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küldemények. 

A d ó m o r á l é s t á r s a i . 

Az adófizető mindig gyanakodó. Mi
kor az állam élet egész vonalán és évek 
óta arra dolgozik a törvényhozás, hogy 
jm vesz tál. fizetéseket rendez, állásokat 
kreál, intézményeket létesít, uj felada-

w 
kópáternek se fogja elhinni, hogy mindez 
a sok kiadás állandó teher emelkedés 
bem jár nagyobb adózással. A sanda 
gyanú, hogy 15 év óta napirenden lévő 
itj adótőrvény egy kicsit archimedesi csa
var is lesz — a polgárokra kétségtele
nül megvan mindnyájunkban. 

Nem is ez a szerencsétlenség, ha 
egy modern állam a régi költségvetésé
nek keretében mégnem marad, henem az 
baj, hogy asémbe vagyunk 'állítva vala
mennyien és as adómorá: szent nevében 
gyanúsítgatjuk egymást. Az a baj, hogy 
inig nyaraló emberek lesznek, akik min
dent helyesnek a maguk szemüvegén lát
nak :, addig becsű etes és igazságos adó
tőrvény és adókivetés mindeki megelé
gedésére nem lesz. A múltban az volt a 
baj, hogy ameddig a harmadosztályú adó
i é n áz állam lO'/o-kővetel bevallani, ad
dig az állam maga kényszeritette az adó
fizetőt hazugságra. Mert tessék meggon
dolni, mit jelentett a múltban a 10%-kos 

kereseti adó és ennek egyébb járuléka 
az adófizetőre nézve ? Egyszerűen oly te
hernek az adófizetőre való hárítását, a 
mely alatt feltétlenül össze kelett roskad
nia. Amíg az állam az évi keresetnek 
1 o% át követelte, addig becsületes be-
yallásról és adómorálról beszélni nem le-. 

jgfC" Iz^a^^ői iFot i" k:ez5odig, "hogyj 
az állam az adófizetés teher bírását min
denkire ossza el. Igaz, hogy egy kicsit 
mulatságos, egy kicsit cinikus, egy kicsit 
komisz dolog is, mikor olvassuk az előa
dói beszédet, a melyben többek között 
az is foglaltatik, hogy a Bpesti és vidéki 
ügyvédek 100 vagy 200 korona évi jö
vedelmet vallottak be, - még akkor is, 
mikor ezeket a kiáltó visszaéléseket hány-
torgatjuk, még akkor is az államnak az 
adófizető polgárokkal való bánás módjára 
gondolunk, arra, hogy a polgári becsület 
szó ünnepi palástjában tisztes [vallomást 
akar, midőn az évi jövedelmek egyenes 
adóban 10% át, amely járulékaira), a köz
ségi pótadóval, a betegápolási adóval és 
egyébb elsorolhatatlan közterhekkel bíz
vást kétszer anyira tehető, — követelt. 
Ezt bevallani igazság szerint nem is lehetett. 
Nem kell senkitót kérdeznünk, hogy el
avultnak tartja-e a régi adótörvényt, a 
mely a harmadik osztályú kereseti adóval 
megrovott polgárságtól jövedelmének egy 

ütőd részét kívánta bevasalni? Valóban 
már nagyon régen megérett az idő, hogy 
egy igazságos adótörvény lépjen életbe', 
amelynek bázisa az legyen, hogy állapít
tassák meg becsületesen minden egyes 
adófizetőnek évi összes jövedelme és meg-
állapittatván a kis existenoiák adó meg 
faFTet^StríBúriíá,—"' a mÓaosabbáíTa 5a 
gyobb jövedelemmel birok viseljék prog-
ressiv módon az állami kiadások terheit, 
a többiek is e terheket jövedelmeik ará
nyában. Szükség volt erre a törvényre, 
mert valóban a régi törvénynek számos 
olyan kibúvó helye van, ahol az adó nem 
fizetők kényelmesen átsiklottak és az ál-
lamkiadások terheit átengedték szaknak 
az .adóalanyoknak", akik viszont igen is 
közeli kezeügyeben voltak a fináncoknak. 

