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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á ra : Eeész érre 8 korona, félévre 4 

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

Szerkesstoség ár kiadóhivatal 
Diokgrere Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Olcsób lesz-e a pénz ? 
Hogy olcsóbb lesz-e a pénz ? — 

ez ma a kérdések kérdése. Legyen bár
milyen foglalkozású azvember, egyaránt 
megérzik a nehéz időket. Most hogy a 
balkáni béke nyélbe van ütve, kétsze
resen okunk van reménykedve nézni 
afféle, hogy az óhajtott közgazdasági 
fellendülés várt és igért ideje elkövet
kezzék. De mivel mi a vidékeken a 
mértékadó pénzügyi körök felfogását 
nem tudhatjuk, fölkértük fővárosi leve
lezőnket, hogy elsőrangú pénzügyi hely
zetre vonatkozó cikket közölni. Énnek 
a fölkérésünknek eredménye az alábbi 
közlemény, melyet'egyL budapesti első
rangú bank vezérigazgatója mondott 
tollba. 

A pénzpiac feszültsége, ha fog is 
valamit engedni, de nagy optimizmussal 
ne nézzünk a legközelebbi jövő elé. 
Hallatlszott ugyan, hogy a Német Bank 
leszállítja a kamatlábat, de mint azóta 
ismeretes, a Bank ezt a* híresztelést 
megcáfolta. Ellenben az Angol Bank 
négy és fél százalékról 5 százalékra 

; emelte a hivatalos kamatlábat és így 
| nagy reménykedés lenne azt hinni, hogy 
I Osztrák Magyar Bank fog a kamatlá-
! bon enyhíteni, mikor egész. Európában 
| oly nyomott a helyzet. Voltaképpen 
I nem L az a baj, hogy a vállalkozás 
| drága hitelt kénytelen igénybe venni, 
| nagyobb baj az, hogy egyáltalában a 
' vállalkozás még nagy kamat mellett sem 
j vehet igénybe annyi tőkét, amennyit 
. óhajtana. Egész Európában évtizedes 
! ótar nem tapasztal! nagy pénzhiány van. 
j Ennek oka leginkább .a balkáni háború, 

mely az európai hatalmakat nagy hadi 
óvintézkedésre bírta. Ha nekünk egy 
miliárdunk veszett oda (annyi, arneny-

. nyit a franciák fizettek a németeknek 
| a Sedani győzelem után hadi sarcként) 
' a hadi felkészültség kiadásaira, az a 
' szomorú vigasztalásunk van, hogy a 

velünk farkasszemet néző orosznak is 
legalább ennyije elfecsérlődött. És aztán 
az angol váljon nem milliárdokat öl 
nagy csatahajói építésébe ? És egész 
Európa nem roskadozik a rendes és 
rendkívüli haditerhek alatt ? 

Emellett a német tőke Ázsiában 

gyarmatosító törekvésekre ment ki. S 
ma még e tőkék is bizonytalanul ka
matoznak; aztán most minden tőke 
arra spekulál, hogy a Balkán hitel igé
nyét kielégíthesse. Bizonyos dolog, hogy 
legelőször Szerbia, Bulgária, Montenegró 
kötik meg uj államkölcsöneikét, persze 
Oly terhes kamatláb mellett, hogy a 
francia tőzsérek mosolygó arca még 
mosolygóbbra válik. Csak Bulgáriának 
öt milliárd frankra van szüksége. Es 
nagy Szerbia mit fog elnyelni, ha a 
meghódított török földet pacifikálni 
akarja. Az európai államok valameny-
nyije uj renléket kénytelen kibocsájtani, 
hogy felemésztett pénztári készleteit 
pótolja. És épen ez a nagy tőkekeresés 
teszi drágává a pénzt és lesz okozója 
annak, hogy a kereskedelem és ipar 
egyelőre kénytelen lesz tovább böjtölni. 

