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Megjelenik minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 

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

Felelte >itrketzt4: 

DINKGREYB NÁNDOR 

Szerkesztőség és kiidóhiviUl 
Dinkzreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű píniilletékek. 

Jéggyár Czelldömölkön. 
Már n é h á n y héttel ezelőtt egyik 

s z á m u n k b a n jeleztük, hogy városunk
ban az érdekel t körök jég-gyárt szán
dékoznak lé tes í teni . Az igazán párto
lás ra é r d e m e s eszme kivitele most már 
egy lépéssel haladt előre és az elmúlt 
v a s á r n a p o n megtar to t ták az előértekez-
leteket. 

A gyűlésen dr. Pletnits Ferenc 
ügyvéd elnököl t , aki a megjelenlek üd
vöz lése u t á n ismertette főbb vonásokban 
a jéggyár programmját . Mindenekelőt t 
is a mű-jég kiváló fontosságát lejtette 
k i , annak hasznosságá t és mind e mel
lett jövedelmezőségét is. A tervezett 
ég-gyár »Linde« r endsze rű lenne, amely 

rendszer a tapasztalat szerint a leg
jobban bevál t . A napi szükséglet körül 
belül 3000 kg. lenne, nem számi tva 
bele a vidéki fogyasztást , mely előre

láthatólag szintén egy tekintélyes sum
mát tetine k i , de azért a gépek e meny-
nyiségü jég előállítására is elégségesek 
lesznek, tekintve, hogy a kötelezett fo
gyasztók közölt sokan lesznek olyanok 
is, akik nem fogyasztják el mindennap 
a lekötött mennyiségét és az -igy fel
szabaduló mennyiség a vidékiek szük
ségletének kielégítésére lesz fordítható. 
A jég-gyártási időszak a nyári 5 hó
napra terjedne k i , amely azonban a 
szükséghez képest 2 hónappal meg
hosszabbí tha tó lenne. 

A fogyasztás biztosítására előadó 
azt ajánlja, hogy a kötelezett mennyi
séget az egyes fogyasztók kötelesek 
lennének az idény alatt átvenni, illetve 
még abban az esetben is megfizetni, 
ba az egész mennyiééget nem fogyasz
tanák is el. Ezen legfőbb akadályt 
azonban könnyen el lehetne hárítani 
azáltal, hogy a felek által garantált 

mennyiség értékét 5 vagy esetleg több 
egymásután következő évre arányosan 
el lehetne osztani, az összeg erejéig 
azonban garanciát kell vállalniok. A 
fizetést lehetne 12 havi egyenlő rész
letre, vagy csak a fogyasztási időszakra 
eső egyenlő részletekre beosztani. Ez 
azonban mind csak részletkérdés, de 
szükséges már előre is megemlíteni, 
mert ilyen, mégis kissé kockázatos vál
lalatot biztos alapra lehet fektetni. 

A jég-gyár berendezése, hozzászá
mítva az építési költségeket is, körül
belül 56—60.000 koronát igényelne, 
mely összeg részvény-jegyzés alakjában 
volna összehozható. Egyelőre azonban 
e kérdés még időelőtti és egyébként 
sincs kizárva, 'hogy ha a vállalat meg
felelő jövedelmezőséget biztositana, ugy 
ezl városunk is felállítaná. Ezáltal kü
lönben is kettős célt érnénk el, mert 
egy végre jövedelmet is nyújtó vállalat 

Bűvös orr. 
Réczey~ egyetemi tanárnak a~~8árösfr-~ 

utcai klinikájára beállított régebben egy vidéki 
ember, akinek szOrnyen meg volt dagadva az 
orra. A kliuíkabeli orvosok sok dagadt orrot 
láttak már, az bizonyos, de olyat még nem. 
Kérdezték is az atyafit: 

— Hát magát mi lelte ? Mitől dagadt 
meg az orra ilyen rettenetes módon? ütéstől? 

— Attól ! Ütéstől ! 
— Aztán ki ütötte meg? 
— Hát én ! — felelt a paciens nagy 

nyugalommal. — Oszt' most azért jöttem el 
az urakhoz, mert az dlthonvaló doktorba pem 
bizom! 

Csak összenéztek az orvosok. Egy ember 
aki Önmagát vágja orrba. Nyilván bolond. 
Faggatták is f ' 

— És miért ütötte magát orron ? 
— Mert dühös voltaié I 

.—.N5 már- ez, csakiiu'ynn furcsa] egy 

— Miért volt annyira dühös? 
—• Hát hogyne lettem volna az! — 

felélt a beteg, — mikor a németnek szót 
fogad az orrom, nekem pedig nem! 

Ez már aztán csakugyan értheteUen 
volt. Bizonyos, hogy a j ó ember bolond, 
egészen bolond. Nem is a sebészeti klinikára 
való, hanem a [,ipót-mezőre. 

Az ember pedig, aki nyilván észrevette, 
hogy ő ruta miieteket goudolnak, azt mondta: 

" — Persze, az urak is azt hiszik, hogy 
bolond vagyok, dehogy vagyok I Majd elma
gyarázom ! 

És hát elmagyarázta: 
Jó miuapabafr—' szólt — benn voltam 

a városban és dolgom végeztével, estefelé 
elmentem á komámmal a cirkuszba. Haj, mi 
volt ot t! I.ovon táncoltak, a levegőben him
bálóztak cifra ruhás emberek, meg szólt a 
muzsika. Aztán egyszerre bejön egy Iccske-

I [árkos- kabátos német. Csak hadar, hadar és 
mVran^alyaT-rrrég- ite'ui Utlam, ^aíJdaraHrar-j-

P 

hajított egy keztyüt a levegőbe és a keztyo 
•Ilont, a markában csinált toj*T*lfltnUat. piw-
tolyból kártyát lőtt ki, meg a i Isten tudja, 
mi mindent mutogatott. Mert boszorkány volt 
kérem, az már szent ! 

Egyszer csak odajön hozzám, rám néz 
és azt mondja: 

— Ennek az urnák az orrában arany
bánya van ! 

— Ne bolonduljon kigyelmed! — moii-
dek rá. 

— Igen, aranybánya 1 
És se nem szól, se nem beszél, oda lép 

mellém, valahogy végigsimítja két ujjával az 
orromat és teremtő Isten, a következő pilla
natban' kihull belőle markába egy aranypénz. 
Végigsimítja az orromat mégegyszer, hát me
gint pottyant egy aranypénz. • 

— Ennek a fele se tréfa 1 — gondoltam 
és nyúltam is az aranyak után. 

De a huncut német nem adta ám oda! 
I'edig, ha belolem-azedte-kr, hát- esak— a«-

a* "Art mondtál 

4 | j és a lejte ''• -•• ' > M v A 

H U M Ö drotszállal Ttfh irammcatoksrMt. 
í f l l - e l t u l 



•ldal. KEMENESALJA "4g. szám. 

haszna által Un egy kissé lejebb szállna 
egyébként magas községi pótadónk. „ 

A iéggyár felállítási htlyéül, a vil
lany-telep és Felix-liget közötti már 
annyiszor kifogás tárgyává tett, — ren
dezetlen kerti rész lenne a legmegfele
lőbb. Nemcsak azért, mert a hajtó-erő 
közvetlen közelében a villamos beren
dezés mindenesetre sokkal olcsóbb lenne, 
hanem azért is, m r̂t az artézi kut is 
oda van tervezve'és igy a viz szerzése 
nem ütközne semmi nehézségbe. 