Megszűnt as az idő, a mikor a nép 
hangulatával egészen biztosan lehetett ját
szani, ha a demagógia elkiálltotta : a „nem. 
fizetünk adót" 1 című sokszor hangzott 
jelszót. Ma már nincsen olyan falusi nép-
köri tag, aki elhinné, hogy akár melyik: 
állam fenntarthatná intézményeit adófize. 
tés nélkül. Tudatában van mindenki, hogy 
az állam méltán szed adót a polgároktól, 
mert intézményes alkotásokat ad vissza » 
oly intézményeket, melyek az állam pol
gár jövedelmét fokozzák, és igy képessé 
teszik őket az adóterhek könnyű viselé-

Kopott l e lkek . 
Irta SZENDÉN'É DÁRDAI OLGA. 

Látja mi már leánykornnk óta megszoktuk, 
hogy vigyázzunk, nehogy valami .ostobaságot' 
csináljunk, A I az ne engedjük, hogy a szivünk 
megszökjön az eszünket, mert hát ostobaság 
volna elszalasztani a jó parthiet egy kia érzel-
góség miatt. Ugy e ba aztán megcsináltuk a jó 
parthiet, ott áll a „convenance" nevelésünk, el
veink stb., minek újra megkell hozni az áldozatot. 
t» h D e megmarad, a hiúság és a kíváncsiság. 
Belenézni egy férfi lelkébe, kicsit megbolygatni 
a nyugalmát s ha érezzük, hogy egyik másik 
esetben a mi nyugalmunk is veszélyben van, ak
kor óvatosan és biztosan lekoppintjuk a kis éi-
selam virágocskának első rügyeit s még örülünk, 
hogy i a mindennapi élet unalmában kis emócióra 
tehetünk szert. A lelkiismeret sem nagyon bánt, 

melnen egyebet. De igy kopik el a mi lelkünk 
is lassan menthetetlenül . . . 

Ugye belátja, hogy furcsa kis farmerek 
volnánk mi ketten? Biztosíthatom magát, hogy 
Zaadányi nagy szerelme rögtön megcsappanna, 
ha engem kreton ruhában látna kenyeret dagasz
tani s meg vallom őszintén, hogy en sem tud
nék lelkesülni egy izzadságát törülgető, kapado
hányt pipázó marhatenyésztőért. 

Szaláney (feláll): Tehát mit mondjak sze
gény Zénónak 1 h.;, 

Mura}né: Mindent. És, hogy estére vá
rom teára. 

Szaláney (meglepetten) És ön azt hiszi, 
hogy eljön? 

Murayné: Persze, hogy eljön I Ha nem is 
éppen az én kedvemért, de mert megszokta ezt 
a magas támlaszéket, az én kékvirágos csészéi
met . . . Tessék? Azt biszi, hogy haragudni 
fog? Dehogy fog. hiszen még haragudni sem 
tud szegény. Hiszen olyan kopott a lelke, olyan 
kopott . ¿¿1 Vége. 

