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Artézi kutak Czelldömölkön. 
Már jó idtje annak, hogy városunk 

képviselőtestülete dr. Pletnits Ferenc 
indítványára lelterjesztést intézett a bel
ügyminiszterhez, amelyben 5000 kor. 
állami segítséget kért ahhoz, hogy vá
rosunk vízszükségletének biztosítására 
artézi kutakat létesíthessen. 

k>. artézi kutak rendszere váro
sunkban nagyon ]ól beválí. Az állam
vasutak több artézi kutat túrlak már, 
amelyek mindegyike kellő mennyiségű 
és kitűnő vizet szolgáltatnak. 

A belügyminisztérium vizépitészeti 
ügyosztálya megállapította, hogy a czell
dömölki kutak futása 3600 koronába 
kerülne. Erre-a belügyminiszter 1000 
korona segélyt ajánlott fel városunknak 

JaJitasitottaJ községet, hogy az artézi 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 

J Ide imézendok a szellemi részt illető közlemények 
hirdetések és mindennemű pénrilletékek. 

útmutatások alapján 

kutak létesítésének vállalatba adásánál 
a belügyminisztérium a műszaki osz

tálytól kérendő 
lárjon el. 

Tehát az artézi ktitsk kérdéseugy 
ahogy el van már intézve. Ha jól tud-

! juk, "a kutak helyéül a Félix park eddig 
: elhagyatott része, a jelenlegi villanyos-
I telepi szennyvíz-gödrének közepe van 
I kiszemelve. Már ő hónappal, ezelőtt, 
I midőn az artézi kutak kérdése a fel-
l szinre vetődött, szóvá tettük a Felix-

park e része rendezésének kérdését, 
; számítva arra, hogy tán még sem azok-
! nak lesz igazuk, akik mosolyogva le-
j gyintettek kezükkel akkor, midőn az 
: artézi kútról volt szó. No hát most 
; végre igenis lehet beszélni az artézi 
' kutakról és ezzel kapcsolatosan lehet, 
; illetve kell beszélni Czelldömölk ieg-
í égetőbb szükségéről, a fürdőről. • 
| Az artézi kutak remélhetőleg sike-
| rülni fognak és akkor a Fehx-ligeti knt 
> fellétlenül fog annyi vizet szolgáltatni. 

amely elegendő lenne egy fürdő vizzel 
való ellátására. Hely lenne elegendő, 
hisz igazán könnyelműség oly szép nagy 
darab területet annyira kihasználatlanul 
hagyni, mini ez a park-őr lakása és a 
sport-telep közötti lerütettel történik. 
Nem is szólva .arról, hogy egyáltalában 
nem tartjuk összeférhetőnek, hogy. a 
város egyetlen üdülőhelyéül kiszemelt 
terület egy része szennyvíz- és szemét 
gödörül szolgál. 

Ugy esztétikai, mint közegészség-
| ügyi és rendészeti szempontból is fö-

lőtte kívánatosnak tartjuk, hogy ez a 
gödör még abban az esetben is elvo-

j nassék jelenlegi rendeltetésétől, ha eset-
I leg a körülmények változtával tán az 
! artézi kut nem ott fúratnék. Bár-ezt 
1 nem igen hisszük, mert az indítványozó 
I által annak idején fefbozolt indokok 
I mind amellett szólnak, hogy az artézi 
I kut a tervezett helyen létesíttessék. 

Asszony az ablakban. 
Irta: Pakett Jéasef. 

Az asszony és a férfi lent Ültek a ftlr-
döhotel tengerrre nézrt terraszán és az alko
nyatot nézték. Maguk is az alkonyat éjszakába 
vesző utján jártak, már kissé hervadtak voltak, 
mint két finom sokat élt, ezüstös hajú ember, 
akinek lelke tele még a mult zsoogitó ezernyi ! 
szép emlékével, vad mámorokkal, lebágyadó I 
hevületekkel, halk kacajokkal édes felsirásnkkal. 

Ott ültek a kényelmes indiai nád*zéke- ' 
ken és szótlanul elálmodozva nézték az : 
alkonyatot. A tenger nagy fekete mozdulat- ' 
lanságban felülit a lábaikná'. itt-ott egy-egy . 
fénypont villant meg i messzeségben, vala
melyik tovasiklo yiclit vi'lanyfénye. A tenser 
fölé boruló ég is fekete volt s a-csillagok 
fénye halványan rezgett. Valahonnan, valamety 
magányos tengerparti sziklán mendolint pen
getett egy gyöngéd kéz. Asszony lehetett, mett 
csak pu''a, finom, ideges asszonyt ujjak r;a4- • 
hatlak, ..ki-jrsren, légiesen könnyed. jáMkoa-i 
hangokat. 

A Irrli szolalt meg előazör. 
— Milyen isteni szép mindez, kedves 

barátnőm, m i .ve i . isteni, szép . . . . . 
Az asszony aem felelt. Hosszúkás, finom, 

bágyadt kezet rátette a férfi barna kezére ét 
egyetértőleg mosolygott. 

A férfi sóhajtott es kissé megrázkódott. 
— Mi baja van ? — kérdezte felriadtán 

a nő. 

— Semmi, semmi, kedvesem — felelte 
a féi fi sietve. 

— De, de ! — makacskodott-az asszony 
kedvesen. — Tudni akarom, miért sóhajtott 
és miért ráxkódott ö-sze ? 

— Oh hagyja. b?eátnóm, nem érdemes. 
Csak'eáy pici multbeü „„. r . jutott eszembe. 
Októndiság. 

A?-asszony lehunyta a szemét és mo
solygott. Aztán szin'e nn"siká!t a ham a, 
ainmt kimondta: 

— Oktoiidisáe.' Hiszen akkor nagyon 
érdekel barátom... .Az oktnndisagok az élet 
'legszebb "emlékei Ah. mi yen..szépek 4 -Hcfli. 

szeretem őket! Most akarom, hogy mondja 
el. Meeéljeu. 

. Hátradőlt .a széken és várt. 
A férfi cigarettára gyújtott és tgy ideig 

hallgatott. Aztán csakugyan mesélni kezdett: 
— Ötven éves vagyok, asszonyom, — 

hiszen tudja ét félennyi, idő óta egy fantom 
üldöz. Huszonöt éves volt: m ét a világot 
jártam. Épeu egy ilyen alkonyaton tOrtént a 
dolog. Tengeren vitt a hajóm és gyönyörű 
part mellett siklottunk lova. Egy sziget me
rült fel a tengerből, mint valami látomány t 
a parija tele volt hintve finom, erkélyes kis 
villákkal, "melyekre loncos növények kúsztak 

^el s föléjük palraak vontak ernyőt . . . 

Én megigézve néztem a gyönyörű par
tot, amikor hirielen eky fehér kis vil'a egé
szen eibüvölte tekinteteméi. A kicsi, kecses 
épületszinté- lebegett az alkonyati homályban 
s etysfc nyitott ablakában -^y-asszony áttolt. 
Nem láttam jóí az asszony » -eatrCsakalakja 
bontakoztat elém s ezt egé-zeu tisztán latiam. 
Kínom, -törékeny, viragtestü n ő . volt, valami 

A lenjobb és a iegtanósabo drótazálas 
Kuz'ntt drotszállal 75°lt áramincutakaritáa 

Kapható viflanyazérénSsí Hitetekben, vtttanytelopeken és a 
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A fürdő-épület elhelyezésére nagyon 
alkalmas hely volna a jelenlegi park-őr 
lakásának helye és a fürdő levezetésére 
szolgáló csatorna mindjárt felhasználható 
volna a villanytelep szenny-vizének a 
levezetésére is. Nem szólva arról , hogy 
e szennyvíz bö olaj-tartalmánál fogva 
mennyire alkalmas volna városunk ma
kadám utainak a portalanítására!' 