Az értekezlet egyelőre csak abban 
állapodott meg, hogy elvben kimondta 
a jéggyár alapításának szükségét és 
elhatározta, hogy égy teljes építkezési 
és berendezési költségvetés, valamint 
az egyébként még szükséges adatok 
beszerzendők, ugy, hogy a legközelebbi 
gyűlés már a részleteket is tárgyalás 
alá vehesse. Az értekezlet tagjai az elő
készítési költségekre 250 koronát sza
vaztak meg, amelyet a megjelent tagok 
egyenlő arányban köteleztek 

Az érőmüvi berendezésekhez a 
helybeli villamos-telep üzemvezetőié az 
értekezleten való felhasználás céljából 
tervezetet nyuKott be és kimutatási 
adott a szükséglenilö jégről. Mindezek 
azonban szintén nagyon alapos megfon
tolás tárgyává volnának teendők. Nem
csak azért, mert épen a villamos-telepi 
berendezésekkel járt városunk ügy, 
hogy az annak idején előterjesztette 
tervbe vett fogyasztást'városunk ma 

már annyira meghaladta, hogy ujabb 
gép beszerzése és folytonos ujabb be
fektetések szükségesek. Könnyen meg
történhetik tehát a jéggyár létesítésénél 
is, hogy városunk szükséglete nagyon 
rövid idő alatt meg fogja haladni a 3000 
kg. mennyiséget. Már pedig feltétlenül 
sokfcnl előnyösebb lehet az, hogy ha már 
mos! mindjárt nem a legkisebb meny-
nyiség előállítására rendezkednék be. a 
gyár, amikor is azután a szükséglet 
növekedésével a gyár kibővítése arány-
lagosan is többe kerülne. — Az erő-
müví berendezésekhez pedig feltéllenül 
utat kell nyitni a szabad versenynek 
és erre nyilvános árlejtést kiírni. 

Az immár 5 éve vajúdó eszme 
tehát végre talán mégis megvalósul. 
Már annak idején is nagy hévvel indult 
meg a mozgalom, hogy jéggyár létesül
jön, de azután csakhamar befagyott 
jég nélkül is a terv kivitele. Igaz, hogy 
azóta városunk nagyban fejlődött, — 
legalább is nagyságára nézve, — akkor 
még a hajtóerőhöz szükséges villany
áram sem volt, de azért a terv meg
valósítása most is még nagy nehézsé
gekbe ütközik, amit csak erős akarattal 
lehet legyőzni. Reméljük azonban, hogy 
ez az erős akarat a tervezőkben mind
végig megmarad és ahkor sem a főleg 
érdekelt körök, sem a nagyközönség 
nem^og- aggódni, hogy honnan vesz 
majd a nyáron jeget, ha még oly eny
hének ígérkezik is a tél. 

— G. — 

Néhány nap 
választ már el bennünket azoktól a 
szép ünnepektől, — anieiyek mindenki 
számara: öregnek, fiatalnak, betegnek 
és egészségesnek, meghozza a maga 
kisebb-nagyobb örömeit. Karácsonyra 
gondolunk és a karácsonyfára, arra a 
szép szokásra, amelyet Skóciából plán
táltak ál ide. hozzánk "és amely szokás 
sem fényében, sem ideális erejében 
nem tud elkopni azért, mert annyi tar
talom £s ideálizmus van benne, hogy 
örökkön élnie kell. — Gyermek a szülőt, 
ez viszont gyermektit örvendezteti meg 
ajándékokkal, amik voltáképen nem is 
egyebek, a hála vagy szeretet külső 
jeleinél. A karácsonyfához nemesebb és 
nagyobb érzések is kapcsolódnak és 
kérdezzük, vsjjon a hazaszeretet nem-'e 
nagy és magasztos érzés és kitejtjük, 
hogy ezt épen ugy oda lehet vonatkoz
tatni a karácsonyfa szimboliumaihoz, 
akárcsak az említett egyéb szép tulaj
donságokat. ^ 

. Volt nálunk egy kor, nem is olyan 
régen, amikor a hazaszeretet jelvénye
ként" egy hollandus virág, a tulipán 
szerepelt. Kifejezője volt e virág annak 
a gondolatnak, hogy immár mi magunk 
is eléggé fejlettek vagyunk ahhoz, hogy 
nem szorulunk a külföld portékáira, 
hogyha gyári iparunk nem is annyira 
képzett és előrehaladott, mint a kül
földnek ilyentajta terméke, mindazon
által vagyunk olyan helyzetben, hogy 
a magunk szükségleteit, még akkor is, 

! ha e szükségletek tulmentek azon a 
I határon, amelyet mi mindennapinak 

nevezünk, még a luxuscikkeket is képe
sek vagyunk a magunk erejéből előál-

— Majd ha haza megy, rázzon ki be
lőle maga is! . 

1 — Ogy u jol van! — gondoltam. A~ 
nemet meg csak szedegette ki a pénzekét, 
végre pedig megfogta a nyakamat, elkezdi az 
orromat rázni és szemem — szám is elállott 
belé, egész ínaréknyi arany hnllott ki a ka
lapjába. 

— Ezt se tudtam eddig magamról! — 
szóltam a komámnak. — De jó, hogy tudom! 

Alig vártam, hogy mehessek haza. Már 
az utop is s z e r e l t e m volna egy pár darabot 
kiszedegetni, de gondoltam, még elvész a sö
tétségben, hát majd otthon. No, odahaza az
tán mondtam az asszonynak: 

— Ne butulj, Zsófi !f Lesz pénz annji, 
hogy a királynak sincs tobb! Holnap kifizet
hetjük az. adót tíz esztendőre ! 

— Tán megháborodott az elméjében* 
— mondta az asszony. — Vagy részeg kend ? 

— Én ? Részeg ? —feleltem neki. — 
Ide nézz !" 
»_ _ É a végig simítottam iz orromat—.. . 

Néztem a markomat, hát nincs benne 
arany. 

— bizonyosan nem jól csináltam! — 
gandojtam és végig simítottam még egyszer. 
De akkor se hullott ki arany. 

Pedig a német megmondta, hogy majd, 
ha hazamegyek, megcsinálhatom én is. Hát 
csak simogattam az orromat vagy egy óra-
hosszal. Utóbb rázogatni kezdtem, próbáltam 
mindenképen, mégse ment semmire. 

A feleségem sirni kezdett, hogy meg-
kergültem. Hiába magyaráztam neki, hogy a 
német marékszámra szedte ki az aranyakat 
belőlem, egyre csak azt hajtogatta: 

— Jaj szegény fejemnek, hogy igy meg
bolondult kend! 

Én meg dühös lettem. Ha a németnek 
szuperált az orrom, a tulajdon becsnietes gaz
dájának is csak szuperát tán ? Dehogy ! Hiába 
simitgattam,- veregettem, rázogattam, csürtem-
csavar I ara 
' . TJtóbb-i 

félkial^tamJtthömdan : 

— No hát-megállj, kutya, majd szót 
fogadsz mindjárt! 

És felkapván a sodrófát az asztalról, 
nagyot vágtam éktelen haragomban az orromra, 
amelyik a németnek ád aranyat, nekem meg 
nem. 

No, must hát azért vagyok i t t ! 
Az otthonvaló doktor azt mondta, hogy 

még utóbb le kell vágni. De azt. már nem 
engedem ! Tudom, miben sántikál őkelme ! ö 
szeretné megkaparitani az egész orromat. De 
olyan nincs. Hasznát veszem én annak még! 

Elbeszélésének befejezésével a páciens 
odasúgta az egyik doktornak: 

— Maga is tanult ember? 
— Az vagyok ! 

— No hát tudja mit ? Mutassa meg, 
hogy kell az aranyat kiszedegetni 1 Jutalmul 
huszonnégy óráig csavarinthat ki belőle aranyat. 

TáUot. 

A Kossuth Lajos-utca njon-
nan épült emeletes házában 
(Dinkgreve-féle ház) egy szép, 

TÁGAS ÜZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ. 
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lilani és kereskedőink uljun azokat a 
pu'mlikuinhoz közel juttatni. 

Miután a tulipán-mozgalom nem 
bizonyult egyébnek, mint muló divatnak', 
természetesen még mindig nem vi-rht-
tett gyökeret nálunk az a tudat, hogy 
riemcsak angol, hanem magyar .posztó
ból is lehet ruhát készíteni, hogy ma
gyar kalapos is el tudja az ízlés és prak
tikusság szempontjainak megfelelően 
készíteni kalapjainkat, hogy fehérneműt 
nem kell okvetlenül Csehországból be
szerezni és cipőinket nem muszáj fel
tétlenül Németországból importálnunk. 