W l S p l i f 
Amit meghagyott a futó s mindent eltipró 

idő a nyár szépségeiből és bájaiból, azt meg
semmisítette, elvitte, elsöpörte a hervadó ősz. 
De a mindent életre keltő édes anyaföld leron
gyolódva, félmeztelen, ridegen pasztán maradt. 
De megszánva e kopár, minden disznélküli föl
det a rá bekövetkezett zordon tél, fehér betaka
róval húzta be. Amelynek alabástrom fehérségén 
megtörnek a rálövelt ferde hideg napsugarak. 
Mintegy befagyott sík tenger minden rémeivel 
ugy néz ki a látóhatár, komor egyforma és egy
hangúságával. Csak messze a láthatár peremén 
setétlik valami, rémséges znggása kísérteties fé
lelemmel hallatszik ide, ez az őserdő. Most alusz
nak benn a fák. füvek, virágok, csak a süvítő 
veszett vadult szelek ülnek benn orgiát Döntik 
a százados fákat és tördelik le sz életerős ága
kat, a duvad az éhségtől kínozva nagyokat or
dít, aminek viszhangja kél a kihalt erdő mélyébe. 
Ropog lába alatt a fagyos hó, száras füvet ka
par ki alóla 8 még hozzá, ág hegyet és famohot 
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Bérer l í iadea állam, mely azért emeli é s 
rendezi az adót, hogy polgárainak intéz 
menyes alkotásokat nyújtson,; a melyek 
állampolgár boldogulását célozzák, csak a 
dicséretre méltó. Olyan adótörvény, amely 
kivétel nélkül mindenkinek legteljesebb 
tetszését elérje, — olyanra nem számit 
hatunk soha. De nsm számithatunk arra 
sem, hogy az egymásra utalt társadalmi 
osztályok valaha kibéküljenek a közter
hek bárminemű áthárításában, a meddig 
különféle életpályák, é s különféle jöve
delmek lesznek. Az a törvényjavaslat, 
mely nyolc részből áll, és melyet megle
hetős idegességgel tárgyal a törvényho-
z a 8 j _ hosszú időkön át készült é s két
ségtelenül át van itatva az uj szociális 
é le t tartalmával. Nem szakit egészen a 
régi rendszerrel, nem mer francia min
iára, a tiszta jövedelem bázisára lépui,— 

felé halad, a létminimumot megállapítja,' 
tetszik nekünk, hogy a külföldön huza 
mosabban tartózkodó adóját háromsorosraj 
emeli, ezenfelül a nem altruiztikus ala
pon álló közkereseti é s részvénytársasá
gok adójának ki 'rovásánál é s tegyük 
hozzá igazságos mértéket tart. 

Bemélni lehet, hogy a tárgyalások 
során a i adóköteles jövedelem tételesen 
meg fog határoztatni é s igy a tényleg 
be nem folyó jövedelem nem fog mega
dóztatni, — a mi szerfölött igazságtalan 
lenne. Azt hisszük, világosabb szövegezést 
nyerünk az adó kipuhatolás rendszerénél 
•8 a névtelen íeljolentések teljesen megli-
gáltalnak. Könnyíteni fognak a több gyer
mekkel biró családapák adóterhein é s re-
kompenzálni fogják a községeket , a miért 
ss állami adókat beszedi. 

Ugy látszik az egyenlő teher v ise lés 
elve mégis eleven valóság lesz s az adó-
ísentségek kedvezményei , valamint az 
adó „nem- fizetés sok széde lgése i meg 
szűnnek . -

lsgjsbb adótörvény igazságosan é s becsü
letesen csak akkor megy át az é letbe ,ha 
az adókivetés minden funkcionáriusát az 
az akarat hatja át, hogy az államnak 
egyetlen polgára se viseljen nagyobb ter
het, mint amennyit évi jövede lme, kere
seti viszonyai szerint megbir s ha az adó 
az év i jövede lem szerint igazodik. 

j 

Szőlősgazdák, borkereskedők • 
és vendéglősök figyelmébe! 

Megjelent az U j b o r t S r w é n w -
ről szóló törvénykönyv, mely nélkülöz
hetetlen szőlősgazdáknak,borkereske
dőknek és vendéglősöknek. 

Vidékre 1 korona 

bérmentve küldi a : : 

fillérért 

Vörösmarty-könyvnyomda 
könyvkereskedése Devecser. / 

Ú J D O N S Á G O K 

Füledbe súgni tiszta szerelmem . . . 
Szőke angyalom, édes mindenem, 
Légy gyóntatom, hallgasd meg én bűnöm. 

Bocsánat nincs, mert szörnyű a vétek: 
Mélyen, imádva szeretlek téged! 
Légy te a napom s leszek; az árnyad, 
— Hisz a nap nyomán sötétség támad 1 — 
Hűen kisérem minden egy lépted, 
Hogy folyton lássalak, édesem téged. 
Szeretlek, ha érteti el is kárhozom . . . 
Ez az én bűnöm . . . bocsáss meg érte 
Edes mindenem, szőke angyalom ! 

Huss Jcng. 