Mi vél azonban a legnagyobb tőke 
az emberi munka, egy európai jó ter
més esetén, ha a munkára a szükséges 
béke és konszolidált viszonyok meglesz
nek, —• uj pénzforrása fakad minden
felé a szorgalom és munka nyomán és 
a nehéz időket csak legföljebb az az 

Egyedül a begyen. 
— Naplótöredék. — Levelek. — 

Irta : Udvirdy Ferenc Harcéi. 

I I I . 

(Vége.) 
Kedves fjram I unokahúgom s az ön 

között fennálló testvéri viszonyról rég tudok. 
Olvastam leveleit, melyekben kissé álmodozó, 
talán szentimentális testvérkéje szivéba oly 
észrevétlen volt képes belopni a megelégedett 
boldogság édes érzését, hogy a különben méla 
buslakodásra hajtó lányka mindenuU_és irm-
denben a rejtőző szépséget, jóságot látta. 

Hogy hozzam jött. kérdezősködtem Ön-
~lőT. mire Iröviden azt a nem várt feleletet 
kaptam. Bögy Ön nem ír neki többé, mert 
minden purce le van foglalva, meit , . . 8 
itt könnybefult szava — Ön már nem szereti 
többe; matt-Mid- r<ikiins.^z^ve^^j^.jm^r^ő^ 

Uram I'ne vegye tolakodásnak Írásom, 
hogí irok i-.rieretlenHl.j de kérve kell kérnem, 

ne hagyja magára a beteg lánykát, legyen 
orvosa, vigasztalója. Ha nem is minden héten 
(mint azelőtt', ha ritkán is, írjon neki. Ha 
látná mily réveteg méláz, hogy fogy napról
napra, mint térik meg törékeny teste . . . 

Az nem lehet, hogy nemes szivéből ily 
hirtelen kialudt volna a szeretet t^-.e, az nem 
lehet, hogy finom, érzékeny lelke egyszerre 
ily hideg, eltaszító legyen. 

• Dgy-e. nem kell csodálnom, irni log ? 
Még arra kérem, e levelemről ne tegyen 

említést Imiinek, s nekem se írjon, de azt 
kösse lelkére, hogy legyen velem szemben 
őszinte, (ha tudna, mily aggódó pontossággal 
teljesiti minden éhaját, parancsát), mert bánt 
bizalmatlansága; meit én forrón s igeq, igen 
szeretem. 

Türelmét köszönöm. Még egyszer kérem 
•-jón m-nél előbb. Üdvözli M . . . 

. . Ha te ugy tudnád, mim voltai ne-
. . Mtatá-löbbé ninej -ezavad hozzáni. 

mélán révedézTÍOnriyeí felt szemem s hervad 
mindegyre ifjú orcam.« 

Ne kérdezd, miért, hogy irok. Ne hidd, 
hogy szemrehányást teszek. Csak bocsánato
dért esdek. 

Feledd, hogy én téptem Össze csillogó 
álomfátylad, s most mégis magadra hagytalak 
a nagy hegy tövén. " Feledj, mert belátom, 
hogy nem vagyok méltó hozzád. Temess, én 
is temetek. Vihar pusztított, sok virágot letört: 
einlékvirágok titeket temetlek a feledés dohos 
kriptájába Hadd, hogy elmosódjanak hütelen 
testvérkéd korvonalai. Meg se sirass . . . 
Nyílnak majd krizantémek, rózsák, ne sirasd 
a multat, bízz a jörőbér 

Hessegesd el » visszatérő kísértő árnya
kat, kínzó alom alakod ha visszatolakodna. 

Ha te ugy tudnád . . s mégii felejteni, 
temetni akartalak könnyen, simán. Víg társak 
között részegítő bor i ' szQrcsOlgettem s én' 
keltem duhajon, dérajon vad nótákat, azután 
aludtam mámorosan, hosszan. Mindhiába. Ki-
séitntt a v á d s felriasztott erőltetett álmomból 
sikolyod. Zaklat a vád. Azért jöttem hozzriT. 
mi*t*tt- neki, vágnék a végnélküli atnak. Meg
vallom törödelmeseu sok sok vétkem s bocsá-

A "reíiloOtj es a legtaní 
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ember fogja megérezni, aki ebben az 
időben esztelenül pazaréit a más pén
zével, vagy esztelenül nagyobb vállala
tokba bocsátkozott a tuldTága kölcsön
zött pénzzel. 