Ugy látszik azonban, hogy a ma
gyarban jóval erösebb a hiúság és 
utánzási vágy, mint a külföldiekben, 
akiknél büszkeség az, a saját országuk 
terményeit fogyaszthatni. Csak német-
országra gondoljunk, amely az egysé
gének megteremtése óta nem a had
seregének köszönheti azt, hogy a világ
politikában első helyen van, hanem 
iparának és a nép ama gondolkozásá
nak, hogy a hazai ipar mindig előbbre 
helyezendő a külföldi iparnál. 

Csakhogy a német módját ejtette 
annak is, hogy az áru minél tovább 
terjesztessék, minél tágabb körökbe 
jusson el, messzire, idegen világrészekbe 
kultiválatian népek közé. Hát mr~ilyen 
messzehatóan nem is gondolkodhatunk, 
de arra igenis, hogy a saját ipari ter
mékeink itthon, ebben a hazában fo-
gyasztassanak el. Ez hazafiúi kötelesség. 

Ámde a magyar iparnak is meg-
van az az eredendő bűne, mint sok 
más magyar vállalkozásnak, hogy megáll 
a félúton. Az ide hozzánk beözönlő 
lapokból, az ide hozzánk beözönlő né
met kereskedelmi és ipari vállalkozá
soktól tanulnunk keliene azt is, hogy 
ebben az országban az embereket nem 

mert ez az egyetlen kipróbált módja 
ionnak, hogy bizonyos árucikkeket a 
közönség mindig szem előtt tartson és 
szükség esetén azokat vásárolja. Ősi 
tapasztalat, bogy az emberi megszokás 
még a silányabbat is szivoebben veszi 
a neki idegénszerüen ható újnál. 

A reklám utján elérhetnők, hogy 
a magyar ipar fokozódott mértékben 
tudna elhelyezkedni magyar családok 
körében. Látjuk, hogy nemcsak a ma
gyar ember hazaszeretetén múlik a ma
gyar ipar támogatása, hanem a magyar 
iparosnak az ügyességén, körültekintésén 
és ötletességén is. Ha ők ugy fognak 
dolgozni, mint a németek, akkor biz
tosra vehetik, hogy aránylag ugyanolyan 
eredményeket fognak elérni, mint ami
lyeneket a németek elérlek. 

Ezt vegyék fontolóra iparos, gyáros 
és a publikum. A szent ünnep köze
ledik, a rossz gazdasági viszonyok elle
nére is a vásárlási kedv jóval fokozot
tabb, mint máskor, mert az embereket 
egy bizonyos belső magasabb, ösztön 
vezérli a vásárlásaiban. Karácsony jön, 
egy ünnep csupa szent áhítattal, vallá
sos és nemes emberi érzésekkel. Ne 
hagyjuk ki belőle azt a nagy érzést 
sem, hogy itthoniakat támogatni, itthoni 
munkásokat kenyérhez juttatni nagy és 
nemes cselekedet. 

Cs. V. 

Szemle. 

"tehet tisztára.az ipari cikkek piacra 
hozásával a vételre ösztökélni. Itt egyéb 
is kell, hogy az emberek figyelme oda 
rögződjön egy és más árucikk felé. A 
németek a reklámhoz folyamodnak és 
ahol és ahogy csak szerét tehetik, ott 
hirdetik árucikkeiket: újságokban, vas
utak mentén, közlekedési alkalmatossá
gokon", épülő és felépített házakon. Nem 
igy van ez mifelénk, ahol .a reklám 
még gyermekkorát éli. Még a főváros
ban sem emelkedett a reklám arra a 
nivőra, mint egy kisebb német állam 
fővárosában. Ami reklám itt mifélénk-
látható, az kevés kivétellel mind ide
gennek a reklámja, a hazai termékeket 
az nagy publikum nem is látja. Ezek 
mintha hét pecsét alatt tisztára szak
körök számára volnának föntartva. 

Ebből a hibából kellene kikászo-
lódrria a magyar iparnak. Ha a magyar 
publikum meglátja a magyar terméket 
is, az újságban hirdetve, bizoriyos, hbgy 
akkor megmozdul benne a hazaszeretet 
és inkább Vásárol itthon készitelt cik
ket. Semmin! külföldit. Kaiácsuuyi un-
nepek előtt tehát a magyar ipar érde
kében valónak tartjuk, hogy a gyárosok 
és kereskedők arreklámot vegyék igénybe 

Kossuth Ferenc eljegyezte özvegy Be
nyovszky Sándorné grófnőt, született kvasséi 
és brogyáni Krassay Máriát. Ehhez az örven-
detei hirhez Kossuth Ferenc meghitt környe
zetéből a következőket Máték: 

Kossuth Ferenc Bég külföldön éltében 
évtizedekkel ezelőtt kötött. szoros barátságot 
Benyovszky Sándor gróffal és rend ivQI bájos, 
szép nejével, Mária grófnövel. Benyovszky 
Sándor gróf, mint Kossuth Lajos tántorítha
tatlan hive, nejével együtt mindsn évben 
többször is fölkereste a külföldön élö nagy 
számüzöttet. Mikor Kossuth Ferenc tizenkilenc-
évvel ezelőtt hazajött, Benyovszky grófék 
háza lelt második otthona és a gróf, az ősi 
magyar sróf igazi típusa, lett Kossuth Ferenc 
legjobb barátja. A gróf ez év tavaszán hunyt 
el. Hosszú és fájdalmas betegségében Kossuth 
igaz önfeláldozással •« szeretettel ápolta a 
grófnéval együtt es mélyen meghalva állt 
legjobb barátja mellett. Most a grófné újból 
súlyos nagy beteget ápolt heteken á t A ha
lállal vivodó Kossuth Ferenc volt. Az isteni 
gondviselés visszaadta Kossuth Ferencit áz 
életnek. Hátralevő napjait nem fogja többé 
rideg magányban tölteni: eljegiezte a szép 
és jóságos Mária grófnőt, aki özvegyi >yász-
évének letelte után a jOyö március hónapjá
ban lesz Kossuth Ferenc felesége. 

" Henfaller Lajos, a Kossuth Ferenc ki
adott beszédeihez irt életrajzban ezt írja: 

Hoggins Emiliát, aki olyan családból szárma
zott, amelynek oölagjai tobb nemzedéken át 
híres szépségükkel ütmek föl. Ebből a csa
ládból szármáz • a XIX. szazad elején a 
nevezetes Hoggin- 3a i , aki .t maga korában 
világraszóló m p . , \ i . A fiatal hazasok a 
Guidi gr-ifok Min <z: •i-z-pdU»tájaban vettek 
la»a--t. Híres palota e/., kü.önösen nevezetes 
benne aa a inonumeiiuus lepcsöhíz, amely
ben a városon at ntazó uralkodók ott hagy
ják timereiket. Egy Habsburg hercegnő cí
mere is ott díszelgett: Mária Lujzáé, a pár
mai hercegnőé. 

Kossuthoe szobaleánya azt a szobát 
foglalta el, amelyben valaha Napóleon aludt. 
Az emeletnyi magasságú előszobát, amelynek 
falait njolc-tiz méteres freskók díszítették, 
Kossuth tropikus növénykertté alakította á t 
Ebből még két előszobán át jutott el a láto
gató a fogadóteremhez. Ezeknek falain voltak 
fölhalmozva a Gnidiek régi családi képei, 
melynek őrzését a lehanyatlott és kihalófélben 
levő nagynevű család örömest bízta a műértő 
Kossuth Ferencre. A többi termekben Kossuth 
botorai voltak elhelyezve és nagyszáma mű
tárgyai, amelyeknek egy részét Kossuth Ferenc 
Magyarországra is elhozta magával s amelyek 
most budapesti lakását díszítik. 