— A biró választás határnapja maighm 
sincs kitűzve Ennek a tarthatatlan állapotnak as 
oka pedig az, hogy a vármegyei alispán ur még 
mindig késik a hozzá fellebbezés végett felter
jesztett virilisták névjegyzéke felett végzést hozni, 
illetve határozni. Ez ügyben az alispán nrat már 
többszörössel! megsürgették, mindannyiszor Ígére
tet tesz, hogy az ügyet mihamarább eiintézi.azon-

itt 
ex-

G y ó n á s . 

Szőke angyalom, édes mindenem, 
Légy gyóntatom, hallgasd meg én bűnöm. 
A lelkem sötét, a szivem beteg, 
Abrándaim felett felhő lebeg. 
Futok az éjtől s félem a nappalt, 
Sötét sugara, gyilkoló váddal 
Alija utamat némán, szüntelen . . . 
Szőke ángyalom, édes 'mindenem, 
Légy gyóntatom, hallgasd meg én bűnöm. 

A szivem fáj, a lelkem elborul, 
A bu fellege sohase csitul. 
Szeretnék, sirni, hosszan, végtelen, 
Sirni . . . s feledni puha kebleden. 
Feledni gondot, bu 

ibz á TeTébbezésre. Peclig már nagyon csak 
volna az ideje a celldömölki városházán az 
lex állapotot megszüntetni. 

— A vasút órái. A celldömölki vasút álló 
máson ahány óra csak vau mindannyi más és más 
időt jelez. A máv-nak hivatalos órása Singer 
Ferenc pápai lakos, aki vasúti körökben arról 
nevezetes, hogy az órák javításáért és jókarban 
tartásáért felveszi a máv. pénztárából a dijat, de 
az órák javítására és rendben tartására ezután 
nincs, n gondja. Ideje volna már, ha ezt a kedé
lyes óras urat a uiav. móresre tanítaná. 

— Vasutasok bálja. A Vasutas Szövetség 
I celldömölki fiókja által rendezett táncmulatság 
| hétfőn éjjel folyt le a .Korona* szálló összes 

helyisegébén. A .Koronát nagyterme fényesen 
kivolt világítva, amennyiben a rendezőség 528 
gyertya fényű világítást" vezetett be a mulatság 
alkalmára. A vasutasok mulatsága ugy anyagilag, 
mint erkölcsdeg igen jól sikerült. A vasutasok 
köréből különösen nagy számban, vettek részt a 
mulatságon s az igen gkedélyes hangulatban a> 
reggeli órákban ért csak végot. A bálterem esti 
9 órakor már megtellett szép asszonyokkal és 
leányokkal, akik oly nagy számban jelentek meg, 
hogy lehetetlenség volna pontos névsort közölni 
a bálon megjelent hölgyekről Miután senkit ki
hagyni nem akarnánk, ez okból mellőzzük a höl
gyek névsorának, közlését. Meg kell még jegyez
nünk, hogy a rendezőség a legnagyobb buzgó
sággal igyekezett a mulatságon megjelenteknek 
kellemes órákat szerezni s mindent elkövetett, 
hogy a vendégek kellemes emlékkel gondoljanak 
a vasutas Szövetség báljára. A mulalatsag til 

legközelebbi számában közöljük. 

legelész. A ravasz róka pokoli éhes étvággyal 
feni fogát a nyul pecsenyére a ragadozók pré
dáivá lesznek az itt maradt kis madarak. Ez a 
mai képe az erdőnek. Annak az erdőnek, aminek 
nyári élet szépséget s a benn élő miriád sze
relmi életet, nincs emberi nyelv, amely kibe
szélje és nincs toll ami leirja. 