Véleményem az, hogy az európai 
pénzfeszültség nem fog rövidesen meg
szűnni és a javulás lassú tempóban, 
de állandóan meg lesz és minden attól 
függ, hogy az emberi munka Islen ál
dásával frukluáló legyen. Ha mi elég 
okosak leszünk, mint a Balkán szom
szédai, felhasználni a közelséget, a jö
vőre kitűnő piacunk Ígérkezik olyan 
területeken, ahol a török eddig uralko
dott, de keleti fatalizmusával, igényte
lenségével nem számított |ó vevőnek. 
A pacifikált földeken élelmes vállalko
zók és dolgos nép jutott. Akiknek a 
munkához gép, szerszám, igaerő, te
nyészállat szükséges, akiknek a ruha: 
zata nem törökös és igényesebb. Mindez 
föltételezi, hogy mi jobb vevőközönséget 
szerezhetünk az uj területen s erre való 
számítással a magyar tőkének be is 
kell rendezkednie ipari vállalkozásokba, 
ha majd lassan,lassan a mai pénzügyi 
helyzet kialakul. 

De ismétlem: ne számítson senki 
arra, hogy máról-holnapra a hitelviszo
nyok javuljanak, azért akármilyen pénz
ember véleményére kíváncsi a közvéle
mény, — más választ alig adhat, mint 
azt, hogy óvatosság és takarékossággal 
kell átszenvedni ezeket a nehéz időket 
és várói a jobb napokat. 

Kolera — Amerikában és pedig a 
sertések között Ugyani i csikágói jelentés 
szerint a sertések között igen súlyos járvány, 
úgynevezett sertéskolera pusztít. Körülbelül 
20 százalék elpusztulásától tartanak. Csak 
aztán be ne hurcolják még azt is valahogyan, 
valamiképen. 

Lapunk erovatában több ízben szóvá 
tettük már^a helybeli villamos mizériáit — 
Az egyik legtöbb és legelhibázottabb kér
dés í közvilágítási naptár volt Későn, Úgy
szólván teljes sötétséfben gyújtják a lámpá
kat és korán, még teljes sötétségben le is 
oltják az egész éjjeles izzóiampákat, nem 
szólva a fél-éjjeles és a z iv-lámpakrnl, ame
lyeket tekintet nélkül arra, hogy a nyári hó
napokban 9 érakor gyújtják fel. 10-kor mégis 
leoltottak. 

Vasúti közlekedésünk olyan, hogy haj
nalban bonyolódik le a legnagyobb forgalom. 
Megfőném az öszi hónapoktól kezdve egész 
a nyári hónapokig, hogy ha valaki el akart 
hajnalban utazni, vagy e vonatok valamelyi
kével érkezett teljes sötétségben bandukolha
tott be, vagy ki az állomásra. Ugy látszik, 
végre eljutott panaszunk a legfelsőbb helyre 
és előállott a villany-telep egy »korszakos« 
újítással a közvilágítási naptár terén, amelyet 
városunk képviselőtestülete el is fogadott. 

Az uj naptár szerint február hó 26-tól 
április hó 15 ig és szeptember hó 11-től ok
tóber hó 31-ig terjedő időszakokban a szük
séghez mérten a közvilágítás körülbelül 
óráral váltakozölag tovább fog égni, mint eddig. 

Ugyancsak a nyári hónapokban, értve 
június hó 21-től augisztus hó 21-ig terjedő 
időben a fél-éjjeles, izzók és az ív-lámpák 
5 ,11 órakor fegoak leoltatni, az eddigi 10 
óra helyett. 