Kossuth Ferencné, mint legtöbb angol 
nő, elsőrangú lovas volt, sőt szenvedelméé 
lovas. Naponta több órát lovagolt híres lován, 
amely gyorsaságával utolérhetetlennek bi
zonyult. 

Kezdetben, amikor a fiatalasszony meg
jelenése lóháton a kis olasx helységben még 
szokatlan K . Í I . a parasztasszonyok kifutottak 
házaikból és gyermekeiket magok után von
szolva kiáltották: 

Nézzelek;*! a Madonna 1 
Jellemző az ottani népre, hogy a lovász, 

aki Kntsothoét kisérte, krajcárokat dobált a 
gyermekeknek és nem akarta, hogy gazdája 
ezt az aprópénzt visszafizesse neki. Koasith 

Olaszországban , i kis Ezttsenáfaaj élt 
Kossuth Ferenc akkoriban. A borella, bánya
telepek, vezérigazgatója volt. IiteaLtartozko-
dáiának első esztendejében vette feleségül 

ugy fogott ki az egyszerű ember büszkeségén, 
hogy fölemelte a fizetését. 

A cesenai éleinek azonban vége szakadt. 
Az a legnagyobb bánya ugyanis, melyet Kos
suth Ferenc gyorsan fejlesztett te éveken ke
resztül kiaknázott, egyszerre csak üzemkép
telenné vált, meri a kénérc kimerült, a tObbi 
tizenegy bánya pedig nem volt elég a vállalat 
föntartasára, Kossuth elhagyta állását. 

Távozásakor a fiatalasszony már súlyos 
beteg volt. Elvitte lehal magárai Caslel-Mag-
gioreba, ahol kibérelte Szimonetta herceg 
palotáját és parkját. Itt lOvid időre még ma
gához, tért a liervadó szép uszony, de álla
pota aztán gyorsan súlyosbodott, ogy, hogy a 
legelső napos időt késő ősszel fel kellett 
használniok. Orvosi rendeletre délre olazlak. 
Olyan hirtelen utazlak el, liogy aSrimonefta-
palotában móg a beteg ágyát sem volt idő 
megvetni. Minden szétszórtan maradt, csak
hogy a melegen sütő napot felhasználva, a 
beteget at lehessen Firenzébe szallitani. Itt 
azonban néhány nap mnlva hirtelen meghalt.» 
„bban a pillanatban,' amikor kilehelte felkél, 
csodálatos véletlen folytán lehullott az ujjáról 
a jeggytTiil, ; 1 

Az özvegyen *ia'radt férjet annyira le-
sujtntta » fajdalom, hogy 01 is komolyan fél- _ 
•ni kellett. Éjjel-nappal ott zokogott at el-
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költözött asszony holtteste mellett. Csík 
Kossuth Lajos Tódor tudta onnan elvinni, aki 
a gyászhírre Nápolyból odautazott 

A halottat Firenzében az ei . temetőben 
helyeztek örök nyugalomra. Sirján hatalm»s 
gólemlék nyugszik, amelynek fehér márvány 
ivei emeletnyi magassásra nyúlnak föl. A sír
emléknek ez az angol (Minta: 

— Kossuth Ferenc neje, ki mindene 
volt az életben és mindene maradi a haialban. 

Az a lovász, aki a fialni asszonyt séta
lovaglásain elkirfrte, » tem lesen olyan han
gos zokogással járta körOl térden kúszva 
urnöje koporsóját, hogy a hü siolgát erőszak
kal kellett onnan eliavoiilani. Kossuth magá
val vitte Nápolyba a lovászt és gondozására 
bízta nejének paripáját Ezt jártatta naponta 
a lovász, mert a lóra senkinek sem volt sza
bad többé ülni. 

Kossuth mély gyászban hagyta el Fi
renzét és Nápolyba ment ahol az Impresa 
Induitriane Italiaua cimü hírneves hidépitS-
•vaiialat élére állott* K »utb Ferencué arc
képét a magyar közönség Kossuth Ferenc 
sajátkezű festményéből ismeri. 

Krónika. 
A XIX szazad első (elében irta Pest 

város tekintetes tanácsa egy alázatos folya
modásra elintézésül a címül vett figyelmez
tetést Akkor még csak egyetlen magyar ta
nítója volt Pestnek, de ez az egy is panasz
kodott, hogy nem tud megélni. Nagy ireg 
belükkel megszerkesztette a kultúra apostola 
serény kérelmét nem fiz összegben fejezte 
ki kívánságát, de helyzetének ecsetelésében 
bizonyosan elment odáig a mértékig, ahol s í 
emberek türelmetlensége keidődik.S a tekin
tete* tanács idegesen — mondanók ma — 
dugta össze tejét s bizonyára egyhangúlag 
botránkozott meg a belvárosi plébános-bead
ványán, aki a tanitó panaszát közvetítette. 
Pedig annyit kért mindössze, hogy a tizenöt 
forint tanilói fit«tA«i «in«lj*k fut, nem afchél 

megélni nem lehet sTttrtőztesse magát< volt 
a válasz. 

S a tekintetes tanácsnak csakugyan igaza 
volt Az a belátás, bölcsesség, amely Pest 
városénak egész magyar tanügyét egyetlen 
ember kezébe telté le, csak következetességre 
vetette a fuvaros ügyeinek intézőit. Kévét, 
jelentéktelen Bgyért elég a bér, s türtőztess^ 
magát.< Bizonyos, hogy a munkában sem 
volt a régi jó magislralusnak valami különös 
kívánsága. Csak nem hangoztat olyan dolgo
kat miket a város pénze bánna meg A be
tűvetésnek ki látta eddig hasznát? Hisz első 
bírói sorba, tanácsosi rangra is fel lehet 
emelkedni anélkül; elég ha csak a bejutás 
alán vesződünk a piarista-atyákkal, a betű
vetés mesterségével. 

Bizony igy volt akkor, a XIX. szazad 
elején, stép Magyarországunk közepén, szivé
ben Pestnek városában. Azok a régi, jó ta
nácsotok pihennek már régen a temetőkert
ben, vagy ki tudja, hová költöztette csontju-

- I ta t porukat azóta t haladás megindult ét 
soha meg ntm álló munkája. 

A tizenöt forintot tanitó sírjáról sem 
tudunk. Rég hantoljak azt is. 

Mott már a XX-ik század első felében 
élBUk ét kéttégenkivül sokat haladtunk. De 
átért még itt-ott ma is akadnak, akik . , t 

vágják szembe; .Türtőztesse magát !« — Csak
hogy tzek — grájtlerok. 

L e v é l p a p í r o k 

díszes dobozokban, 

emlékkönyvek, képeslap-al

bumok, képes-könyvek, me

sés-könyvek, ifjúsági iratok, 

legalkalmasabb 

karácsonyi 
s 

és újévi -
ajándékok nagy választékban 

Ábrándozás. 

Óh, Véget ér-e már a gyász, 
A lombhullás, a herVadás 
S az ösz hideg szele ? 
Jön-e taVasz, mely illatárral, 
Csaiogánydallal. napsugárral 
S Virággal lesz tele ? 

Egy új taVaszról álmodom, 
Szállok Virányos tájakon, 
Vezet a képzelet; 
Bú'Vös sejtelmek árja ringat 
Lelkembe csenrtöf égi szóza t : 
Szeret, szeret, szerel! 

Á boldogságról álmodom, 
Zizegő őszi aVaron . . . ' 

Lehet, hogy csak álmodom . 

(?) 

H Í R E K . 

vannak raktáron 

Dink g r e v e 

N á n d o r 
könyv- és papirkereskedésében. 

Legszebb karácsonyi és 

njévi képes-lapok. 

Divatos névjegyek gyorsan 

készülnek. 