És mily örömet keltene az artézi 
kut megvalósítása városunk sport-ked
velő ifjúságának körében. Megvalósulna 
ezzel a sport-egylet vezetőségének az 
az életrevaló terve is, hogy a jelenlegi 
sport-telep ezáltal könnyű szerrel vizzel 
beborítható lenne és a téli idényben 
olyan' korcsolya-páiyával rendelkezne, 
amelyet sok vidéki város megirigyelne, 

A szemét-gödör kihelyezése—pedj 
valószínűleg nem fog nagy gondot okozni 
a képviselőtestületnek, hisz mindnyájuuK 
közös érdeke, hogy ha a Felii-parkba 
igyekszünk, akkor ne kelljen előbb a 
szemétből és ott heverő dögökből — 
mint az a nyáron megtörtént — terjedő 
kellemetlen illatokat végigélvezni. 

Sürgős határozatra van szükség, 
hogy a különböző sdminisztracionális 
eljárásokon még a 'tél folyamán keresz-
tülessünk Ó6L a Jcora tavasszaL már a 
munkálatok megkezdését üdvözölhessük. 

A tűzoltóság falun. 
(Tűzrendészet.) 

Manapság még a legkisebb hely-
Ságból sem szabadna a tűzoltóságnak | 
hiányoznia és mégis fennáll az a szé
gyenletes állapot, hogy a földmivrsek, ' 
fiaikkal egyetemben — akik elsősorban 
volnának hivatva falun.az intézményt 
istápolni, — különféle egyletekben sze
repet visznek, csak ép a tűzoltóság 
hagyja őkel hidegen. A főkonlingenst a 
falusi tűzoltóságban ép ugy, mint a : 
városokban is a kisiparosok, azok se- • 
gédei és a munkásság alkotta. 

Az egész vdágon elismert igazság, 
hogy a jól szituált földmives n é p képezi 
a gyökerét, alapját a község és közvetve 
az ország és állam jólétének. Mily vétkes 
mulasztásokra vall tehát az a szomorú 
tény, hogy a tűzoltóság kellő felkarolása 
és hiánya folytán egész falvak pusztul
nák el,, miáltal a polgárság vsgyonilag 
gnkre megy. 

Köztapasztalatból állithatni, bogy a 
falvakban sokkal számosabbak és sokkal . 
nagyobb terjedelműek a tűzvészek, mint 
á^városokban. Ami természetesen okát 
leli a falusi építkezésben, gyúló anya
gok felhalmozásában .és szabályellenes 
oktalan elhelyezésében, á szolgaszemély
zet nembánomságában és elővigyázat-
lanságában és végül legfőképén, ha van 
is tűzoltóság, ennek csekély létszámá
ban és még gyarlóbb szerelvényekben, 
vagy emezek fogyatékosságában. j 

Önkéntelenül fölvetődik a kérdés, 
váljon a különféle gazdasági, hitel és | 
pénzintézetek, kaszinók, raktárházak stb. ; 
annyira segítik a gazdászatot, hogy a ; 

földművesek nem szorulnak rá a tűz
oltóságra —• e közhasznú intézményre ? 

Bizonyos, hogy tűzoltói védelem 
nélkül, a gazdának minden vagyonára 
nagy veszélyek ólálkodnak, amit nem 
egy Szomorú katasztrófa bizenyit. Nem 
egy gazda igen_ rövid idő alatt vesztette 
el hosszú évek gyümölcsét. Allatok, em
berek „ pusztulnak a rettenetes tűzvé
szekben és ki az oka a szerencsétlen
ségnek ? Csakis a gazdák egykedvüsége, 
nemtörődömsége a tűzoltósággal! , 

Mily más helyzet állna elő akkor, 
ha a gazdák nem volnának és illetve 
nem lettek volna nyílt vagy titkos ellenei 
a. tűzoltóságnak, hanem ellenkezőleg 
anyagilag, erkölcsileg, mindenkép támo
gatnák a tűzoltóságot és a községházán 
a tűzoltóság kívánságait és javaslatait 
mégis hallgatnák. Sajnos, hogy erre 
csak akkor eszmélnek sok helyen, ami
kor már a szerencsétlenség megtörtént 
és a bajt már visszacsinálni nem lehet. 

Késő bánat eb-gondolat. Azért .min
dig idején érkezik a felszólítás a gaz
dákhoz, hogy lépjenek a tűzoltóságba, 
ha. embertársaikat és magukat szeretik 
és tartsanak:össze a tűzvédelemben. Aki 
hozzátartozói számára vagyonát megóvni 
akarja, annak okvetlen tűzoltónak kell 
lennie ugy értve, hogyha maga tán testi 
törékenysége vagy öreg kora folytán 
aktive nem is működhetik, azért tűz
oltó annyiban, hogy az intézményt tőle 
telhetőleg támogatja, fejlődését előmoz
dítja, ő'maga ily^ uton és ha fia van, 
ezt aktive-ATHtja az intézmény szolgá
latába, ugy aztán gondos családapai 
kötelességének megfelelt t. i. javainak 
a tüz elleni megvédése körül. 

virágos japáni köntös Ölelte körül—alakját és 
a derekan öv szorította ál a köntöst. Az 
ablak szögletébe húzódva fejére szorított ka
rokkal bámult ki a tengerre, mint egy álmo
dozó istennő. Nem tudom, mi történhetett 
Velem. Ez a kép egyszerre megbabonázott. A 
szivem olyan hevesen és fájdalmas sóvárgás
sal kezdett verni, hogy majdnem sírva fakad
tam. De nem volt szabad sírnom. A könyek 
elhomályosították volna szememet s én látni 
akartam. Látcsövet ragadtam s ugy néztem 
az ablakra. Az asszony ott állt s most már 
az arcát is láttam valamennyire. Finom, ha-
lavány, nagyszemü, álmatag asszonyi arc volt. 
De nem ez.ragadott meg legföképen. Hanem 
az a poz._ ahogy az ablakban állt. Valami 
ösasszonyi elomlás. felolvadás, finomság, tö
rékenység, megadás volt abban a jxizban. A 
finom test hajlékony vonalai Osszeciuklottak, 
a vállak leomoltak, a fej aléltan omlott a 

— Ez a legasszonyibb asszony, akit az 
é l e t b e n l í t t l m T —gondoltam ajüli lyonyo-
rüséggel. Ez' az igazi asszony. - ' " 

A hajó sebesen siklott tova s az asz-
szony. az ablak, a fehér villa, a sziget elvesz
tek az alkonyatban. Tehetetlenül estem rá 
egy hajó-székre. Mit meséljek magának többet, 
kedvei barátnőm? A legközelebbi kikötőállo-
máson kiszálltam a hajóból és természetesen 
igyekeztem a szigethez visszajutni. Kerestem 
az asszonyt, aki a fehér villa ablakiban állt. 
De hát oktondi voltam, kedvesem Hiszen a 
szigeten minden villa fehér volt s minden 
villában több asszony is lakott. Nem tehet
tem másként, a villák portásait, cselédsze
mélyzetét hallgattam ki, nagy ajándékokat 
osztogattam csak azért, hogy mondanák meg, 
kicsoda az az asszony, merre van, hol ta
lálhatnám meg ? 

