ez esetben és e címen 
díjazásra sem tarthat igényt. Talán a bölcs 
községi tanács is rájött azóta, hogy egy ró
káról két bőrt lehuznir nein lehet' 

Verekedő cigányleányok. A Ságh-hegyi 
H z ü i e t 11' v . v t e - . . | , l . . 

Mindössze csupán annyi történt, hogy a sági 
cigányleányok, akik szüretre voltak felfogadva, 
gerezdraetszés közben egf fUslOsképU legényen 
összeveszlek úgyannyira, hogy, vó|.fl! a met
szőkéit egymás ellen vették alkalmazásba. A 
vért szomjúhozó cigányleányokat a férfiak 
választották szét. Ezek tttan mondja csak 
valaki, hogy nincs nöemancipátio. 
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a kir. tanfelügyelő jelenlétében mait csütör
tökön ünnepéiyesen fölarattak. Pietnita Ferenc 
dr. adta át az iskolát, az odatartozó paszták 
i] -p-nek oafy őrömére. 

Footbal mérkőzés. Sárvári Egyetértés 
Footbal Club - - Czelldömölki Kereskedelmi 
Kor: 0 :3 . A mérkőzés mindvégig igen érde
kes volt, miután Sárvár elhagyta eddigi tem
póját, és inkább az előnyösebb pass játékot 
produkálta. Sárvárnak összes játékosai mind 
kitűnő (ormában voltak, de különösen kitűnt 
Steiner beek, akinek erős rúgásai igen nagy 
tetszést vivtak ki a közönség körében, továbbá 
Molnár center, kinek önfeláldozó játékán még 
a czelldömölki csapat is csudálkozott és 
.Vmeth !t.. aki a csatársor ügyes és szép 
pass játéka által az első göalt rúgta az ellenfél j 
kapujába. Első félidőben az arány 0 : 1 Sár- j 
vár javára. A második félidő Ötödik percében • 
Sárvar oorner, (sarok) rúgásból ismét Németh 
IL által elérte a második, mig a kilencedik | 
percben Nagy összekötő által a harmadik és 
utolsó goalL Sárvár összes játékosai mind | 
kitűnő formában voltak ; Szabó kapus nagyon \ 

il védett. Czelldömölk, u ha legjobb embe
reit hozta a mérkőzésre, eredményt nem volt I 
képes elérni, ami a Sárvári hátvédek ügyes ' 
támadásinak tulajdonitható. Megjegyezzük még, 
a C K. K.-nek maidnem valamennyi játékosa 
játszott már Sárvaron a Czelldömölki Sport-
Egylettel az Egyetértés ellen. 

Baleset. Kovács László vasúti fékező 
Sárvárott tolatás közben a kalauzkocsi futó
deszkájáról leesett s súlyos sérüléseket szen
vedett. Hazaszállították czelldömölki lakására. ' 

A Magyar Földrajzi Társaság Aradon 
tartotta hetedik vándorgyűlését. Lefolyásában 
is impozánsabb, de fontosságban is kiemel
kedő volt az idei gyűlés a megszokott ván
dorgyűlések sorából. Jelentőséget — az el
hangzott, roppant érdekes előadások mellett 
— egy miniszteri bejelentés adott az aradi 
gyűlésnek. Jankovich Béla közoktatásügyi mi
niszter fölhatalmazta Feleki Pál grófot, a 
Foldr. Társaság főtitkárát, jelentse be az ő 
nevében a gyűlésnek, hogy a készülő középis
kolai reformban a latin órák egy részét a 
geográfia tanítására engedi át, a* földrajzot a 
középiskola fölsőbb osztályaiban is fogják az 
uj tanterv szerint tanitani s végül,- hogy ez 
az oj tanterv mar 1914-beo életbelép. — Az 
előadások közül érdekes volt Kövesligelhyé, 
aki kitejtette, hogy a Holdon levő krater-
hegyalakulasok a Földön is megtalálhatók, — 
és Csolooky Jenőé, aki kimutatta, hogy a 
földmágnesességgel, az Eötvös-féle ingakisér
ielekkel megállapítható a Földben talált 
agyagedények kora. 