Megyebizottsagi tagválasztások. A f. 
hó 4-en lefolyt megyebizottsagi tagválasztások 
alkalmával városunkban és járásunkban a 
következők választattak meg : Czelldömölk : 
Kelemen Tivadar állomásfőnök. — Jánosháza: 
Benyó Ferenc jegyző. — Kemenésmihályfa : 
Sokoray Elek körjegyző, Horváth József ven
déglős. — Altóság: Bárdossy Zoltán földbir
tokos. — Csönge: Takách Márton főszolga
bíró. — Magyargencs: Nunkovits Dénes és 
Hertelendy Gyula földbirtokosok.— Kemenes-
magasi: Belső József jegyző. 

Templomavatás. Az egeraljai újonnan 
épült református templomot december 21-én 
avatják fel. A templomavatási tisztséget An-
tal Gábor komáromi relormátos püspök tölti 
bt. A szép ünnepség iránt az egész vidéken 
élénk éideklődés mutatkozik és nagyszámú 
előkelőség helyezte megjelenését kilátásba. 

Baleset Pápócz községben folyó de
cember hó 2-án kedden délelőtt Kiss Berci
nél, lapunk munkatártának feleségét 2 kutya 
megtámadta s az egyik a ruháját tépte izét 
a másik pedig bokában harapta meg. Sze
rencse a szerencsétlenségben az, hogy téli 
szoknyán keresztül harapta meg a kutya s 
igy csak jelentéktelen, észre alig vehető hor-
zsolást okozott. E helyen felhívjuk az illetéket 
közigazgatási halóság szíves figyelmet erre 
az esetre, amennyiben ilyen eset már gyak
rabban fordult elő, hogy szigorú rendelettel 
célszerű volna a lakosságot figyelmeztetni a 
kötelességre, hogy a kutyáikat nappal láncon 
tartsák, éjjel pedig csak az ndvaron bocsás
ták szabadon. • 

A bobai családi dráma áldozatai. A 
bobai véres családi dráma áldozatai közül 
Milviusz Ilonj postamesternő még mindig a 
czelldomölki közkórházban fekszik, de álla
pota annyira javulóban van, hogy felgyógyu-
lása rövid idó alatt várható. At órait arnya 
már teljesen meggyógyult és el is szállították 
a lipótmezei elmegyógyintézetbe. — — > 
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Az evangélikus egyház zsinati. A 
magyarhoni ev. egyhazak országos zsinata, 
amely az egyházi élet tOrvényhozu »zerve, ma 
kezdi meg Budapesten tanácskozásait. A vas
megyei egyházmesyéket a tanácskozáson já
rásunkból dr. 11.1II, Lajos országgyűlési kép-
vi-elő es Varga Gyua esperes képviseli. A 
zsinati kiküldötteken kivi): még dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelő is részt vesz a 
zsinat tanácskozásain. 

- Esküdtet kisorsolisa. Az 1914 évre 
a szombathelyi törvényszékhez esküdiekül a 
lObbek közölt a kOvetkezfl CzelldOmOlk-járási 
lakosokat sorsolták k i : Ajkay Zoltán földbir
tokos Ostffyasszonyfa, Bárdossy Imre földbir
tokos Alsöinesleri, Czencz Antal földbirtokos 
Oslffyasszonyfa, Ueutsch Mór földbirtokos 
KemenessOmjén. Honig Sámuel vállalkozó 
CzelldómOIk, Károlyi Endre földbirtokos Ostffy-
asszonyfa, Károlyi István kéményseprőmester 
Czelldömölk, Kocsis Lajos bérlő Tokorca, 
Molnár Lajos uras Czelldömölk, grbf Niczky 
Ferenc földbirtokos Ostffyasszonyfa, Nunkovics 
Dénes fó dbirtokos Magyargencs, Pálffy Géza 
földbirtokos Ostffyasszonyla, Pftiffer Olló 
íöldirtokoa Vónöck, dr. Raffel Dénes földbir
tokos Izsákfa, Szalay János háztulajdonos 
Czelldömölk, dr. Szekér Pal ügyvéd Czelldö
mölk. Takách Ferenc földbirtokos Duka. 

Ipartestületi gyüíes. A czelldömölki 
ipartestület ma délelőtt 11 órakor a város
háza tanácstermében gyűlést tart. A gyűlés 
napirendjén iparhatósági megbízottak Válasz
tása szerepel. 

T. olvasóink figyelmébe! Mielőtt sző
lővesszőt, szőlőoltvanyt, bort, gyümölcs és 
díszfát vásárolnánk, forduljunk bizalommal 
Szűcs Sándor Fia szőlőoltványtelep és bor
termelő részvény társosághoz —Bihardiószegen, 
mely cég kívánatra bárkinek megküldi leg
újabb képes árjegyzékét, mely mindenkire 
nézve sok lontos tudnivalót tartalmaz, ügyel
jünk a pontos cimre. Megrendelések intézen
dők Sulok István műkertészhez Czelldömölk. 

SonAatlU BE Kardos János i i éves" 
'hosszuperesztegi fiu Jánosházán egy hatlövetű 
revolvert vásárolt Hazafelé mentében talál
kozott Jakalics István nevű 12 éves pajtásá
val, akiuek a forgópisztolyt mutogatni kezdte 
Közben a pisztoly elsült és a kis Jakalics 
gyerek mellébe fúródott. Súlyos sebével be
szállítottak a czelldömölki kórházba. Állapota 
válságos. 

Erdódy Imre gróf kamarás, főrendiházi 
tag, mint lapunknak jelentik, a mult héten 
ünnepelte galgóczi várkastélyában az Erdődy-
csalld grófságának négyszázadik évfordulóját. 
Az Erdódy család az egyedüli magyar főne
mesi család, amely még a mohácsi vész előtt 
kapta meg a grófságot 

Epertermés télen. Az idei különösen 
enyhe télnek egy érdekes tanújelét lelte Iván 
József nagykocski lakos. A káldi erdőben jár
ván egy szépen meeérett kiválóan nagy pél
dányú földiepret talált. Az enyhe időjárás az 
erdöbeu máspdszor-árieli meg-sz-epretr ami 
különösen csodálatra méltó, mert a földieper 
éppen az a gyümölcs, amely csak a nagy 
melegek következtében a nyár derekán érik 
meg A? érdekes leletet Iván a .Budapest* 

B o t i Czelldömölkön. A már annyiszor 
megkezdődött és mind annyiszor megszűnt I 
de mégis annyira kívánt mozi végre ismét 
feltámad városunkban. Mészáros János, a 
Griff szálló agiiis tulajdonosa a jövő vasár- • 
naplói kezdve rauzgnfénykép-előadásnkat fog 
tartani a nagyteremben. A helység kiválóan 
alkalmai e célra, meri eleg hosszú es e m«l- i 
lelt a célnak megfelelően most rendezteti be I 
még Mészáros a termet es lobbek óhajához 
képest 8 páholyt is készillet, örömmel üdvö
zöljük e vállalkozást, és reméljük, hogy sok- j 
kai hoss/abb életű lest, mint az eddigi, mo
zik voltak városunkban. 

Kérelem. Boros cimbalmosné 5 apró 
gyermekével együtt ez uton esedezik a nagy
közönséghez némi kegyes adományért, akár 
tüzelőszer, akar élelmiszerért. 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége 
ma délelőtt Gel én Mór, utóbb Zechmeisler 
Kálmán elnöklete alatt választmányi ülést 
tartott, a melyen elhatározlak, hogy a mun- , 
kasbiztositasi reform sürgetése érdekében ja- j 
nuár folyamán az összes ipartestületek a ke- i 
reskedöi szervezetek bevonásával az egész I 
országban egy és ugyarazon napon minden j 
ipartestületi székhelyen demonstráló gyűlése- ; 

kel rendeznek és azok határozati javaslatait 
monstre-küldöttség utján juttatják el a kor
mányhoz. A kisjeuöi ipartestület indítványára 
kimondották, hogy az ipari munkások részére 
ugyanazokat az utazási kedvézraéuyrket lóg
jak kérelmezni, a metyekbeu most a gazda
sági munkások részesülnek és megismétlik a 
tanoncoktatás szükségességét sürgető kérelem 
kedvező eliutézeset. Végül a szegedi ipartes
tület indítványára elhatározták, hogy a hábo
rús helyzet és a rossz gazdasági viszonyok 
miatt óriás mértékben alá szállott adóképesség 
figyelembevétele és az adókivetés méltányo
sabb arányosítása érdekében megfelelő" lépé
seket tesznek. 