De most az egészet mély szender lepte 
meg, egymás után haltak el a szépség bájai, 
szivet telket gyönyörködtető orgonr.ja elnémult. 
Mert a természet nem ismer halhatatlanságot, az 
-csak egyedül a lélek vágyódása. Az egykori böl
cselkedem találta azt. fel Regen még a keresz
ténység előtt kigondolták mar az emberek, hogy 
a testnek enyészete nem magyarásza meg az 
ember szellemi tulajdonságainak, egyéniségének 
eltűnését. Így az émbe-í egységet felbontották 
lélekre és testre, s éleknek nevezték az éltető 
erőt, a szellemi képességet az .észt* amely van, 
érez tszlel és cselekszik, a a szervezetet mely
ben 'akik. melyet eszközül hasznai céljaira. ne
veztetik testnek. De bár mily szorosan • 'függjön 
is össze a csodalatos erővel a szervezet,'a'* ket
tőt; sznaosttanJ nem lehetett, a'szervezetből meg
magyarázni a lelket, mint eredményt JiejiiiS'tke-
ilUfc Igy folyamodtak, lebát egy hjpothezíshez 
a gondolkozók s megállapították, hogy lélek van. 

Már ha pedig lélek van, azzil mitörténik akkor, 
ha a szép,zseniális test élni megszűnik? De e 
kérdésre senkisem tudott megfeleleli. 

Az öntudat, mvlylyel a föld szervesteremt
ményei között az ember kiválóan dicsekszik, kö
vetelve magának a halhatatlanságot- hiszen a 
többi terejtés a halálnak sem bir tudomásával, 
egyedül csak az ethber mondja számító biztos
sággal magáról, hogy" megfog halni. A dicső szép 
természet gyászos ravatala mellett igy, igy el 
raélkedve az elmúlásról, saját halálára gondolva 
mindenki előtt világosan áll az győzelmes két
kedés, az iránt, hogy földi életének befejezése 
után vele vájjon mi fog történni ? Sem a tapasz
talás sém az érzés, sem a, logika vdágosságot 
neia-adiak-az éssnelfphogjr a- titkos jövőTejtél-
meibe betekinthessen. Egyedül csak a .hit. ez 
a szép megnyugtató erő mutat as Égre, ember 
higyj és — üdvözülsz. -
..... De nini, nem hiába a természet bolt ké
pet akarom gyenge tollammal festeni, e holtidő 
szezonban elmém messze ia elkalandoz. Vissza 
térek hát a pozitív, a reális valóhoz. A végtelen 
bósivatag kellő közepette a zúzmarás akácafák 
alatt húzódnak meg", elszórva a kis falvak, apró 
házikók jégvirágos ablakaikkal, ami a fagyos 
természetnek csodás remekei. Azt hinni tán 

S T E I M B E R G E R M . U T Ó D A 

nyájas olvasó, hogy benn víg élet folyik a hasi 
ipar Uzése mellett ? Hogy a szépet a hasznossal 
egyesítve tölti az Istsn adta nép a rákövetke
zett telet ? éh dehogy, háziipart szép Magyaror
szágon ne keress. Itt télviz idején, — ha lezaj
lottak a vig disznó torok, — a.semmi tevés öle-
lókacajai között találni az embereket, a szép 
.nem* az asszony nép hajdan lázasan keresztül 
fonta a telet s mire a szép tavasz a csodás ter
mészet tündér leánya igéző varázs tekintettel 
rámosolygott a vidékre s kékszemű ibolyákat 
hímezett a bokrok aljára, hosszú vég vásznak 
lettek szolgalmai munkájok gyümölcsei. S ma 
nap? csak gyéren találni ilyeneket. Minek? ott 
a fonó gyár s olcsó^ pénzért;kapni- szép kelmé
ket. Miért pergetni a guzsajt? 

A falu arany-ifjúsága pedig a téli hossza 
estéket — ahelyett, hogy haladva a korral, ol
vasó kört alakitana, ahol lelkét mivelhetsé a 
Mózsi miazmás levegőjű korcsmájába tölti el s 
drága idejét, a céda szófüzések éretlen erkölcs
telen boszorkány paripáján nyargalva. Ebbe a 
sötét fekete barlangba a civilizációnak egy de
rengő halvSny sugara sem hatolhat be: Igy ma
rad el népünk, s merül lassan — lassan a tu
datlanság iszapos gödrébe. 

Mmtli Gyula. 

B e n e d e k O s z k á r 
ékszerész é t órás P á p a , F ő - u t c a 18. s z á m . 