Az Országos Állatvédő Egyesület 
(Budapest IX., Ernő utca 1 1 — 1 3 ) elnőkségé-
tiek szerkes .ti'-evunkh'-z intézett alábbi fölhí
vását tisztelt közönségünk, de különösen a 
községi elüljan eágok és iskolai hatóságok 
figyelmébe ajánljuk. A fö hivas a kOvelkezö: 
Igen tiszteli Szerkestő Ur! Az a meggyőző
désünk, hogy a vidéki sajtó minden egyes 
szerve főfeladatának ismeri, hogy közönségének 
minden rétegében a szép es jó iram való 
érzékel ébressze és erősítse, egy szóval: ter
jessze a civilizációt. Ennek a civilizációnak 
ma már minden művelt államban egyik kö
vetelménye az a'latvedelem, melynek közig- -
gatási hasznánál jóval nagyobb az a hatalmas 

.ethikai befolyás, melyet a tömegek érzületének 
szetidite-rrc gyakorol. - Eunnk a népnevelő 
irányi követő állatvédő eszmének Ofsxágszei te 
való propagálása képezi áz Országos Állatvédő 
Egyesü el legfőbb mi--zi<.j:u. Ennek a misszi
ónknak szives támogatására kérjük fel L 
Szerkesztő u-at. Nevezetesen kérjük: hogy 
becses lapjában hozzi nyilvánosságra és ál
landóan o.-torozz.i a fe'inerülő álla.kinzásokat 
e- in iril .lő •• s-k •:: tiv... iedjek becses lapja 
olvasóit at a' a t v e d e ' e m iizveuek megnyerni, 
aiözönseiihen a'..e.,t).:ii a természetvédelem 
iránt rptWBzenvet - i c - V - T — méltóztassék ' 
Decses lapjában n.laliat . i . hogv a—természet- j 
barátok és állatvédők. al 'al--!és madárvédő ! 

»gve»Bretek alakitása ntján sjgyüHmnködés 
céljából tOmörittessenek.Nagy hálára kötelezne 
bennünket .a t. Szerkesztő Dr, ha b. lapjának 
ama számaiból, melyekben az állatvédelem 
bármely ágazatát érintő közlemények foglal
tatnak, egy-egy példányt egyesületünknek meg
küldeni kegyeskednék. A z ily közlemények 
nálunk rendszerint hivatalos eljárás tárgyát 
képezik, vagy hivatalos közlönyünkben említ
tetnek meg. E közlOnyüuknak az .Állatvéde
lem* cimti havi folyóiratnak.tiszteletpéldányát 
kívánatra szívesen bocsátjuk a t Szerkesztő 
ür rendelkezésére anélkül, hogy becses lapja 
cserepéldányára igényt tartanánk. Felkérjük t. 
Szerkesztő Urat, hogy jelen megkeresésünket 
teljes rokonszenvére méltatni kegyes legyen. 
Kiváló tisztelettel Budapest, 1 9 1 3 . október 2. 
Fodor Árpád, áll. fógimn. tanár, főtitkár. 
Máday Izidor, ny. min. tanácsos, elnök. 

Uj cementgyár. Wittmann Adolf és fia 
cég alatt városunkban uj cementgyár lélesülL 
A gyártelep a sági országul mentén levő 
téglagyár területén van A i uj gyár tevékeny
sége kiterjed a cementipar összes ágazatára, 
ugy építészet, mint az utiépllés és vízvezeték 
készítése terén. 

Munkástelep. Hír szerint az Oitffyasz-
szonyfa községhez tartozó Szőgyény-léle bir
tokon a közel jövőben gardasági szeszgyárat 
és ezzel kapcsolatban 4 0 munkásházal építenek. 

Cigányiskola. Fslsöőrött a cigány gyer
mekek részére az állam négy tanitós iskolát 
állított föl. A cigánygyermekeket már beírat
ták, esik ruházatukról kell gondoskodni. 

A nemek problémája cimmel érdekes 
kOnyv jelenik meg a karácsonyi könyvpiacon 
Bodnár János nagyváradi volt trnitó, most 
városi főkönyvtáros előnyösen ismert tollából. 
Az éidekes munka mig egyrészről kritikai 
ismertetése lesz azoknak a b>zarrabbnál bizar
rabb elméleteknek, amelyek azt az örökké 
érdekes problémát, hogy fiu e vagy leány? 
— állandóan a közérdeklődés tüzvonalában 
tartják, másrészről a szerzőnek ezirányu ta
pasztalatait és reliexióit fogja ismertetni. Ezzel 
a dologgal eddig csaknem k'-arólag orvosok 
és antropolózusok foglalkoztak; Bodnár az első, 
aki orvosi diploma oélkPl neki vág a merész 
föladatnak s a kérdést minden oldalról ugy 
állítja be, ehogy a-t a müveit embernek 
kell. Igy a munka nemcsak úttörő, de hézag
pótló is. Ara 2 K 50 f. 