Változás történt még április hó 26-tól 
kezdve augusztus hó 26 ig terjedő időszakban 
is, amennyiben a közvilágításnak éjjeles lám
pái, hajnalban 2 órakor oltatnak la azon 
indokolással, hogy az utolsó személyszállító 
átmeneti vonat állomásunkon éjjel 1 órakor 
közlekedik, a kávéházak és vendéglök sza
bályrendelet szerint éjjel 12 óra.or záród
nak bex 

Az összes közvilágítási lámpáknak he-
kapcsolási idejében változás nem történt, 
megmaradt a régi határozat szerint. 

Ha ezeket az óriási újításokat alaposan 
megfigyeljük, bátran elmondhatjuk, hogy .ad
tál uram esőt, de nincs köszönet benne.* 
Igaz ugyan, hogy az összes ujitások nagyon 
helyénvalók és ezeknek szükségességét már 
régen hangsúlyoztuk. De ngy van ez kérem, 
mint az egyszeri ember esete: amit a jobb 
kezével ad, a ballal meg elveszi. — Kaptunk 
nagylelkűen »/4 ora meghosszabbítást, de 
ennek ellenében 4 hónapon keresztül már 
éjjel 2 órakor leoltják az összes lámpákat 

Szép, szép az indokolás, hogy az utolsó 
személyszállító vouat éjjel 1 órakor jön, — 
de az első már 4 órakor indul és ha jól 
tudom, áprilisban még nincs valami világos 
fél 4 órakor, amikor pedig annak, aki el akar 
utazni, már bizonyára ki kell menni, — 
illetve botorkálni az állomásra. — No 
meg igaz az is. hogy a kávéházaknak is 
vendéglőknek éjjeli 12 órakor be kell zárniok 
a szabályrendelet szerint. — De viszont épen 
ezen szabályrendelét szerint minden kávéhá
zas és vendéglős kérheti a záróra meghosz-
szabbilást reggelig, ami információnk szerint 
minden szombatin és vasárnap meg is szo
kott történni. De ugy látszik, majd ezután 
a főpincérnek nem a zárórára, hanem arra 
kell figyelmeztetni a vendégeket fél 2 órakor, 
hogy tessék kérem hazasietni, mert mindjárt 
teljes sötétség lesz. — No de mindezek mel
lett a közbiztonság ugy látszik semmi, mert 
az indokolás nem gondol arra, hogy a tolva
jok április 26 tói augusztus 26-ig a .kor
szakalkotó' világítási reform folytán éjjel 2 
óra után teljes biztonságban működhetnek. 
De ez mellékes kérem, csak az a fő, hogy 
ezen korábbi kikapcsolásból kiegyenlítődik az 
őszi és téli időszakokban >adományozott<(!?) 
háromnegyedórai hosszabb világításnak pau-
sale-árkülönbözete! — >Nesze semmi, fogd 
meg .jól I« 

És e mellett a felgyujtási idő változat
lan marad, ezután is nyugodtan ütközhetnek 
egymásba Czelldömölk lakói a téli kora es
téken és a nyári késői estéken a teljes sötét
ségben, mert hát Czelldömölkön megszületett 
a nagy világítási reform ! 

natodért csdek. Vétkem, hogy feledni akarlak. 
Mert bűnnek nevezhetem-e, hogy szerellek, 
azzal az izzó szeretettel, mely felperzseli 
bensőm, mily mindent megéget, hogy eggyé 
olvasszon . . . 

Szeretlek vakon . . . ü, bocsáss meg . . . 
Már levetettem a vígság bibor-aranyos -| 

palástját durva darócba Öltözködtem s teme
tek, messze megyek, megkísérelni, ami soha
sem sikerült feledni a multat, s hogy izzón 
szeretlek téged. 

Én idegenbe megyek. Téged melegség 
ölel át, melegítsd fél hát lelked ez igáz tűznél, 
amely nem csalóka hideg csillanás. Tárd fel 
szíred nyíltan, őszintén, mondd, hogy szived, 

kolják az aggódra szerető szí ' szeretet lény-
sugarai bánat könnyed harmatát s a részvét 
vigasz irjával ápolják, "gyógyitják tátongó 
sebeidet ' l — 

A szeretet viszont szeretetet kér, szeresd 
hát őket — — 

Nyisd ki kelyheá kicsi virág s felejtsd, 
hogy a szeszélyes áprilisban téged is megté
pázott a dermesztő fergeteg. 