L^Persíe' meddő volt minden próbálkozá
som, de annyit elértem, hogy holondnak kezdtek 

vállasra, mint egy. megtört viragtölcsér, a kar j - ninti-, a hátam mögött -.összesugtak-é»>saj-
puhán, kecsesen fonódott 
remegő folyondár-ág. 

a fejre, mint egy I nálkozó pillantásokat vetettek rám. Nem 
. '" . ' törődtem semmivel, de végül mégis le kellett 

mjndanom az eredmény reményéről. És ugy 
menüm él, hogy többi nem fogom az asz-
szonyt látni soha. Ki tudja, a világ melyik 
tájékáról került e- kis szigetre i s huva ment 
ismét ? És nem is láttam soha. Azóta — 
huszonöt ive, kedves barátnőm ! — sokszor 
gondoltam rá, talán életem minden elmélyült 
percében és láttam finom rirágtestü, összecsuk-
lott alakját a tengerparti ablakban, de igazá
ban fellelni nem tudtam sehol. Vége. Sokszor 
sírni szeretnék az elkeseredéstől, hogy a sze
szélyes véletlen is a buta sors annyi asszonyt 
sodort már elém és annyi nő barátságával, 
szerelmivel ajándékozott meg, csak épen ezt 
rejtette el előlem. És ma este is, az imént 
ezen a csudaszép alkonyaton is ő rá gon
doltam, ezért sóhajtottam, ezért rendültem 
meg . . . Bocsásou meg, ha őszinte vallomá
som valahogy megsértette az ön finom érzé
kenységét s hozzám való vonzalmának har
móniáját, drága- barátnőm. 

A férfi elhallgatott s az asszony finom, 
hervadt arcán valami fájdalmas merevség 

Kiadó üzlet i k l v T Í c i A a f M A K o s 8 l l ü l Lajos-utca ujon-
,1 V l X s f l f a n a n é P ü l t emeletes házában 

3 m V 5 5 1 (Dinkgme-féle ház) egy szép, 
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Icaxi gazda tehát tűzoltó írsz. Mert 
há t ki m á s védi uieg leginkább a meg
levő vagyont, a házal, 'a nyájat, minden 
ingóságot szükség eset a h« nem tűz
o l t ó ? A tűzoltóság tehát a gazdáknak 
legközelebb fekvő érdekük, amiér t meg 
is érdemli az in tézmény a polgárság 
t ámoga tásá t . 

A gazda mint tűzoltó magtanulja, 
mint kell otthon viselkednie a tűzve
szélyt e lke rü lendő és ha mégis kiüt a 
tüz , hou.an csökken t se veszélyessége 
mérvé t . Részint o lvasás u l |án , részint 
a szemlék e lőadásain résztvéve, saját
j ává teszi a tüz \ . z sgá ló bizottságok he
lyes intézkedéséi t , nyitott szemmel őr
ködik személyze té re és a gyufa, lám
pával stb: való bánásmód i rányában. 

Mint házigazda, illetve h; i»ti' lajdono3 
lakóinak is jó példát mu' t, h o g y a 
gyermekéke t ne hagyják gondatlan fel
ügyelet né lkül . Szokásává válik, lefek-
yés előtt körü lnézn i az udvaron, meg
szemlélni *oly helyekel. hol világosság, 
l ámpa égett; vagy fűtés volt, hogy nincs-e 
veszély valahol. Es végül fölismerve a 
hasznosságá t — á m b á r maga nem tűz
ol tó — a t ű z k á r elleni biztosítást is 
okvetlen igénybe veszi és buzdít rá 
mindenkit. 

Mindezekből bizonyítékokat ková
csoltunk arra, mennyire érdeke a me
zőgazdaságnak , hogy a gazdák a tűzoltói 
szervezet tagjai legyenek vagy lelkes 
pártfogói. E réven a tűzoltóság erősö
dik, a tűzb iz tonság á l ta lánossá válik, 

rajzolódott. Igy ültek egy ideig, majd az 
asszony megszólalt:. 

— A történet csakugyan kedvesen ok
tondi voll, édes barátom. Most megengedem, 
bogy lesétáljon egy kissé a parkba és egy 
ideig még e fölött az emléke fölött álmodoz
zon. De aztán egy félóra múlva jöjjön fel a 
szobánkbs, mert hűvös az éjszaka és meg
hűlhet. Msjd odalentról nézzen fel áz abla
kunkra és én inteni fogok, hogy mikor jöjjön 
fel Adieu 1 

Az asszony felkelt és a terraszon végig
menve, eltOnt a hotel halljában. 

A férfi lesétált a parkba és egy padra 
ülve csakugyan álmodozni kezdett. Egyszerre 
csak észrevette, hogy az idő előrehaladt s neki 
fel kell mennie 

Felállt és az asszony utasítása szerint 
felnézett a hotel ablakra. Amit látott, attól 
hirtelen riadtan kezdett verni a szive. Az ab 
lakban egy asszony állott, virágos kimonó 
omlott le alakján, a karjait a leje fölé fonta 
es ugy bámult le álmodozva a tengerre. 

A férfi megdöbbenve nézte a képel 
amely hasonlított egy regi fantomhoz, de 
mégis más, egészen más volt. Nézte öreg 
barátnője álmodozó, fáradt arcát, nézte finom, 
de hervadt karjait, megtűrt, alakjai s aztán 
ugy érezte, hogy sírnia fö l , erősen sirnráT" 

Odafeni ablakban áz asszony alakja 
is egyszerre OsSíecsuklott. a k: -ok luhanyet-
lottak s i'.z alíiiuduzó nro az ablakpárkáayra-
boiult. Az asszony fájdalmas, felcsukló zoko
gása lehallats/.ott á p-rkb-

növekedik és tüz esetén úrrá lesznek 
• romboló tüz felett. Hosszú évek fo-
Ivamata alatt a megmentett vagyon ki 
nem felezhető ér lek, az egész ország 
lakosságára nézve; • 

Ha a községek a lüzol tó io téz tnénj 
értékét kellőkép becsülni tudnák , nem 
is volna, tiizren lészeti törvényre szükség, 
mely őket buzdí tsa , sarkalja az intéz
mény megbecsülésére, mert önkén t 
iparkodnának tűzoltóságot a törvény-
kivánta nivón tailani. Sajna, hogy nem 
ugy van, sőt a legnagyobb fokú indo-
lentiával ta lá lkozunk az in tézmény ellen 
a községekben, aminek valószínűleg leg
főbb oka a lakosság szegeién bornirt-
ságában keresendő. Remélhető azonban, 
hogy az iskolák mindnagyobb szaporo
dásával és az emberek intenzivebb ta-
nul tsága révén' majd csak eljutunk 
ahhoz áz ál lapothoz, hogy megtanul ják 
a tűzoltói in tézmény becsét és haszná t 
megismerni. 

Szemle. 
Egy csurgói szakférfiú az idei szü

retről mondván el részleteit és tapasz
talatait, arra a következtetésre jut, hogy 
hazánkban örvendetes je lenség az, hogy 
nem szűkölködünk borok h iányában . 
Tudvalevő dolog, mondja, hogy abban 
az esetben is, amikor nincs jó szőlő
te rmésünk , azért mi magyarok nem 
vonjuk meg magunktól az ivás élveze
tét ; csakhogy az ilyen rossz években 
több mesterséges bort iszunk, mint 
egyébkor. Vannak ugyan elég szigorú 
törvényeink a borhamisí tás megtorlá
sára , de nincs az a t ö r v é n y , . amelyet 
annyi rafinériával t udnának kijátszani, 
mint épen ezt. Ismeretes még az a régi 
anekdota, amelyben'egy borkereskedés
ből meggazdagodott öreg kereskedő 
halálos ágyához kéreti gyermekeit, rájuk 
adja áldását és mielőtt lelkét kilehelné, 
ezeket mondja: Tudjátok meg. gyerme
keim, hogy szőlőből is lehet bort csi
nálni . 