Nincs elég tano'n. E-z szaklap írja a 
következőt: Végre a sok kiállásba, amely el
hangzik az altalános isk.'a hiány miatt, bele
vegyül a szentyotUiárdi főgimnázium panasza, 
a tanulók állandó csökkenése miatt Évről-
évre fogy a szamuk s ez évben a nyolc osz
tályban csak 146 tanúi., iratkozott be. Leg-
i .-! '••:)••!,b a hetedik osztály, ahova hat 
tanuló jar. 

A » é - ugyminiszter 10 -2500 /1913 . szám 
alatl körre ideietet intézett az összes pénz
ügyi igazgatóságukhoz, amelyoen elrendeli az 
állami egyénét adóknak a következő három 
évre való kivetését, illetve r-. ehhez szüksé
ges előmunkálatok foganatosítását. A rendelet 
kiemeli, h o g y a kivetés során a régi törvénye
ket kuli alkalmazni a lőkekauiat és jaradék-
adó, a nyilvanoi számadásra kötelezett vállala
tok é-s egyletek adójánál, továbbá a kereseti 
adó é s e z általános jövedelrr pótadó kiveté
sénél i s . 
--_ A mezőgazdaság á l lapota az _ország 
több vidékén veszedelmesen hasonlít a mult 
őszihez, amennyiben áz e s ó z u s e k , egyes hel.e-
k é n pedig a vrzáradatok annyira átnedvesi-
tették a talajt, hogy az őszi munkalatok 
megkezdése igen sok helyen akadályokba üt
közik, emellett a kukorica földek is később 
szabadulnak fel. mint reudesen s i g y a veté
sek kétségtelenül késedelmet hígnak szenvedni. 
Egyébként a z o n b a n némi j a v u l á s ' állapítható 
m e g . amennyiben az időjárás szeptember e l s ő 

napáiban kedvezőbbre f o r d u l l s tehetővé let-
ték H z elkésett I n ni- si e, a _ c s e p j e s i maii-
k a k befejiiZTWii ."15151, niter—é->—altnlanns a 

panasz azonban amiatt, hogy a népnek leg
fontosabb kenyeret helyettesítő terménye, a 
burgonya rotbadásnak indult, minélfogva a 
termés igen silánynak ígérkezik. Ennek elle
nére a burgonyának ára nincs, úgyszintén a 
gabonaféléket is siralmas árban kell elveszte
getni. Ha ehhez hozzávesszük az állat* -
folytonos c s ö k k e n é s é t , az általános pei.. .... 
ányt s a bankok tehetetlenségét, akkor meg
lehetősen szomorú helyzetkép tárni elénk. Az 
ország több vidékén ebben az esztendőben 
megismétlődnek a mult évi nyomoraságok s 
különösen ott, ahol az árvizek is pusztított * 
valósággal katasztrófaszertt bajok nehezedi.. » 
a gazdaközönségre. 

Nyelvtudós betörő borbély. Tizenegy 
évet ült már fegyházban és legutóbb is ne-

I gyedfél évi fegyházbüntetésre ítélték Csiha-
lorizki Szaniszló 31 éves borbélyt, egyikét 

| a legveszedelmesebb betörőknek, aki a mult 
: héten a nagyenyedi fogházból megszökött. 
I Beszél magyarul, németül, olaszul, lengyelül, 

románul, arabul és angolul. — Egy magyar 
sikkasztó, Knopf Jakab hamis takarékkönyvek 
és váltók forgalomba hozása után Gyertyános
ról ahol takarékpénztári vezérigazgató ur volt, 
megszökött Egyiptomba. Alexandria városában 
éppen akkor tartóztatták le, mikor hajóra 
akart szállani. Rendőri födözet mellett Nagy-
kikindára szállították s igy legalább alkalma 
lesz szerelmeles oldalbordáját viszontláthatni 

Gyér városának tanácsa még 1 9 1 1 -
ben fohrt a közoktatásügyi miniszterhez, hogy 
az ipariskola tanítóit helyezze a polgári iskolai 
tanárok rangosztályába. Ez a fölírat még máig 
sem nyert elintézést. — A közoktatásügyi 
miniszter ez általános kinevezések során a 
Nagyváradon megüresedett egyik nőtanitói ál
lásra TOrOk Erzsébetet nevezte ki, aki ezonbtri 
máig sem jelentkezett, nem is tudtak nyomára 
akadni, holott már régen elmúlt szent hé 
elseje. Természetesen a miniszteriirmbin is 
épp oly kereset tudnak a Török Erzsébe'-ől, 
miét a nagyváradiak. Legérdekesebb aramban 
az, hogy Tőrök Erzsébetet állítólag kinevezték 
anélkül, hogy okmányait látták volne. 