Ilmi ' neked nem szabad a diólaléleknek 
lenni. Tárd ki hát kelyhed kicsike virág, s na 
félj, hogy tavaszod hideg t i l tarolja be újra, 
sőt emlékezeted se térjen vissza soha... soha. 

Isten veled I Bocsáss meg annak, ki 
érdemtelen a testvér névre. 

Alinak. 
a 

Köszönöm, hogy megemlékeztél halot
tadról. Éreztem, tudtam, hogy lesz szavad még 
hozzám. 

Felejtsek, temessek . . . próbáltam száz
szor, ezerszer mégsem tudom kitürülni szi
vemből képed, mely kisért szüntelen álmatlan 
éjjelen, ködös nappalokon át. 

Szerettél ? . . . Én i i szerettelek, vég- , 

tiszta érzelmekkel, gondolatokkal szálltam 
mindannyiszor hozzád. 

Te tudtad ezt i mégis egy muló pilla-
natért kész lettel volna mindent megsemmi
síteni . . . 

Félek önmagamtól, mert ugy érzem, nem 
birom elviselni az életet. Mondd, miért súlyos
bítod hát még jobban szenvedéseimet: Miért 
akarsz örökre temetni ? 

Nem, nem szabad temetned, mert bár
merre járj, bármit "cselekedjél, bus emlék fog 
kisérni s szived mig jobban vissza fáj. Ne 
temess, légy inkább vigasztaló angyala, hal
dokló lelkibeteg orvosa. 

Nincs pillanat, hogy kipzelmtm nálad 
ne járna. S te még mindig akarsz, képes 
volnál feledni. Szenvedő sóhajunk ölelik körül 
lelked', ne hidd, hogy nyugtod lesz. 

Igaz volna ? búcsúznom kel l ! Az utolsó 
szavak hagyják el ajkam? 

Nem lehet, nem tndok. -
Mindjárt éjfél lesz s én itt ülök bus 

gondolataimmal . ' 
Legyen ! Búcsúzom, de attól a rémes 

irtózom, i Várom soraid mindig 
napról-napra. Imádkozom irted nem bánom, 
ha ki is kacagsz érte, hogy töröld ki lelked
ből a szót: soha és néha gondolj boldogtalan 
testvéredre, ki tiged ozeretni soha meg nem 
szűnik. Jó éjszakát I 

Ilmi. 
4. — r — 

Tegnap éjjel váratlan meghalt a jegy
zőnk. Sikongva szólt a lélekharang. Holnap 
temetik. Mikor majd kiharangozzák, akkor 
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Isten ujja. H I R E>K 
Tikkasztó melegben, - hol a nap, úgy éget, 
Mintha felgyújtani kívánna a légat, 
Lázasan siet egy kétségbeesett no, 
Szive dobogása minden lépéssel nő . . . 
Verejtéktől fényes a még fiatal arc, 
Amelyen látható az erős lelki harc; 
Kis bilyu karjában, néha megszorítja, 
Viu arcát ilyenkor égő lang borítja. 
Néha izgatottan, vadul tekint körül, 
S hogy elő lényt nem lat, úgy (alszik megörül. 
— Boldog leszek e, ha célomat elérem? 
Most egyszer, szellemek, segítselek, kérem; 
Kik e néma csendben, körülöttem zsongtok, 
Biztató reménnyel a sikerről dongtok; 
Gsak a vízhez érjek, melyet amott latok, 
ügy ment leszek tőled, te erkölcsi átok! 
Nagy vétek nem lehet, ez nem érez, nem ér', 
Ha él, gyalázatom arcomba üti a vért. 
Halotti harang lesz a lolyó zúgása, 
Kis sírját a hullám hideg karja ássa; 
S vele elmosódik életemről a folt. 
Amely oly borzasztó és tűrhetetlen volt. 
Ah anyai érzet, te magasztos, le szent, 
Tűrjem gyalázatom? vagy legyek bűntől ment? 
Dé mi hozzád képest, le parányi élet 
A maró, lesújtó, nyers világitélet? . . . 
Igy tépelődik és a lelki furdalás 
Szívig ható, vérző, fájdalmas sebet ás. 