Ezekkel a szavakkal az ajkán halt 
meg a borkereskedő, aki azonban nem 
volt az utolsó. Még u t á n a is következ
tek, még közöttünk is vannak borke
reskedők, akik glicerin és anilin mellett 
szüretelnek és akik ugyanúgy mint a 
tejhamisitók, megmérgezik a sirva vigadó 
magyart. 

Mi nem szorulunk hamisí tásra és 
minthogy borban kivitelünk sincs valami 
különösen nagy. reméljük, hogy ezidén 
igazi borokat ihatunk. 

A jeles szakember azzal az óhaj
tássál fejezi "be mondanivaló i t , bogy 
csak a korcsmáiosok ne hígítsák föl és 
ne nagyon keverjék -a s i lány fajtát a 
jSabb fajtával. "-• «>• • - • _ _ _ _ y 

gyesáru üzle tekben, félig leeresztett rolló 
mellett szolgálják k i a vevőt. Ugy gon
dolkozik a kereskedő ilyen e-etben, 
hogy a törvény e-I-n sem sokat vét, 
ha ínég sebtibi- ki-/ohjál egy-két vevőt, 
az Üzletének p- •% ialár<>/otlán jává»a 
van. na bír.-in . y - . .olgáUtkészségéoek. 

H. I.ijiót piteiitgollhárdi kereskedő 
i i ilyen formán vélekedhetett , mert az 
elmúlt va sá rnapon , amikor már elmúlt 
a hivatalos záróra és egy sokat alku
dozó vevővel még mindig nem tudott 
megál lapodásra jutni , szépen leeresztette 
a rollót, csak annyi nyilast hagyva, 
amin az asszony a bevásár lás u t án 
elvonulhat. Egy darabig még alkudozott 
a n é n e ; de egyszerre csak őrült sikol
tozásban tört ki é s fe|ét vesztve rohant 
k i az u tcára , ordí tozva, megölnek, megöl 
a zsidó. Vasá rnap volt, az egész utca 
telve emberekkel, hát hamar megtudta 
az egész falu az asszony Szörnyű ese
tét, amin persze az egész lakosság 
jóízűen mulat még ma is; de nem ugy 
a kereskedő, ki följelentette az asszonyt 
a járásbírósághoz. >Majd kisül a valla
t á s n á l ' , hogy elmebajos-e az asszony, 
vagy pedig szándékosan akart-e ártani 
a kereskedőnek egy furfangosan kieszelt, 
de rosszul sikerült t rükkel . 

A Soproni Naplóban ols'assuk : 
Tndpik, Ttálnnk. is ugy van, hogy da
cá ra a szigorú vasárnapi zá rórának , ha 
vevő \an a boitbun, kü lönösen a ve-

A városházáról. 
1913. november 12. 

A képviselőtestület kétszer foglal
kozott e hét folyamán a város ügyeivel. 
F ó l y t T h 7 n 2 - é n az a 78,000 koronás 
kölcsön volt napirenden, sminek igénybe 
vételét a város fejlődésével kapcsolatos, 
ettől elválaszthatatlan kiadások, jelesül s 
polgári iskola, sz utcák, j á rdák rende
zése és a villanyvilágitási beruházások 
tették szükségessé . 

A közgyűlés szonban, mely csakis 
kellő számú képviselőtestületi tag jelen
léte esetén tar tható meg, a tagok rész
vétlensége miatt hs tározs tképes és igy 
megtar tha tó nem volt. E tárgyban az 
ujabbi közgyűlés folyó évi december hó 
1 "i-ere hivatott óssze. 

1913. november 15. 

A f. hó l . ' i - ik közgyűlés napirend
jén levő tárgyak is mind szt a tapasz
talatot igazolják, hogy a vá ros , fejlődé
sével aranyosan nö a községi teher is. 

A Gyár-utca rendezése volt az első 
tárgy. F i már n harmadik gyülés .amelyen 
ez » tárgy szerepel. Most sem volt 
megoldható.Nagyon nehéz és komplikált 
a kérdés . Arról van szo, hogy az utca 
kiszélesittessék, a h i á n y z ó terület részint 
« Gayorné és Bálint, részint a Rosen-
berger féle telekből pótoltassék Hogy_ 
ez lehetséges legyen, el. kell távolítani 
ifiéTt ^aéVjerGi' u ián ó egy melléképületet, 
aminek fejében bevésett kárpótlást követel 
e s e l kell lávolitaai az özvegy" Bálíntné-
kőkerítését i s . ' ami a városi területen 
van,—De meg kell venni, tagy-kintijait. • 
tani a Rosenberger féle területből" is az 



4. oldal. KEMENESALJA •46. szám. 

utca szélességéhez megkívántató terület
részt Természetes, hogy mindezt csak 
egységesen lehet elintézni és csak akkor 
kell elintézni, ha tényleg szükstges az 
utca szélesítése A képviselőtestület ezt 
szükségesnek tartván, ugy határozott, 
hogy felhívja Rosenberger Miksát, hogy 
nyilatkozzék 8 nap alatt, hogy mily. 
feltételek mellett hajiandó a szükségos 
területrészt átengedi A nyilatkozat beér
kezése után ujabbi közgyűlés fog 8 
továbbiakról határozni. 

László Ferenc vételi ajánlatot tett 
a Korona melletti utca-szöglet megvétele 
jránt A közgyűlés ugy határozott, hogy 
ez a tárgy a törvényes 30 napra ősszé- | 
hívandó közgyűlés tárgysorozatába vétes- i 
sék föl. 

- I 
Kovács József utcaseprő ós kocsis 

fizetése havi 40 'koronáról 50 koronára i 
emeltetett. A Deák- és Villany-utcákban j 
egy-egy egész éjjeli lámpa felállítása és 1 

az utóbbiban az utca és járda jókarba ] 
helyezése rendeltetett el. 

A főjegyző; jelentéséből megállapí
tást nyert, hogy a bor- és husfogyasz-
tási adó ujabban évi 700 koronával 
drágábban volt csak a kincstártól meg
váltható. A megváltási ár mindig nagyobb-
nagyobb lesz, a fogyasztási adóból befolyó 
jövödelem évről-évre kevesebb, ugy hogy 
a mult évi jövúdelem már csak mintegy 
2400 K volt. Ily körülmények között, 
ha a község a fogyasztási adóval mégis 
vesződik, csakis a. közönség érdekeinek 
a megóvása céljából teszi ezt azért, hogy 
azt a zaklatástól megkímélje. 

Még néhány apróbb tárgy elintézése 
után a gyűlés végat ért. 

Ősszel. 

Ősz az idő, hull a levél, 
Űzi a szél, hajtja, 
Borongó lesz érző lelkem, 
Elmerengve ra'ta; 
Fel-felzokog a szellő is, 
Sirat egy szép álmot, — 
Siratgatja gyermekkorom': 
A tovatűnt, a rég eltiult boldogságot. 

Régen Volt az, nagyon régen : 
Rózsaszirma bomlott, 
A nap forró csókjaitól 
Minden úgy mosolygott; 
Guermekésszel elhittem, hogy__ 

~ŐrflttSSL;1tsz?-to 
Megtört szivem a tanuja f -
A Qolgothát de régóta búsan járom. -

— — — g . BERCI. 

Iparosaink figyelmébe! 
A soproni kerületi kereskedelmi és ipar

kamara a következő átiratot intézte ipartes
tületünk hez .-

Tekintetes Ipartestületi Elnökség ! 
A budapesti m. kir. technológiai ipar-

muzeumban, a kereskedelemügyi ra. k i r . 'mi
niszter ur engedélye folytán, 1914. évi jan. 
hó 3-dikán 7 hétre terjedő mesUrtanfolyam 
fog megoyi'ni férfiruhakéstM- és cipéssipa-
rosók részér.'. 