Penzeslevelek utánvéttel. Eddig csak 
ugy lehetett pénzesleveleket ntánvéttel föladni, 
ha az ember csomagok gyanánt szállítólevéllel 
adta (öl őket A posta most aj rendet lépte
tett életbe: október elsejétől kezdve a monar-
kia és Németország területén bárhová küldött 
pénzesleveleket ezer koronáig, illetőleg nyolc
száz márkáig terjedő utánvéttel lehet megter
helni. Az utánvétel beszedésért föladáskor tíz 
fillért kell fizetni. Más országokra nézve a régi 
rend marad. 
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Hirdetmény. 
Horváth Sándorné Smideliusz Ro

zinak, Horváth Sándor elleni árverési 
ügyében a 2714/1913. sz. a. elrendelt 
ii -ésiu-k 1913 évi november 18-ik 
napjának d e 9 órakor Alsómesteri 
községházánál dr. Móritz hénes, vagy 
helyettesének közbejöttével leendő foga
natosítása végett Záborszky Sándor bi-

sgi végrehajtó kiküldetik. 
"'--Minthogy a Horváth Sándor volt 

czelldömölki lakosnak az árverési hir
detmény és feltételek kézbesíthetők nem 
voltak, mert a kézbesítői jelentés sze
rint Czelldömölkről ismeretlen helyre 
távozott, minélfogva nevezett Horváth 
Sándor részére az 1881. évi LX. t. c. 
153. §-a értelmébzn egyidejűleg dr. 
Tompa ~ Sándor ügygondnokul kiren
deltetik. 

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 
Czelldömölk, 1913 október 2-án. 

Ullrlch, sk. kir. jbiró. 

Hirdetéseket jutányos 
^áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

menjen gőzfürdőbe 
Ha fáj a dereka: 

menjen gőzfürdőbe 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha egészséges : 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy ezt a kincset megóvja. 

Masszás és tynkszemvágás. 
Pápai gőz- és kádfürdő 
reggel 6 órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a gőz

fürdőt hölgyek használhatják. 

E L A D Ó 
p o r t á l . 

Egy keveset használt 

üzlet i p o r t á l 
olcsón eladó. 

Érdeklődők lapnnk szer 

készt ősé généi nyer 

nek bővebb felvilá

gosítást. lé 
ELADÓ HÁZ. 

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

.eladó: ~ i " . 
Bővebb értesítéssel szolgái : 

Kreiner József. 

Kiadó! \ v . á? r; tt r e n , Ö C T l m ? 
_ _ _ _ _ _ Antalié hazában egy nagy 
kocsiszín — hozzálarluzó pajtával é* 
egy istálló 12_par igás számara. — A 
kocsiszín könnyű, szerrel átépíthető és 
igy lakóháznak is igen alkalmas. Esetiéi: 
órók áron eladó 

Cipészüzlet megnyitás. 
Czelldömölkön, a Szenthá

romság-téren, Kohn Sándor
féle házban 

cipész üzletet 
nyitottam. Kifogástalan szabású 
női-, férfi- és gyermekcipőket 
készítek teljes megelégedésre, 
olcsó áron. 

Javításokat elfogsdok és 
azokat azonnal elkészítem. 

Tisztelettel 

Ágoston János 
cipész. 

Eladó fodrász-üzlet. 
Czelldömölkön. Kossuth Lajos-
utcában, a llonig-fele házban 

levő 

fodrász üzlet 
azonnal eladó. 

Értekezni lehet: 

özv. Horváth Józsefné 
tulajdonossal. 

Villamos vilagito-testek eladók: 
5 dsrab sárgaréz-rud függesztek, telje
sen felszerelve, égővel együtt igen olcsón 
megszerezhetők Fényes Ferenc Uj-ká-

véházában Czelldömölkön. 

s H O R N Y O L T ! 