Mi az emberi terv, mi az emberi ész? 
Vele a természet, vagy végzet hamar kész. 

Mig szegény nő magát legyőzni akarta. 
A közeli veszélyt az erdő takarta, 
Honnan ordítással a c-endet betöltve, 
Száraz, piros nyelvét, hosszura kiöltve, 
Nagy ugrásokkal, tör elő egy szörnyű vad. 
Rémültében a nÖ azt véli, egész had. 
Zöld, piros szikrát szór szemének vad tüze, 
Kinzó éhség, szomj, őt prédát lesni üze. 
Már-már a jó zsákmányt magáénak vallja. 
Midőn auyja után kölykét sírni hallja. 
ROvid percre megállt, szeme nagyra tágult, 
Mig vissza kolykéhez ordítozva száguld. 

A kisdedek őrző angyala nemtöje, 
Lőn a szörnyű anya s magzatja mentője. 

— Irgalmas - Istenem, bocsáss szándékomért, 
Djjmatatásoddal bűnös lelkem megtért! . . . 
Nem fogsz kis magzatom a halálba menni, 
Vadtól tanultam, mint kell anyának lenni 

Jozefa. 

megindul a vonat is, amely elvisz a messze 
idegenbe . . . Búcsúzom (ne félj a szótól) 
nem örökre, a viszontlátásra. Majd megszűnnek 
a meddő vágyak, — elhamvad az égető 
tüz szenvedély-lángja s a hamu alatt hiába 
szítják a parazsat, nem éleszt többé tűzet a 
szunnyadó szikra : majd akkor, majd... majd 

Hidd, hogy eljön e majd s babonásan 
ne gondolj a bus búcsúztató halotti harang-
szóra, amely utamon kisér . . . 

Isten veled ! - A viszontlátásra 1 
Ali. 

* 
. . . Valaki nyögdécsel. Talán a siró 

szellő. Talán valami kósza lélek. Vagy talán 
szivünk titkos jajjai volnának. Ki tudná meg
mondani ? . . 

. . Valaki kopog ablakomon. Talán az 
odacsapott esőcseppek. Vagy szivem dobog 
ismét hevesiebben ? 

Nem tudom, nem tudom. 
~~Szegény kopott krónikás, miért, hogy

szeretni merték, miért, hogy nem tudsz le
mondani . . . leledni . 

Kiakad a toll. Többé nem irok. 
~~ Száll a por, sárgulnak a fehér lapok, 

fakulnak a betiik. Valaki olvasni fogja írásom: 
s nevet 1 esajnálón. gúnyosan : csacskák. 

Ez a kisérő zeném, mert hogy egyedül 
megyek a hegyen. i 

borítékban jelenik meg, nemcsak legszebb, 
hanem legolcsóbb lapja az országnak, miután 
negyedévenként csak 2 korona 50 fillérbe 
kerül." Kiadóhivatal : Budapest, V. ker, Viseg
rádi-utca 13/a. . 

Á miskel vadásztársaság raulttJzerdán 
erdei vadászatot rendezett. Terítékre kecf't 
13 őz, 47 fácán, 168 nyul és 3 szalont a.T 

Magánvizsgálatok a polgári fiúisko
lában, n czeltdömölki községi polgári fiúis
kolában évenkim kétszer lehet magánvizsgá
latot lenni: december és juuiua végéo e tan
évben az I . és I I . osztályból. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények Vasvarraegye kir. tan
felügyelőjéhez címezve a polgári fiuiakol • 
igazgatójánál a vizsgalat előtt legalább 6 hél 
tel nyújtandók be. Bővebb felvilágosítással • -
igazgatóság szívesen szolgál. 