A tanfolyamok célja, hogy a résztvevő ! 
iparosoknak oly képzettséget nyújtson, hogy I 
azok, tudásukat és a tanfolyamon szerzett , 
ismereteiket a gyakorlati ipari életben, minél j 
jobban boldogulhassanak. A tanfolyamon in- I 
telligens, előadóképességgel rendelkező, szak- ; 
májukban kiváló jártassággal biró, vándor-
vagy más rendszerű tanfolyamot végzett, tehát j 
már megfelelő előképzettséggel rendelkező 
fiatalabb iparosmesterek s kivételesen 24 évnél j 
idősebb segédek vehetnek részt. A tanfolya- , 
mok tá-gyai lesznek : ; 

1) a szerkesztő mértan elemi rajzzal, i 
2) ipari számtan, 

3) emberaoatomiai alapismeretek, amennyi
ben az itt szükséges, -

4) áruismeret és ipari teohnologia, 
5) különös ipari könyviiteltan és , 
6) az illető iparág szabászati rajza és | 

kalkuláció. 
Egy-egy tanfolyamra husz hallgatót | 

veszuak föl. A tanítás naponként 8—9 órára 
terjed. Tanítási dij nem lesz. 

Megemlítjük, hogy a tanfolyam résztve-
vői 20 K utazási segélyen kívül másnemű ' 
támogatásra nem tarthatnak igényt A Buda- • 
pesten való tartózkodásuk költségéit tehát 
sajátjokból tartoznak födözni. E költségek ! 
födözé'sének biztosítása céljából a tanfolyamra j 
fölvett iparosok 300 K-t tartozóak a techno
lógiai iparmúzeum pépztárába előzetesen be-
fizetni • 

Ha valamely jelentkező a »Népszálló«-
ban kívánna magának heti 4 K 80 f-ért 
hálófülkét lefoglalni, e körülményt december 
15- ig a technológiai múzeum igazgatóságának 
(Budapest, VIII. József-körut 6. sz.) bejtlenteni 
tartozik. Egy heti élslmezés e szállóban heti 
16— 19 korosába karul, amely összeghez még 
a villamos vasúti költség járul. 

Mindezeket oly kérelemmel vau szeren
csénk a tekintetes Elnökséggel közölni, hogy 
a tanfolyam eredményes elvégzéséhez meg
kívántató intelligenciával biró szabó- és 
cipésziparosok figyelmét a tanfolyamokra föl
hívni s az esetleges jelentkezéseket kama
ránkhoz legkésőbb folyó hó 25-ig eljuttatni 
szíveskedjék . . , . 

Sopron, 1913. évi november hó 3-án. 
A kerületi kereskedelmi iparkamara nevében; | 
Dllein József s. k. kir. tanácsos, elnök. Dr. 

H Í R E K. 

Vadászat a Ulos időben. A foldmive-
lésügyi miniszter megengedte Erdődy Sándor 
grófuak, hogy sági, jánosházal, károlyházai és 
somlrtván vadászterületein november bó 6-tól 
31-ig tilalmi időben is, tenyésztésre nem 
alkalmas, gyenge szarvasbikákát lövethessen 
és értékesíthessen. 

Kórházi gyűlés. A kórházi bizottság t. 
hé 20-án d. u. 2 órakor ülést tart, amelynek 
napirendjén a kórházat érintő fontos tárgyak 
szerepelnek. 

H lálozás. Georgovits .lózsef máv. mű
szaki tisztviselő 8 hónapos leánykája f. hó 
10 ér. meghalt A korán elhunyt . gyermek 
temetéso f. hó 12-én délután ment végbe a 
szülők ismerőseinek és tisztelőinek nagy 
részvéte mellett 

A bobai tragédia. Borzalmas eset tör
tént vasárnap virradóra Boba községben. Egy 
őrült anyu saját leányát és önmagát meg 
akarta gyilkolni és igazán csak a természet 
véletlenén múlt, hogy két emberélet nem 
esett áldozatul az eszétvesztett rémtettének. 
Milviusz Ilona postamesternő édesanyja özv. 
Miiviasz Károlyné már évek óta teljes elme-
zavarban szenved, de a I ány nem akarta 
csupa kíméletből édesanyját az őrültek házában 
elhelyezni. E kiméletességét azonban majdnem 
életével fizette meg a hálás leány. Édesanyja 
vasárnap hajnalban egy erős rohamában 
belopódzott leánya szobájába és a nála levő 
fejszével oly erős üté.-t mért a még alvó 
leányra, hogy ez azonnal eszméletét vesztette. 
Ezután az őrült anya tovább folytatta bestiális 
cs.-lekniényét levágta leánya kezének két ujját 
és összes körmeit, továbbá egy konyhakéssel 
több sebet ejtett rajta. Ezután felfutott a 
padlásra és ott saját nyakán sebesítette meg 
önmagát egy borotvával és fel akarta akasztani 
magát A jajveszéklésre időközben berohant 
szomszédok azonban ebben megadályozták. Az 
első segélynyújtás után ' mindkét súlyosan 
sebesültet a czelldömölki közkórházban szál
lították, ahol a vizsgálóbíró megkeresésere 
a czelldömölki kir. járásbiróság kihallgatta. 
Most mindketten a kórházban fekszenek súlyos 
sérüléseikkel de felgyógyulásukat az orvosok 
most már biztosra mondják. Az Örült anyá t , 
felgyógyulása után az őrültek házában helyezik 
el, mert tettéért elmebetegsége miatt bünte
tést amúgy sem kaphat. A postamesternő 
pedig valószínűleg újra elfoglalja hivatalát, 
amelynek ideiglenes vezetésére a postaigaz
gatóság a tett elkövetése után azonnal egy 
postatisztet küldött ki. 

As izr. főkántor halála. Goldring Izi
dor a congr. izr. hitközség főkáQtora f. hó 
11-én hosszas betegeskedés után elhunyt 
Temetése L hó 13-án ment Végbe, amelyén 
Bernstein szombathelyi főrabbi búcsúztatta el 
az elhunytat, aki 17 évig állott a hitközség 
szolgálatában. A temetésen városunk lakossága 
valláskülönbség nélkül nagy számmal vett 
részt. 

Zálogházi árverés. Pálovit a József 
helybeli zálogházában f. hó 20-án d. e. 10 
órakor nyilvános' árverés tartatik. 

A raktárnokok kedvezményei. Illetékes 
dielrrőt-értesttlüuk, hogy a kerookodolc /tvi» 
minisztérium hozzájárult ahhoz, hogy a raz-
tárnokokuak az a régi óhajtása, hogy bizonyos 
fizetési fokozat elérése után a második kocsi
osztály hasznalatara jogosítva legyenek, telje-— 
süljön. Eszerint rendeletileg lesz szabályozva 
az a kérdés, hogy az altiszti karnak ezen _ 
rétsgs, az őt megillető kedvezményben része
sülhet . ; 

I 
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Halálozás. Midőn a fák knronainak~u 
őszi dértől megsárgult leveleit p o r b a hullni 
látjuk, fájó, szomorito érzés rész erőt lelkűn
kön, bár tap la l azon tudat, hogy tavasszal 
a z aranyos napsugár és langyos szellő csók
jától ismét uj életre ébred a természet; de 
midőn az éjei fájától vesz órők búcsút egyik 
felebarátunk, midőn kedveltjeink egyikéi kí
sérjük a megsárgultan lehul lott levél utján: 
a néma sir á l t a l a test elporladozásához ve 

z e t ő utolsó uton, fájó érzésünket a bánat 
v a l t j a lel. B mattá fokozódott a szomorúság 
mindnyájunk lelkébeu, amidőn arról értesül
niük, hogy a mulaudósag sőlet börtönébe ki
sérték Kolek Gyula fiatal felebaratuukat, a 
a czelldömölki kir. járásbíróságban folyamaiba 
tett telekkönyvi betétszerkesztési eljárásnál 
működött szakközeget Bánattá fokozódott 
annál is inkább, mivel váratlanul jeleni m e g 
a kegyellen fejedelem, a királyoknak is kirá
lya: a halál, hogy kegyelleuül dúlja, irgalom 
néikül szakítsa szél egy fiatal élet drága 
fonalát; váratlanul nehezede t t csontos keze 
súlya felebarátunk vailara, e z t mondván: 
• Végy bociul e földi lettől és kOvess. m e r t 

elvalasud végórája immár elkövetkezett!« És 
bicsut vett e hó 6-án Budapesten, a Vörös 

Kereszt Kórházban rz árnyékvilágból hosszas 
szenvedés után oly fiatalon, alig 28 éves k o 
rában. Legyen örök-álma csöndes, zavartalan ! 