A közoktatásügyi miniszter a tal-
mudtóra-iskolák segélyezésére fölvett javada
lomból az eperjesi orthodox izr. hitközség 
állal löntarlott iskola részére 800 K segélyt 
utalványozott. — üjpaoád községében F. M. 
13 éves iskolás leánynak gyermeke született 
Az itkolaszéki elnök ízért megengedte, hogy 
tovább is járjon ismétlőbe. A tanfelügyelő 

napi lapnak is beküldotte, amely nagy 
dálattal emlékezett meg róla. 

most ezt a határozatai megsemmisítette a: 
hogy >az iskolába csak kifogástalan ,erkol-
ctOek járhatnak*. 

A Karácsony közelsége nagy gondot 
okoz hölgyeinknek. Miodenki alkalmai dolog
gal akarja megajándékozni szeretteit. Külö
nösen most, mikor a nagy drágaság miatt 
luxustárgyát nem igen vásárolhat Czelldömölki 
kereskedőink tudatában vannak a súlyos v i 
szonyoknak és azért leszállítják áraikat any-
nyira, amennyire ezt a körülmények megen
gedik. Azért hölgyeink forduljanak egész bi
zalommal a mi -saját szolid kereskedőinkhez, 
mert amily mértékben pártoljuk minmagunk 
helybeli kereskedőinkel és iparosainkat ugyan
úgy viszont ők is fokozott kéazséggel ipar
kodnak az igényeket kielégíteni. 

As állami anyakönyvek ás a sorozás. 
Az idén kerülnek először sorozás alá oly 
hadkötelesek, kiknek születését már az állami 

I anyakönyvekbe' jegyezték föl. Ez megtelelő 
' intézkedést követel'a hadkötelesek összeírása 

tekintetében. Az állami anyakönyvekről szóló 
1894. évi XXXIU. törvénycikk — igy szél a 
honvédelmi mmwzterpek a hazai törvényhatór. 
Ságokhoz intézett legújabb körrendelete — 
1895. évi október l é n lépett életbe, s ettől 
az időponttól kezdődőleg csupán az állami 
anyakönyvek bírnak közhitelességgel. Ennél
fogva éttflJ az időponttői kezdődőleg » M l -

adatai használhatók fel. Az 1895. évi október 
elseje utau született hadköteleseknek össze
írását tehát már nem a felekezeti anyakönyv
vezető lelkészek, hanem az állami anyakönyv-
v-zetők hivatottak és kötelesek foganatosítani. 
Alikról a hadkötelesekről tehát akik a jövő 
évben töltik be élellknek 19 ik évét es 
1895. évi október elseje után születtek, már 
az 1913. évben is as állami anyakOnyrveze-
tőknek kellett az anyakönyvi kivonatokat ki
állítaniuk. Amennyiben az anyakönyvvezetők 
ezeket az anyakönyvi kivonatukat a f. évben 
meg uem állították volna ki, ar.ok tőlük 
pótlólag beszerzendők. Minthogy pedig a véd-
törvényi utasítás szerinti anyakönyvi kivona
tokban a vallás bejegyzésére külön rovat 
nincs, hololt az allitáakötelesek vallásának 
ismeretére szükség van, az állami anyakönyv-
vezetők egyúttal felhivandók, bogy az ifjak 
vallásat euy előre az anyakönyvi kivonat 
>eszreveiel< rovata alatt jegyezzék be. A 
felekezeti anyakönyvvezető lelkészektől az 
ujoncösszeirás céljaira anyakönyvi kivonatok 
ezentúl csak abban az esetben lesznek beszer
zendők, ha valamely az 1895. évi október 
elseje előtt történt születések vagy elhalálo
zásnak igazolása vilik szükségessé. 

A balkáni államok magukra vállalták 
i tonik államadósság egy részéi, amely a 
meghódított területek arányában oszlik meg. 
Körülbelül 500 millió frank fogja terhelni a 
hóditókat amelyből Görögországra 60,. Bul 
gáriára 18, Szerbia 17, Albániára 4'5 és 
Montenegróra 06 százalék log körülbelül esni. 
A végleges döntés természetesen a párisi 
konfereuciára van bízva. 

Kamatl ibleszi l l i t í s . Ma egy hete em
lítettük, hogy az Osztrák Magyar Bank főta
nácsa a hivatalos kamatlábat fél százalékkal 
leszállította. Hogy a kamatláb-laszallitas fo
kozatosan mikor jut el a 4 százalékhoz, amely 
tulajdonképen a rendes állapotok merl-ket 
jelenti, azt igen nehéz megjövendölni.Vannak 
szakemberek, akik szerint e-ziendűknek kell 
ellelni, mig ezt elérjük és amig ezzel a pén~ 
bőség rég nem. élvezett Áldásai visszatérnek: 
Lehet Az azonban most már bizonyos, hogy 
a gazdasági válság nehezebb felén tol vagyunk 
Lehetnek még ezután is Összeomlások, áldo
zatok, de a gazdasági életnek egészségesen 
maradt, ellenállani tndó része mindenesetre 
jobb reményekkel várhatja az ez uton követ
kező jövőt Kamatban a fél percent talán 

várt, már-már soha el ne n jövendőnek hitt 
üj fordulatot meghozta, igen sokat, nagyon 
.értékeset 

G u m m i -
a a r k g t j 

gyarorgzág területén született 
Összeírásához csak az ál 

hadkötelesek 
anyakönyvek 
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Folárajz a vaivármegyei r. k. népisko-
lak 111.. IV., V. és VI. osztálya szamára, irta 
Barabás GyOrgy A Tanügyi Tanács Tankönyv-
L.ralo Bizotuága által eugedelyezve. Budapest, 
kiadja a Sreot-István-Társulat. K tankönyvnek 
80 ezredik deidányát must Újra lenyomtattak 
1U ezer példényban, es már • folyó Unt* ek
jén megjeleni javított kiadásban. A Szent-
Iitrán-Társolat a Tármegyei földrajzi tanköny
veshez azelőtt as illető megyének egy kis 
térképét is csatolta, Mivel azonban az ily ki
csiny térképek kiállítása sok t. chuikai akadaly-
lyal járt, azokat jövőben nem Csatolja, külön
ben is minden iskolának megvan a nagy fali
térképe. 

Karolyit megbüntetik, amiért leugrott ! ' * J « * » « « r o r « á , a nagy 
a robogó vonatról. Az állasavasalak igazga- ' 
lóságának u'asitasaraj. központi üz!etvezeió-
segen eljárást indítottak Karolyi .Mihály grof 
stleo, testi épség elleni kihágás címen, ki 
leugrott a Bjda pestről Bécsbe robogó gyors
vonatról. A központi üzletvezet őség jogügyi 
osztálya készítette el a föl -leölést, amely a 
• törvénykönyv 111 S-ar- va ó hivat
kozással kén nieghüiil. un Károlyit. A kili.i-
gasi törvénykönyvnek e/ a szak* ZS a követ-
kezőkepen szól: Kgy kónapiuterjedő eháras-
sal e» 200 forintig ter-tlhet I ; >• ••• hanoié 
büntetendő az, aki a gőz vany mas "épekre, 
mozdony sra. vaspályákra vonatkozó, az élet
biztonság, az egé- seg oltalma végett kiadott 
rendelete', vagy szabályrendeletet megszegi. 