A többtermelesé:t. Az Országos Koz 
ponti Hitelszövetkezet ez ev őszen 400 kör 
ségben végeztet kisgazdákkal műtrágyázás 
kísérletet o van módon, hogy a kisgazda-
teljesen ingyen kapják a kísérletezéshez szűk 
séges szuporfoszfálot. Miután ez az altroist 
intézet állal folyamatba teendő kísérlete, 
tisztán a nép érdekében — abból a cél be < 
hajtalnak regre, hogy a kisgazdák is mégis 
merjék a szuperfoszlat tertnesfoknzó hatását, 
melegen üdvözöljük az országos Hitelezővé . 
kezet szép elhatározását. Óhajtandó csak az, 
hogy a mi kisgazdáinkat is vonjak bele elib 
a szép akcióba. 

Jéggyár Cielláömőlkön. Jön a hideg 
és városunkban most a jéggyár kérdése 
vetődött felszínre. Városunk legfőbb j * , : ' 
gyasztói a mészárosok, hentesek, kávésok j=-
vendéglősök terrezgetikjiogy jiggyárat létesít 
senek. Szép eszme, nagyszerű gondolat, hisz. 
a liszta jég nemcsak mint fényűzési cikk, d<-
mint háztartási és gyógykezelési eszköz kiváló 
fontossággal bir. Az életrevaló eszme 'tehát 
nagyon is pártolásra érdemes, csak azután a 
hideg beálltával a jéggyár eszméje is be D« 
fagyjon. 

Merénylő saklBC Aranyossy István 
kelédi kanászgyerek f hó 3-án közvetlen kö
zelről rálőtt Paizs Gyula uradalmi hajdara 
akit a golyó fején talált. Az eset előzménye 
az volt, hogy előző nap a czelldűmölki já-
rásbit óságnál tárgyalása volt Aranyossynak 
Paizs Gyulával abból kifolyólag, hogy a hajdú 
a kanászgyereket megverte, mivel anonban a 
tárgyaláson a hajdnt felmentették, másnap a 
kanászgyerek ázzál támadt rá, hogy ha meg 
nem büntettek, majd ' én megbüntetlek. A 
golyót a hajdú fejéből eltávolították, orvosai 
bíznak felépülésében. A merénylő suhancot 
feljelentették. 

A József Kir. Herceg Szanatórium 
Naptára. A jovővévré szóló naptárak sorát 
rendkívül szép kiadósu naptárral nyitja meg 
a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület. 
Az egyesület naptára diszes vászonkötésbe 
kOtve, tábláján az egyesület szanatóriumának 
szin és olajfestésű képével, 16 ivre terjed és 
meg lehet tatami benne minden naptári rovatot 
Szellemi része pedig elsőrendű: Biró Lajos, 
Szemere György, Szini Gyula, Pakots József, 
Szomazházy I . , Bársony István, Szabolcska 
Mihály, Berda Jenő, Garvay Andor, Kanizsai 
Ferenc, Faragó Jenő, dr. Tomor Ernő, Sas 
Ede, Karinthy Frigyer, Bede Jób írtak a nap
tárba novellákat és közleményeket A szöveg
részt rendkívül szép képek díszítik, köztük a — 
tüdő vész ellenes küzdelem vezérharsonáinak 
a rcképsoroza t*^-mazraunk^ ia ' bevála « y 
naptár mindössze 2 korona, ugy hogy szinte 
ajándéknak tekinthető. Színvonala és kivitele 
az-clsök között van. És aki megvásárolja, 
egyúttal a légnemesebb jótékonyságo 
gátja, éppen ezért melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Megrendelhető Budapesten a Jó- i 
zsef Kir. Herceg Szanatórium Egyesületnél 
IV. Sütő-utca 6. 
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Időjárás. November 5—7 körül a hő
mérséklet sűlyed csakugyan' . azután ismgl. 
• melkedik és maximumát M-en éri el. Innen 
k-zdve elég szabályosan hanyatlik 20-ig. 20 
• s 23 ki.ru! különösen hideg lesz és fagytól 
i s lehet tartani. A hőmérő azután megint 
•• uelkedik, a hónap regen pedig kevéssel is
mét sűlyed. A hóuap közepén és végén esőre 
i- van egye> vidékeken kilátás. 