Uj állomás létesítése. A S z é k e s f e h é r 

vár—czelldömö ki vonalon Boba állomás és 
Karaköszflrcsök 255. sz. ö. feltételes megálló
hely küzt Keria elnevezéssel uj állomás léte
síttetett, mely folyó évi november h ó 1-én 
nyitott meg. Fenti állomáson a Czelldömöikről 
reggel 5 óra 2 perckor induló személyvonat 
reggel 5 óra 23 perckor, a Czelldömölkre 
délelőtt 9 óra 35 perckor érkező személyvo
n a t délelőtt 9 óra 14 perckor, a Czelldömöik
ről délután 2 órakor induló személyvonat 
délután 2 óra 22 perckor, a Czelldömölkre 
délután 1 óra 4 perckor érkező személyvonat 
délután 12 óra 41 perckor,.a Czelldömöikről 
este. 6 óra 2 perckor induló személyvonat 
este 6 óra 23 perckor és a Czelldömölkre 
délután 5 óra 40 perckor érkező személyvonat 
délután 5 óra 19 perckor egy percnél rövi
d e b b időre rendesei megáll. 

Fizetésképtelenség. Deutsch Mór hely
beli rőfös és gépkereskedő folyó hó 11-én 
fi7nti.»bép^nl»naAget jeJflOWtt^A_Cég tliUleZÓi-

n e k 45 százalék egyezségi quotát ajánl fel. 

Megtámadott rendőr. Még augusztus 
hó 18-án történt, hogy Németh Ferenc c z e l l 

dömölki napszámos Kocsis Sándor községi 
rendőrt mikor ez őt teljesen részeg állapot
b a n hazakísérte, e z t a szívességet a z z a l h á 

lálta meg, h o g y a rendőrt háza ajtajában egy 
ásóval megtámadta és el a k a r t a verni. A 

rendőr a részeg embert persze h a m a r ártal
matlanná tette, de fel is jelentette a bíróság
nál, a m e l y a .hálátlan embert hatóság e l l e m , 

erőszak mi'attrTT5al>rWgrI^ 

Baleset a sági bazaltbányában Mol
nár Sándor 37 éves kocsirakö tegnap délben 
egy lezuhanó sziklatömb'elől idejében kitérni 
n e m tudván, ez reáesett és fején, kezén éa 
lábain megsebesítette. Súlyos, d e n e m halálos 

besüléseirel a czelldömölki kórházba szállí

tották. 

Belépés a munkapártba, Miki ir a poli
tikai partok egymással harcolnak, akközben 
ueha-néha künn a perifériákon is innéunek 
úgynevezett'esetek, amelyek föltűnést keltenek; 
ilye* peídaui v irmegyenkben, hogy Herbsl 
Géz* alisp I I , Itado Gyula dr. vármegyei 
főjegyző, Miróihy László dr. káldi nagybirto
kos, volt ur.-zaggyüiéat képviselő, Saghy Ist
ván földbirtokos, Khorer Ödön dr. és Estő 
Imre dr. ügyvédek a nemzeti munkapártba 
való belépésüket Ernuszt József dr. nyűg. főis
pánnak, mint a vasmegyei munkapárt elnöké
nek, bejelentették. 

A magyar állam költségvetés* az 
1814 dik év első leiere. Sokan, partkUlönbség 
nélkül, szinte aggodalom közölt azt hiszik, 
hogy államháztartásul!* eljutott a teljesítő 
képesség szélső határáig. Az a törvényjavaslat 
melyet a miniszter előterjesztett a tisztelt 
Háznak, rá akar arra calolni, mert 122 mil
lió vau benue ^tőiráuyozva befektetésre, 
2.665,931 koronával több, mint amennyi a 
mult év első felére esik. A bevete. teljes fe
dezetet nyújt a rendkívüli kiadásokra, noha 
látszólag 38 millió deficit mutatkozik. Az 
1,110.901,884 millióra rigó összes kiadással 
szemben 1,072,824,044 az űsaes bevétel, tehát 
kereken 38 milho a luatiy. Hát bizony volt 
is, lehetett is alapja az aggodalomnak, de 
erre a következő jelentés érkezett: Ez a hi
ány a félévei költségvetés természetével ösz-
szefüggő okokból jelentkezik és a második 
lélévben szükségszerűen eltűnik. Az államnak 
néhány nevezetesebb jövedelmi forrása olyan, 
hogy csak a második félévben szolgáltatja a 
nagyobb bevételt, ellenben a kiadást egyeule-
tesen emészti föl. Ilyen a többek közt a va
sútnak az öszi gabonaforgalomból eredő nagy 
jövedelme. — Megemlítjük, hogy a jövő félév 
költségelőirányzata szerint a m. kir. államva
sutak beruházó programjában 10 millió kor. 
szerepel kocsi beszerzésére és 10 millió kor. 
lokomotív beszerzésére. 

A bátor belépés. Egy városi gyógyszer
tár előtt megállolt a falusi atyafi, hogy mi
előtt betérne orvosságot vásárolni, rendbe 
szedje a gondolatait apró pénzét s megiga
zítsa a bal hóna alatt díszelgő ecetlel töltött 
nagy Ovegkannát. Végre elkészülvén, hetykén 
benyitott; nagy hangon köszönni akart .de 
hirtelen beléje fulladt a szó, mert rémülten 
vette észre, hogy lábai elvesztették a biztos 
és szilárd földi támpontot s hogy veszedel
mes sebességgel közeledik a föld felülete felé. 
A földdel történt közelebbi érintkezés közben 
ijedten tapasztalta, hogy az anyjuk részér* 
vásárolt és féltve őrzött ecet helyet változta
tó tt a törőtt üvegkánna oldal?.n keresztUI s 
hogy ő ecetben úszva — utazva már be is 
savanyodhat. Erre a gondolatra fájó testrészeit 
dörzsölve, tapogatva föltápászkodott hogy 
megszégyenülten rebegje : „Bocsánatot kérek 
bátor belépéseméri.'" Hogy mit szólt a 
gyógyszerész, milyen arcot vágott e sikerűit 
jelenethez és hogy mi történt később otthon, 
nem tudom, mert a krónikás naplójából többet 
kibetűznöm nem sikerült. 