• Melyen leszállított-árak- nem k i 
hágás. Kereskedő körönben ai.audo a gya
korlat, hogy kirakataikba kiírjak, hogy -me
lyen leszállott arak.. Egyes elöljárók a ke-
re-kedőknek ezt az eljárásit az 1884. évi 
XViI. L c 51. §-ába ütköző kihágásnak mi- : 
nősítik és a kereskedőket — rendszerint — 
megbüntettettek. Egy ilyen esetből kifolyólag 
a kereskedelemügyi minisztérium 64018 91^.] 
sz. határozatára! kimondotta, hogy »mélyen : 
Icszállimtl áraksszöregü hirdetés mellett foly- ' 
Utotl árusítást az 1884. évi XVII. t. c. 51. I 
s-.il)S ütköző kihágás tényalladékaul nem 
alapította meg, 

A Magyarországi Cséplőgép tnlájdo 
••sek Országos Szövetségének nagygyüle- I 
séi a mult napokban tartottak in . Buda- ' 
pesten. Egyebek közt Fáy Gyula dr. miniszteri ' 
osztálytanácsos >a gazdasági gépmunkások ; 
kötelező í.izi-sita-a« címmel tartott előadást. 
A nagygyűlés küldöttséget választott, amely 
a foldmivelésügyi miniszternél és az államtit
kárnál tisztelegvén köszönetet mond a roi-
ni-zternek. hogy a Cséptőgéptulajdonosokat 
mentesítene az 1907. evi XIX. munkabizto-
sitó törvény alól. másrészt memorandumot 
nyu;t at a mértékhitelesítő törvénynek a 
cseplőtulajdonosokra vonatkozó rendelkezése
inek megváltozása, a réti és elavult adókulcs 
leszállítása es a kormánytól raggő benzinár 
mérséklete dolgában. 

Míg legtöbb orsiágban azon firadoz 
nak, begy száműzzek a laagót az előkelő 
urssdalom bal'.erni, iból. Olaszországban nem
csak teljes diada't aratett, hanem valószínűleg 
udvirképes is lesz. Maga Klera királyné ,-e-
giette ehhez a nagy sikerhez Viktor Knja-
uue es a királyiig sokat hallottak riutkozni 
a tangóról, mire eihatarozták, hogy ,zeiné. 
Iye»en győződnek meg, v.i .ban erkölcstelen 
lanc-e. Meghívtak ket ariiz'o.krata tisznu-ákik 
•Isorangu-tíifgótáncoMik hiréhen álltak s j m -
kór ezek ellejtettékelötiik a lantot miniket: 
tőjüknek, nagyon m*i:ietsztU_ ü - n a kira.vué 

atkái 
téatryír, 

napilap megbízható forrásból azt a hírt hozta, 
hogy egésr Ausztria posta és vamhivatalnokai 
legk'esöiiti december 10-én megkezdik a pasz-
SZIT rezisztenciát (a tétfen ellenállást), ha 
addig a szolgalati pragmatikát (a szolgálati 
szabályzatot) a király nem szentesíti. E i i a 
mozgalmat a többi állami hivatalnok azzal 
fogjs támogatni, bog) mesterségesen és terv 
szerűen december 10-tői kezdve tul lógja 
terhelni a postát A hivatalnokok a mozga
lomra már alapot is teremtettek. — (Ilyen 
ellenállásról mar snnyiszor-mennyiszer voli 
szó oda át. És ha előbb utóbb mégis meg
valósítják, hat nemcsak sz állam, hanem az 
egész közönség érezni fogja annak nagy karit, 

vasúti 
bájai 

A postacsomagok helyes címzése a 
karácsonyi ünnepek alatt A magyar k i - ] 
ráíyi allsmvasinak ifti zgalo-ága felkéri az 
utazó' és a szállító közönséget hogy a kara 
csonyi ünnepek elöli v^ló nagyobb forgalom 
miatt a szállita-ia feladott poltya-zdar^bokoi^ 
a rendeltetési alionia-i. mas dzirtbrirukon p ^ 
dig a rendeltetési a... inason te.ül a DÍáttzetEH 
nevel, állásit és lakását pontosan tüntesse • 
fel. Legalkalmasabb, ha a -nnet a burkolatra ! 

.] I vagy az áru egész terjedelmében ragasztandó 
j papirosra írják, ha pedig ez nem volna lehei-
! séges, a pndgyátshos, illetve áruhoz erősítendő 
I (atabiacskara, bőrdarabra, vagy erős karton-
I papirosra kell írni a pontos adatokat, ami 
j nagyban elősegíti a gyors kézbesítést Végül 
I felhívja az igazgatósán a közönség -ifigyeimét 
I arra, hogy a podtyaszdarabokon lerő" régi 

megjelölések es barcák az üzletszabályzat 
értekéjében ellavolitandók. 

Kincses Kilendáriom 1914. A legcso
dálatosabb madárhoz, . «a poraiból megéledetl 
F0oix«-hez hasonlít a Kincses Kalendárium, 
mely nem m»ty ál az enyészetbe, hanem 
évről-évre ujja szülelik. Kétszáz esztendeig 

! úgyszólván egyetlen olvasmánya volt a ma-
| gyar családnak a Lőcsei, vagy a Komáromi 
: Kalendariom — és ma minden müveit raa-
; gyar családnak olvasmánya a Kincses Kalen-
I dariom. Micsoda változása az időknek. És 
| micsoda változása a kalendárioranknak. Ré-
, gente elég volt, ha a uapok egymásutánját, 
i a planétsk bolygasát, az országos vásárok 

jegyzékét és a posta jarasat megtalálta az 
olvasó a kalendariomban. Ma azonban? — 
A Kincses Kalendariom valóságos ludiraány-
tár: meteorológia, história, geográfia, csilla
gaszat, fizika, emberi és állati élettan, fejlő
déstan, művészet es irodalomtörténet, politika 
és pénzügytan es a többi á tudományoknak 
valóban Összessége; csak maga a tartalom-

I jegyz k hat ajjrobeiűs lapra terjed. Szinte 
nem is T O na túlzás, ha azt mondanók rola, 
hogy minden van benne és azonkívül még 

l sok egyéb, lle hiába a világ minden tudo-
! mányi. — ha tö üuk idegen. Hiszen van eleg 
f tudomány a kjcnonbaii is, mely a könjvtár-
! nas sűrített kivonata: élvezheteilen a maga 
I tömegében: leglöjebb egy-egy csipetnyit ha 
; kiveszünk belőle, — az egy kissé megfigyelve 

és loidolgozva azután élvezhetjük, ismerete-
. mk köze beraktarozhatjok: asszimilálhatjuk. 

A Kinc-er Kalendariom elnooeii nem a I txi-
: konok lelegral-s:, nsában, — nemcsak érthető, 
j de egyszeisinmd élvezhető nyelven közveliti 
: *- l°dU»f éa-Qtja eseppenkint, hanem való-
magban tömegben. Magyarországon az iskola 
után mindjárt a Kinc.es Kalendariom az 

: ragadtarv.i.Tii 
.1 ey rögiön 

•at—első 
antit na el vi 

meg is tanuiia nehany tigurajat 
európai kiraiyne, aki tongó: táncot 
ssagbol -lehat nem szariiüzu majd 
llia-hol azonban eeyre i.r,»..U • 1- •••• 
szama. Parisban ugyanis a kamara elfrts. 
kamarai palou k rnien.eu legközelebb >?.t: n.d.i 

_b. 

y UOMreUerjesztésnes legjelentékenyebb. l a lu - raJ 
I •la-"í,tV.*i:'f7-' ' ^ - ^ | h rirlilin, - »•> 

segn pírrrs, SÖIOÍTT i.-mét mégjá 
lenteka könyv/-, boltok kirakataiban, szere 
teltei köszöntjük i köny>piacnak e legnep 

ll.aszor- 1 szerübo'ujbonsag.n mi ja, akiknek műhelye i 
tangót, ; Kinc.".. KaluiidiiTiomával .-zomszedes. 
'•>-<'- ' M-rt haszonnal fngiuk lorgalni 

l t.iug.iV 

Az osztrák postások ellenállasa. A 
Grazer Tagespost cimü előkelő grari politikai 

mi i - eí 
vajmi gyakran fordulónk hozza információin. 
A Kinc.es Kaleiiilanum tikeroirn-k egnk trota. a.bámolatos s-ikoldaJusá,!. 
nok: a mindenoldalusag. fi 
meg oe találni bwme az • 