I s iparossegedek bejelentésének kö
telezettsége. A kereskedelmi miniszter legujab-
b.tn kimondotta, hogy az iparos segédjét csak 
a munkába lepéstől\ számított két hét lefor
gása alatt köleles bejelenteni és ha két hét 
ii. ulva, tehal nem a munkába légiestől .-zami-
l< tt két heti időben, hanem később jelenti be, 
a'kor esik büntető kihágás ala. De ki van 
mondva az is. hogy csak az a segéd jelen
ít idő be. aki állandó alkalmazásban van és 
nem ideig-óráig van beszegődve a gazdához. 
' >vabba art sem kell bejelenteni, aki csak 
• t heti próbaidőre volt alkalmazásban s azu-
t n nthagyla a szolgalatot. 

99 B E R S O N " 
G u m m i 
sarkat , 

éri november hó 14 (ttzennegyedik) 
napján l e 9 órájakor Keraenesma-
gasi községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fognak. 

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlanok megajátilittWn fentebb meg-
jelölt kikiáltási árának 10°/0-át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42. 
§-álian jelzett árfolyamai számított és 
az 1881. évi" november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügy-miniszteri rendelet 
8'. tj-iban kijelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az' 1881. évi 60. tc. 170. §-a értelme
ién a bánatpénznek a bíróságnál előle

ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 
r*$ Czelldömölk, 1913 szeptember 25 

r ULLR1GH. sk. kir. aljbiró. 

L E G S Z E B B 
vágott és cserépvirágok 

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

alialmi csokrok, i leg-

izlésesebben, olcsó ár

ban azonnal készülnek I 
B E R E C Z LAJÓ_S 

kereskedelmi kerteszeteben 

C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 
Ttrá| lzltt: Kossuth Ujoi-ntct. 

Kertészeti tolop : Sági nt. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
es nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerölévéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban. Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekbén 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann •M.-nera> 
liliomkrémje, mely tubusokban-70 fillérért 

mindenütt kapható. 

E L A B O * ^ 

p T i j k r t á l . 

Egy keveset használt 

ü z l e t i p o r t á l 
olcsón eladó 

dekiedós lapunk szer
kesztőségénél nyer 
nek bvTebh lelvná, 6 $ 

gositást. 

3066/1913. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Á czelldöinólki'járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy 
Stiskalek ( Károly és Társa Osztereiher 
Gyula pápai hej. cég végrehajlátónak 
Szabó Gyula k'eiiienesmiigasi lakos vég
rehajtást szenvedő elleni 238 K töke és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a czell-
dömölki kir. járásbíróság, mint telekkvi 
hatóság területén levő Kemenesmagnsi 
község határiban fekvó a kf>:n;nesma-
gíts4- &9. sz tjkvben A t 72, hrszáiu, 

"alatt logiaU IM a teWímm f T t i ^ a i i r a r 

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 eszközöl

tetnek. : 

26 K, a 73. hrsz 104/a. szamu háza 
ingatlanra 800 K, a nemesmngasi 598. 
sz. íjkvbén A § 203/b. hrsz. alatt fog-
-btlt íonn ölei Hfjzali dűlőben fekvő 

| jngai lauból Szabó Gyula felerész illető 
! ségére 143 K, a nemesinágasi 671 . sz 

tjKvoen A + 903/a/2. hrsz. alatt tog 
j 7ő0 öles ax aszalt dűlőben t>k-.-<" szántq 
| földre 98 korona ezennel megallapjl • 

kikiáltási árban elrendezetik és hogv i 
jelöli ingatlanok az I á i 3 

A odor vüianyi r 51 , :.t'kÓttyTa\i'n.á--
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