C S E R É P I 
kitűnő minőségben kapható 

özv. Tory Györgyné 
villanyüzemu téglagyárában Czelldö
mölkön a következő árak mellett: 

Hornyolt cserép 1000 darab 85 K. 

• kátráoyozott cserép lOOOdb. 75 K. 

A hornyolt cserép tartós
ságáért és fagyálló képes
ségéért jótállást vállalok. 

L E G S Z E B B 
vágott és cserépvlrágok 

: mindenkor kaphatók: 

K O S Z O R Ú K 
I I 

I 
alkalmi csokrok, a leg-

islésesebben, olcsó ár

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

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

_ Vir igHi le t : l e s t l U I La |o i -n tc t . 
K e r t é s s e U telep: Ságl-at . 
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Hirdetmény. 
Páiócz, Szentmiklósla, Rábakecs-

kéd és Kenyéri, továbbá Ostffyasz-
ízonyía és Csönge községek telekkvi 
betéteinek szerkesztésére kirendelt bizott
ság közhírré teszi, hongv az 1886. XXIX. 
1889. XXXVIII. és az"l891. XVI. tör
vénycikkekben előirt helyszíni eljárás 
végett és pedig egyelőre csupán az azo
nosító 1913. Október hó 20. napján az 
nzonositás befejezte után pedig a bizott
ság a községben megjeleneml. 

Ennélfogva felszólittatnak: 
1. mindazok, akik a tjkönyvben 

• lőforduló bejegyzésre nézve okadolt 
i lóteijesztést kivannak tenni, hogy a 
bizottság előtt, a kitűzött határnapon 
megkezdendő eljárás alatt jelenjenek még. 
és előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingat
lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a 
tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
hataridóig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése vtgett a bizottság elótt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek az átírásra, az 1886. XXIX t c. 
18—18. é s az 1889. XXXVIII. tc. 5. 
6. 7. és 9. §-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket a kiküldött bizottság 
elótt igazolják, vagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az 
átruházás létrejöttét a bizottság előtt 
szóval elismerje és a tulajdonjog beke 
lielezeseiv eugedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ez uton nem érvé
nyesíthetik éi a bélyeg es illetékelengé-
des kedvezményétói is elesnek. 

3. azok. akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, ogyszintén az ilyen 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj
donosai, hogy a bejegyzett jognak tör
lését kérelmezzék, illete. hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság elótt megjelenjenek, mert ellen
esetben a bélyegraentesség kedvezmé
nyétói elesnek. 

Czelldömölk, 1913. szeptember 27. 
Uilrlch Ede kir. járásbiró. 

Pataky Sándor betéuw'erkesztó-tkvez. 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Puch-gyártmányu 

motorkerékpár teljesen jókarban el
esén eladó. — Érdeklődők szerkesz
tőségünkhöz forduljanak. 

^ww^imRBEnnn | J AKOTS I S T V Á N 

E L A D Ó | 

kertészet í 
E B 
B B A Sigl-ntcában levő 

kereskedelmi kertészetemet 
azonnal olcsón eladom. 

E S u l 0 k I s t V á n , é r t e s z | 

aaasaaaaaaaaaaas 

kelmefestészete és vegyészeti 
ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16. 
(Saját hazamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközól-

" létnek. ^ = 

ESsnaaEnnEEaaEEE 

Steckenpíerd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakbao, Drogéri
ákban. Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a' Bergmann .Jlanera. 
liliuinkrémje,mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

A legjobb 
fémszálas égők 

a helybeli villamos telepen 
szerezhetők be. Az égők 50 
gyertyafény erősségig világos 
körtealakban darabonként 1 
K 30 fillérért. A homályos 
égők darabonként 10 fillérrel 

drágábbak. 

E B B B B B B B B B B B 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telén : Kis-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epnletmnnkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem-

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

CZELLDÖMÖLKÖN, SÁGI-UTCA-
Nagy választókban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hiillaszállitáfit s minden egyéb megbízást u legnagyobb gonddal, 

pontossággá! végezek ugy, hogy a gyászoló csilládnak akár helyben, 
akár vidékén,'miről 'sem kell gondoskodnia. — • Í J t'--

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

Nyomatot.- Dinkgreve Nándor -villanjerőreJErejjdj uiiirtjábajj_jCzelldömölk. 