-Legjobb bevásárlási forrás. 
Ékszerek, ezüst é s China ezüst áruk nagy választékban 

• — tempjom kelyhek, kancsók stb. -
Óra különlegességek, Omega, Sshaffhausen órák nagy v á 

lasztékban. Javítások jól é s pontosan készíttetnek. 
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— A Petőfi Társaság 'ajándéké. A Petőfi 
Társaság kiadásában ritka értékes és becses mii 
jelent meg: Petén összes költeményei. A pompás 
vaskos kötet melynek ára 20 koronára van je
lezve egyáltalán nem kerül könyvárusi forga
lomba. A könyv kizárólag ajándékozási célra ké
szült. A Társaság ajáiidakképeii küldi meg 
mindazon segítőinek, akik a Petőfi Ház céljaira 
kibocsátott 1 koronás Petöfi-sorsjegyekböl lega
lább 40 darabot megvesznek vagy eladnak. A 
könyvhöz Endrói Sándor irt előszót melyből kö
zöljük a következőket: „Petőfi összes költemé
nyeinek ez a kiadása a lánglelkü költő születé
sének 86 ik és eltűnésének 60 ik évfordulója al
kalmából a Petőfi társaság cége alatt jelenik 
meg. Tehát emléki adás mely arra van hivatva, 
hogy a Petőfi kultuszt tovább terjessze s a ma
gyar érzelem és gondolatvilág legtisztább és 
legerősebb megnyilatkozásait még szélesebb kör
ben tegye közkincsesé. Egyébként sem érdekte
len ez a kiadás, abban az évben lát napvilágot, 
melyben a Petőfi Társaság a magyar nemzet 
áldozatkészségből megépült Petőfi Házat, halha
tatlan költőnk földi ereklyéinek múzeumát ünne
pélyesen föUvatva és megnyitja Végül ez a 
könyv az 1847-ik egyköteteies nagyokráv kiadás 
mintájára készült, melyet még maga "Petőfi ren 

jávai, betűivel, beosztásával hiven akarja szol 
gálni a Petőfi eredeti-gondolatát, s intencióit." 
Petőfi összes es ujabb költeményei ily formában 
először jelennek meg együttesen s lehetőleg 
chronológiai sorrendben Benne van e kötetben 
mindaz, mit a nagy költő egy még általa terve
zett teljes gyűjtemény számára felveendőnek tarta
tott. A Petőfi Ház sorsjegyei megrendelhetők a 
sorsjegyirodában Budapest, IX., Boráros tér 2. 
azonkívül minden bankban és tőzsdében kapha
tók. Húzás március 6-án lesz. 

— Zeneestaly. A celldömölki ág. h ev. nő
egylet és férfi dalkör 1909 február hó 2-án szom
baton a „Korona< szálloda nagytermében táncmu
latsággal egybekötött jótékony célú zeneestélyt 
rendez a következő műsorral: 1.) A völgyi rózsa. 
Műdal. Előadja a férfi ilalker. 2) Apró. románcok. 

—Telel" Szabolnka, Farkas és Ballátol. Elmondja 
Reindl l é n nrhölgy. 3.) Krasznahorka büszke vára, 
gróf Andrássy Tivadartól. Szerelem múlásán és 
A toronyban dalok. Fráter Lorándtól. Éneklik 
Nagy Sárika úrhölgy és Ludván Sándor ur. Zongo
rán kíséri Zábors zky Jolánka úrhölgy. 4) Gyülö 
löm a férfiakat. Moiológ. Előadja Gömbös Iduska 
úrhölgy. 5) Magyar ábránd* és magyar egyveleg. 
Rorák Imrenétöl. Cimbalmon és zongorán előad
ják Lóránt Katinka és Lóránt Irmuska úrhölgyek. 
6.) Valló más Dia'og. FMadják Ziborszky Jolánka 
nrhölgy és Ludván Sándor. 7.) A csárdában Cho-
vántóV Zongorán előadják Nagy Erzsike és Reindl 
Irén úrhölgyek- 8.) Ágota kisasszony. Kiss József
től. Szavalja Rosenberg Margit úrhölgy. 9.) Ma
gyar népdalok. Énekli a férfi dalkör. Kezdete este t órakor. Belépti díj ssemélyenkint az első helyre 

kor. A 2-ik helyre 2 kor. A többi helyekre 1 kor. 