' Egy kisg|zda levele. Mig csak a 

a műtrágyázás hasznos voltáról, addig akad
hattak bizalmatlan emberek, ik ik rámond
hatták: akkor hiszem ha látom. De talán 
egy kicfi' gondolkodóba esünk, ha olvassak 
ezt a levelet melyet Kántor András kérői 
kisgazda ir. Igy szólnak a sorai: A mult év 
őszén kísérletezés végett kaptam ingyen 150 

kiló műtrágyát É n az utasítás szerint járt-ini 
el, de a f o l y ó évi május 18-iki rer.dk. . 
jégeső az őszi buzat ugy elverte, hogy az 
teljesen megsemmisül,!. A tavasszal bélével.-;', 
here (lóhere) mutatja azért,hogy a nullra > . 
-okát ér, annyival is inkább, mert az a tt*-, 
illetve a keltő kataszteri holdnak fele, ami 
műtrágyával (szuperfoszlat) be voli hintve, 
nyolcvan centiméter magas, ami nem műim-' 
gyás, alig érte el a nyolc centiméternyi 
magasságot, tehát a külömbség óriási, peilu 
a talaj egyforma. Most már alázatosan no . 
kérném a nagyságos ural, méltóztassék I 
világosítást adni arról, hogy hol szerezlietjiu 
be a műtrágyát a legelőuyösebb modou, n t e i t 
néhány kisgazda társam is oliajtaua m i i -
gyát hozatni. Ha kapnak kedvezményes arbnii 
műtrágyát 50 métermázsát Több más, nrn.-
ket nem érdeklő dologról irva, Kántor Amlrr.s 
uram levelét igy véiui be: >az általam k i s e : -

létezett területet éu minden kisgazda társai
nak megmutattam, sőt hívom; annak megmu
tatására, aki latja, csak bámulja. Kél I . t 
múlva lekaszálom* Kérő, 1913. augusztus 1.4 
27 én. Tisztelettel: Kántor Audrás. 

Duka községének Hosstuperesztsgi.-/ 
csatlakozó póstajarata az uj vasút létesiu-
vel megszűnt A vármegye közigazgatási bi
zottsága Kissnmlyóra póslaügynökséget ker, 
hogy Duka postai igényei kielégíttessenek. 

H z . Tűzoltó kürt harsogása, félreve-1 
harangok rémes kongass zavarta mag vár -
suuk csendjét szerdán este. Városunk dóm-. . 
részéből jelezték a tüzet, ahol a fala legutolsó 
háza, amely özv. Snnonné tuhíjdonát képe/te, 
gyuladt ki. A nagy s_él az egész utcát ve
szélyeztette, de a városrész népének és az 
elég gyorsan kivonult tűzoltóság agilitásának 
mégis sikerült a hirtelen megfordult szél 
gédkezése mellett a tűzet lokalizálni. A há t 
nak tetőzete azonban teljesen leégett 

A zsidó kereskedik a vs sá rn ip i mun
kaszünet kiterjesztése ellen. A felvidéki oru. 
dox izraelita hitközségek országos akciót 
kezdettek a vasárnapi munkaszünet kiterjesz
téséről szóló törvénytervezet előmunkálatának 
h í r é r e . A hitközségek között a képviselőházhoz 
intézendő kérvényt köröznek, melyben tiltakoz
nak az ellen, hogy a fővárosban érvénylwn 
lévő teljes vasárnapi munkaszünetet a vidékre 
is kiterjesszék. Ez ügyben most a neológ köz
ségek is mozgalmat indítottak; a berettyóujlalusi 
izraelita, hitközség fölkereste Cziffra Kálmánt,-
a kerület képviselőjét és az országgyűléshez 
intézett kérvényt adtak át neki. Kijelentik benne, 
hogy a munkaszünet kiterjesztése a zsidó 
kereskedők-e nagy anyagi Kátrányt (elent, ők 
üzleteiket már péntek delutm bezárják es 
csak szombat este nyitják ki. Igy, ha minden 
hét uapban.kettőn keresztül zárva kell tartamok, 
nem bírják a versenyt a más vallása kereske
dőkkel. A mennyiben a törvénytervezet inten
ciója az lenne, hogy a vidékre is kiterjesztik a 
teljes vasárnapi munkaszünetet, kérik, legyen 
a minisztérium tekintettel a zsidó kereskei: . 
érdekeire. . . . 

Uj borbély-üzlet. Balogh László az Uj 
kávaház melletti Gönye-féle házban modernül 

M # t .horhéls, és fodrász üzletét . a ^ i . . : 

napon megnyitotta. 
A tanító köztisztviselői A nagyváradi 

törvényszéknek egy téves alapon hozott Ítéle
tét semmisítette meg a kir. ítélőtábla. A m-.---
nvmmifitTvjtgia'spjs: A tanító köztisztviselő 
és az őt árt támadások az esküdtbíróság- lui-
táskOrébe tartoznak. Már égy éve tart a l.al>. 
rnság a nagyszalontai izr. hitközség és a tain-
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t íjuk Radó Ferenc között. Följelentés, fegyelmi, 
< erekedes, iskola bezárás slb. gyorsan követ
i k egjmast, amelyeket a napilapokban bőven 
• mellőztettek. Ennek a harcnak az egyik epi-
. >djavult, hogy Fehér Adolf nagyszalontai ke-
ieskedő,azl áliitottaa tanítóról,— aki egyben 
• helybeli munkapárti lap szerkesztője volt, 
— hogy őt megakarja zearofni. Radü Ferenc 

I Ijelentette a kereskedőt rágalmazás miatt, aki 
.. törvényszéken elt a bizonyítás jogival es 
í Imentették a rágalmazás vadja alól. A tanító 
megfellebbezte a döntést a táblánál, uhui hosz 
i>. abb id"ig tarló tanácskozás után a törrény-
s.ék ítéletét megsemmisítettek, kimondván, 
! igy a tanító köztisztviselő és igy az ít ert 
i .(nádasok az esküdtbíróság körébe tartoznak. 

•Kakas Márton.. Váljon ki ne ismerné 
e/t a kiiünő éciapot, melyet ezelőtt 20 év /el 
•• • aranyostoilu Sipnlusz alapitolt és aniéiy-
. -k versei, écei, jellemző' kepei, szóval tar
talma és kianitasa szinte páratlan a maga 
i •méb.'ii ? Meggyőződhetik bárki állításunk 
. uESágáról, ha csak az október 5 diki számot 
• .as-a el és nézi at A sok eredeti, jóizü, 

idán.itó élcen kívül csak a következőket kell 
•olvasnunk: Polónyi Géza harcsája. Pesti 

kalauz. Lovagiasság, A cselédszerzőnél, A cse
rt bogár, A ruhatáros slb. Temérdek, hangban, 
s nben. lélekben pazarul változatos verseit | 
.'• magyobb részben Jászni-Horcálh Elemér, 
a s-6 szoros értelmében igazan poéta ír ja , i 
ali épen most adja ki Gyöngyökén könnyek j 
<• n alatt (3 K) egy csomó olyan köttetné- j 
nyét, amelyet nem az aktualitások luló ih'e- | 
1 e termelt, hanem a poéta-érzés beleáram- | 
l.i a felt mentessé a liervadastól. A Kakas j 
il rlonti jószivvel ajau.juk olvasóink figyel- j 
in be. Ara negyedévre 3 K. Kiadóhivatal: j 
H dapest, VIII. Jozsef-koi.it 5. szám, ahol. 
.! • .zay Horváth Elemér könyve is kiphaló. ; 
V. natványnl álljon egy kis vers, amelyben j 
b. ony nemcsak szatíra van, hantim komoly , 
fi.yelmezletés is ! 

Fogy ii gólya. 

Egy bánatos hírtől 
Bus szivem meghökken: 
A gólyák létszám 
Szép hazánkban csökken. 

Azt hiszem, Í T lesz e 
Fogyatkozás titka. 
Hogy a föladata 
Minálunk már ritka 

Intelligens á'lat 
Gólya nénénk s ei re 
Szépen áttéit ó is 
Az egyke rendszerre. 