öt azt moiidliat-
senki* a ki 

uberi Indásnak 

,azt a terrenomát, a mely éppen őt érdekli. 
A természettudós megtalálja benne a szárma
zástan mai állásának előadását és kritikáját, 
— 1913 uovemberig terjedően, — az aviati-
káért rajongó gimnazista megtalálja benne 
az aviatika mai helyzetének ismertetését. — 
őnagysága a női divat a l a k u ' á s a t (és a mi a 
fő: képekkel,) — a pénzügyőri szemlész ur a 
söradóval kapcsolatos dolgokról olyan tájé
koztatást kap, mint sehol másutt, — Bárczy 
polgármester ur a l k a m a s i D t meglepetve fogja 
látni, hogy mennyi s z é p műemlék van Buda-
p sten. — a tisztelendő urak egészen hiteles 
és pontos adatokat kapnak Jézus Krisztus 
földi alakjáról, — a politikus urak elolvas
hatják, hogy hogyan olvasztotta be a magyar
ság a nemzetiségeket hajdanában, a fiatal 
urak tetszéssel fogják nézegetni Newyork 
legszebb asszonyainak és leányainak arcképeit 
— és mindnyájan érdeklődéssel fogjuk o.vásni 
az el"ö h i > . e s . ré-zletes és könnyen érlhstO 
lOlvjlágositást mindnyájunk részéről e s Ihiczel 
bár<. u:- mindennapi kenyérér-I: a vakbélgyu-
ladi-ro (Utána mindjárt föl is lelekzünk; 
neoi i - oly rettenetes ez a vakbél.i Szóval; 
a Kincses Kalendariom egy modern boszor
kánykonyha terméke. Akik csinálták, minden
kire gondoltak és mindenki tudásvagyának a 
kielégítéséről gondoskodtak. Aki megszerzi a 
Kincses Kalendáriomot k é t koronaért, — jő 
üzleteukötött; mert k é t koronát gyümölcsö
zőbben elhelyezni még ma sem lehet, amikor 
pedig már a felhőkben jár lábaival a Kamat. 

Előzetes jelentés! 
Van szerencsém a n é. 

közönség szíves tudomására 
adni hogy Czelldömölkön a 
Griff szálló nagytermében 

„ Apolló mozgó " 
cím alatta mai kornak megfelez 

Jfcleg fővárosi mintáíaJWren-
dezve mozgófénykép előadáso
kat tartok, amelyben esetről 

legújabb i legszen-
zációsabb műsorok kerülnek 
bemutatóra. Bővebben falraga
szon. 

Teljes tisztelettel 

Mészáros János. 

MIELŐTT SZŐLŐVESSZŐT 

SZŐLŐOLTVÁNYT, 
BORT, 

gyümölcsöt és díszfát 
vásájolna^a-sajat--éidetetien kérj.' leg 

kquu\_u|ti Trrely 
mindenkire nézve 0 o K hasznos tudni
valót tartalmaz. - Fontos c í m : 

Szűcs Sáni-lnr Fia 
•ólőollTiny telep és bortermelő r - társ 

B I H A R D I Ó S ^ E ^ 
Mei rendelések intézendő!. Salok István | 

mitkertészhez Czelldomölk. 

http://Kinc.es
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K A R Á C S O N Y É A 
legszebb és legalkalmasabb ajándék 
egy szabályozható arany betűs gyűrt. 

H O R N Y O L T 
C S E R É P 

kltiaö minőségben kapható 

tev. Tory Györgyné 
villaaytzeini té|la f lyáraban Czelldö 
mölkSn a kővetkező árak mellett: 
Hornjolt cserép 1000 darab 65 K. 

» kátrányezott cserép lOOOdb. 75 K. 

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

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestésMU és vegyészeti 

ruhatisztító int-zéte 

PÁPÁN, Ssentbotiek tér I I . 
(Saját Hazamban .) 

Vidéki megrendelések gyorsan 

-^s lelkiismeretesen eszközól-

- • leinek. " 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

menjen gőzfürdőbe 
Ha fáj a dereka: 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gőzfürdőbe. 
Há egészséges : 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy ezt a kincset megóvja. 

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

fürdőt hölgyek használhatják. 

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 . 

Vágott és cserépvirágok 
mindenkor kaphatok. 

Menyasszonyi és alkalmi cuk
rok, virágkosarak azonnal ké

szülnek olcsó árak mellett. 
Temetkezésekre 

élővirág koszorúkat 
a legizlóietebb kivitelben sz állit. 

Vlrágftslat: lonuth Lalas-atea. 
Kerteslett telet: láfl-it. 

14 karátos aranyból 5 K. 
ezüst aranyozva 2 I . 

Arany és ezüst nyakláncok, szivek, 
amulettek, keresztek, gyürtk, fülbevalók, 
arany-, ezüst- és nikkel órák nagy 

választékban 

Molnár Lajos 
ékszerész és órás üzlet eben (Városház-
épület) szerezhetők be a legolcsóbban. 

HBÉB8KI HagggHHEBIBi 
H B U T O R O K . 
a 

Réz és vasbntorok, háló, 
ebédlő, szálloda, kórházi és 
kerti berendezések, gyermek
ágyak, gyermekkocsik, aoél 
sodrony ágybetétek, kocsiülé
sek, k iszór és afrik matracok, 
díványok, rézkarnisok, ablak-
roletták, redőnyök, mozsdó-
asztal és niozsdó-készletek, 
szoba-kloset, fs és széntartók, 
kályha ellenzők, tüzelő készle
tek, ruha-fogasok, patkány és 
egérfogókat legjutányosabban 
szállít. 

GARAI KÁROLY 
rét és vasbntor készítő ARAD. 

Steckenpíerd 
liliomtejszappan 

elérheti-:,t-n katásu szepldk •Itáeolitáaára 
es se kulOzlietetlen szer *re és bőrápo
lásra, mit szamta.au edsiiierflle véllrl 
bizonyíthatunk. Gy,,«TUrakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodraszüzletekben 80 
fillérért kaphalé. Szintűé? páratlan hatása 
Dói kézápolásra a Bergmanu > Maiiéra > 
liliumkrémje, mely lábasokban 70 fillérért 

nundenii'.t kapható. 

a 

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

CZELLDÖMÖLK ÖN, SÁGI-UTCA. 
Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat, 

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

pontossággal végesek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
szokat a-kegyélet megadásával végzem^ Ravatalokat felállítok:; rbely 

"célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre^ 
Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel 
_- Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 
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a legszebb és legolcsóbb vásárolható 

KLAPPER F Ü L Ö P 
butorárubá sában Celldömölkön(Ga er-h ) 

ahol az eddigi árak -

35—30 százalékkal leszál l i ttattak. 
Butortvenni szándékozók minden vételkényszer nélkül tekintsék 
meg a raktárt, ahol meggyőződnek, hogy a mai nagy drágaság 

mellett is lehet szépet és tartósat olcsó áron venni. 

Egy teljesen felszerelt bükkfa há ló
szoba (maszivm 

és matraccal 400 korona. 
V 

I Egy kihuzós asztal 80100 cm. massziv tetővel 32 K. 4 darab 
valódi bőr ebédlő-szék 40 K. 1 réz rudas diván afrikkal tiszta 

kárpitos kézimunka 64 K. 

Azonkívül ebédlő és szalon-berendezések, garzon és előszobák, teljes konyha be

rendezések, továbbá vasúti táskák, bőröndök, utazó kosarak, szőnyeg és ágygarni-

turák, függönyök, pipere cikkek, mindenféle kefeáruk saját készítményben. 

Nagy karácsonyi vásár mélyen leszállított árakon. 