A 2 U J 

Kemence 

munkás! 
Egy család, ki öl vagy 

ha todmagáva l dolgozik, eset

leg megfelelő két kisebb csa

lád kerestetik a nagyszentmi-
hályl gőztéglagyárba. 

Első Szombathelyi 
Gőztéglagyár 

Hftbner Testvérek és Pohl G. ifi 

Tisztaság — Egészség!; 
Ha fájnak a l ába i : 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha f á j a dereka: 

menjen gőzfürdőbe 1 

Ha éjjel dőzsöl : 
menjen gőzfürdőbe. 

Ha egészséges : 
menjen gőzfürdőbe, 

hogy ezt a kincset megóvja . 

Kasszás és tyukszemvágás. 
Pápai gőz- és kádfürdő 
reggel € órától egész nap nyitva. 
Csütör tökön délelőtt é s délután a gőz

fürdőt hölgyek használhat ják. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

"elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan vlisnierölevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann »Manera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

B e r e c z L a j o s 
kereskedelmi kertészete 

C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 

aaaaaaaaaaEnasagi 
| Üzlet-áthelyezés, g 
| Szíjgyártó üzletemet, fj 
3 mely Czeldömölköo 9 év óta a JJ 
H Tory-vendéglő házábaii volt, no- SS 
jj£ vember 1 én a Kossuth Lajos-
E. ..... ... _ g 

el

vágott és cserépvirágok 
mindenkor kaphatók. 

Menyasszonyi és alkalmi csok
rok, virágkosarak azonnal ké

szülnek olcsó á rak meUett. 
Temetkezésekre 

élővirág koszorúkat 
a legizlesesebb kivitelben szállít. 

Virágüzlet: Kossuth La]os-ntca. 
Iertéuetl telep: Sági-ot. 

Í Z T K O T S ~ I S T V Á N 

kelmefestészete é s - v e g y é s z e t i 
ruhat i sz t í tó in téze te 

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

Vidéki m e g r e n d e l é s e k gyorsan 

és lelkiismeretesen eszközöl-

=rr=zr lelnek. " 

E L A D Ó m 
utcai Bazárépü le tbe jBala-

gjLajos szíjgyártó volt • flzlethelyise- g| 
H .géb-) helyeztem ál. gj. 

jjl A n. e. közönség szíves part- B 
1̂ foeá-ái kérve, kivál.. li.-zteie:i ••; B 
H

 1

 ' : ~ JJ 
H Mórotz Ferenc B 
j g szijgyárté. . M 

p o r t á l . 
Egy keveset használt 

íízTeti p o r t á l 
olcsón eladó 

.Érdeklődök lapnnk—szer
kesztőségénél nyer 

_nek bővebb felvilá 
gosítást. 
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Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

12/1913. biz. szám 

Hirdetmény. 
Magyargencs és Kemeneshögyész 

kézségek telekkönyvi betéteinél: szerkesz
tésére kirendelt bizottság közhírré teszi, 
hogy az 1886. XXXVÚL és az 1891. 
XVI. törvénycikkekben, előirt helyszíni 
e j á r á s végett és pedig egyelőre csupán 
.•/. azonosító 1913. évi december hó 
15. napján az azonosítás befejezte után 
pedig a bizottság a községben megje
lenem!. 

Ennélfogva felszólittatnak. 
1. mindazok, akik a tjkönyvben 

előforduló bejegyzésre nézve okadolt 
e ^terjesztést kívánnak tenni, hogy a 
I ' /.ottság előtt, a kitűzött ha tárnapon 
tn 'gkezdendö eljárás alatt jelenjenek 
meg es előterjesztéseiket igazoló okira
ti1, kat mutassák fel: 

2. mindazok, akik valamely ingat
lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a 
tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidóig a telekkönyvi hatósághoz in-
t'/.endó szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi béké
lő lezésre alkalmas okiratok alapján a 
t'-ekkönyyi bejegyzés iránti kérelmeik 
<• 'terjesztése végett a bizottság előtt 
jc énjének meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek, az átírásra az 1886.^vXlXrH—cr 
15—18 és 1889. XXXVI11 tc. 5 6. 
7 és 9. §-ai értelmében szükséges ada
todat megszerezni iparkodjanak és azok-
k I igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
L.izoljak. vagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos, az át-
i n házas létrejöttét a bizottság elült szó-
v:d elismerje és a tulajdonjog bekebe
lezésére engedélyét nyilvánítsa, inert 
különben jogaikat ez uton nem érvé-
i esithetik és a bélyeg és i lletékelenge-
ii s kedvezményétóHs elesnek. 

3. Azok. akiknek javára tényleg 
i i . ír megszűnt követelésre vonatkozó zá-
i' ; jog . vagy megszánt egyéb j o g . van 

'.ilvánkőnyvüeg bejegyezve, úgyszintén 
••. ilyen bejegyzésékkel terhelt ingatln-
i'mk tulajdonosai, hogy a bejegyzett jog
unk- törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
t -lési engedély" nyilvánitásaT* végett a 
k. iü ldö t t bizottság előtt; megjelenjenek, 
n.iirt elleneseiben - a hé lvegmentesség 
kedvezményétől elesnek. 

561.1913. vht. sz 

Árverési hirdetmény 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a szombathelyi kir. 
törvényszéknek l!»i 3. évi 11976 11977. 
ós 1178/V. sz. végzése következtében 
dr Móritz Dénes ügyvéd által képviselt 
Sommer Lajos keieskedó újpesti lakos 
felperes javára, Schlesinger Zsigmond 
kereskedő bobai lakos alperes ellen 
100 korona, 150 korona és 10O korona 
és |ár. erejéig 1913. évi október hó 
16-án foganaiositoti együttesen kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülioglalt és 
2541 kor. 50 fillérre becsült következő 
ingóságok, u.- ni : szobabeli bútorok, 
különféle porcellnii. vas. üveg, füs/.er es 
rőfös bolti áru cikkek s egyéb ingósá
gokat nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a czelldömölki kir. 
járásbíróság 1913. évi V. 328. számti 
végzése folytán 100 K tökekövetelés, 
ennek 1913. jul. 21-tól 150 K tőke, 
ennek 1913. aug. 5-tól és 100 K. töke 
ennek 1913. évi augusztus hó 21 nap
jától járó 6°/ 0 kamatai, eddig összesen 
71 fí 24 fillérben bíróilag már megál-

lapított költségek erejéig, Boba község, 
ben alperes lakásán és üzlethelyiségében 
leendő megtartására 1913. évi november 
21 ik napjának d e 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX te. 107. és 108. fj-aíértelmében kész-
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség eseién becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. tc. 20. 
g. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Czelldomölk. 1913. november 5. 
ZÁBORSZKY SÁNDOR 

kir bír. végrehajtó. 

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

CZELLDOMÖLK ÖN, SÁGI-UTCA. 
Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat, 

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

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
..akár >idélqgi)Lmiről - sem kell gondoskodnia. 

Temetésekét a legegyszerűbbről,"a re'gdiszeseTjbekig 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, Czelldomölk, Sági-atca. 

-Cze.il.lomulk, 1913^ • - I W W I I I I K ' I 10. 

. — A betétszerkesztő bizottság: 
Hnssy, kirí* j á r á sb i ró . 

Fohér S indor , i . . f w . p r k -n.-l-kkv.-zetá. 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d o m ö l k . 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-nica. 

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

Kataszteri földméréshez szüksé 

^es -^bvekeH^ktá ro r r - t a^ 

fiiitkureve Nahii-T vjha 

EpuleUnunkát és mlnóennemü javításokat 
elfogadói s azokat jutányos áron készítem 

könyvnymüájában t: ! , m n l k . 
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