— Pénzintézeti közgyűlés. A Jánosházavi
dék Takarékpénztár részvénytársaság február hó 
18-án tartja rendes, ezúttal 12-ik közgyűlését. 

— Ingyon szsdarfacsemsték. öt miilóra 
emelkedett már a folyó évben az a kereset, ame
lyet 'lavasztájt a selyemhernyó tenyésztőknek a 
beválltotl gubókért kifizettek. A földmivelésügyi 
miniszter a gazdasági mellékhaszonvételnek, mely 
azért is jelentős, mert tőkenélkül, a legszegényebb 
ember által is megkezdhető, akként óhajt lendü-
lést adni, hogy az állami faiskolákban termelt eper-
facsemetéket ingyen engedélyezi a községnek. 
Ugyanisaz eddig százezrekre tehető Sülverahernyó-
tenyésztők száma asszerint növekszik, az eddig 
tett tapasztalatok szerint, hogy van-e elegendő 
eperfa-levél ? Azért lelkesíti a szekszárdi selyem-
tenyésztősi felügyelőség a községeket, hogy szegé
nyebb lakostársaik jóvóltára gondoskodjanak ar
ról, hogy faiskoláikban kellő menniségü eperfa
csemetét neveljenek. 

— Uj ezüst pénzek és tizkoronások. Az 
osztrák kormány uj törvény javaslatot terjesztett 
a Reicbsrat elé, melyhez hasonlókat a magyar 
kormány is rövidesen be fog nyújtani a magyar 
parlamentnek. A törvényjavaslatok ui ezüst kur-
renHpénzek kiveréséril és a tízkoronás baukje-

— Az államvasutak beruházása. A külön
böző törvényes meghatalmazások alapján folya
matban levő beruházási munkálatok a m. kir. 
államvasutak vonalain hatalmasan előrehaladnak 
és számos igen fontos munka befejezéséhez kö
zeledik. Első sorban áll ez az 1907. évi XX. tör
vénycikkel megszavazott balatoni vasútra, amely
nek építésénél előre nem látott nehézségek me
rültek fel. Rendkívüli munkaerő felhasználásával 
sikerült ezeket a nehézségeket elhárítani, ugy, 
hogy most már bizonyos, hogy a vasút a meg
határozott időben 1909. áprilisában megnyitható 
lesz. Eddig a földmunkák, a hídszerkezetek és 
az alngutépítkezések 93 százaléka, a felépítmé
nyek es épületek 70 százaléka készen van. Ha
sonlóan 1909. tavaszán nyilik meg az évtizedek 
óta sürgetett baja-báttaszéki vásuti összeköttetés 
amely hivatva vau Finmét a nagy Alfölddel és 
Erdélyivel egyenes összeköttetésbe hozni. Az uj 
dunai híd teherviselési próbája már megtörtént. 
A Székelyvasut a gyergyószentmíklós-dévai vo
nalnak 1909. október havában történő megnyi
tása következtében igen fontos kialakulást fog 
nyerni. E 73 kilométer hosszú vasút fele már 
készen van. Az érsekujvár-komáromi összekötő 
vonal és az ezzel kapcsolatos dunai híd építése 
is hatalmasan előre haladt. A 11 kilométer hósa-

(átalakítás elsőrangú pályára) nyilvános pályázat 
utján adatik ki. A fiumei állomáson a 2, millió 
korona költséggel a Mária Valéria vonalon fel
épített uj elevátor tervei pedig a kereskedelmi 
minisztériumban vannak határozathozatal végett 
Be vannak fejezve a rákosi rendező pályaudvar 
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tesen 100 millió K értékű ezüst egykoronás és 
50 millió K. értékű ezüst kétkoronás fog kive
retni, utóbbiak az ezüst egyforintosok helyének 
betöltése végett. Ebből a 150 millió K. ezüstpénz-
ból Ausztriára 105, Magyaroszágra 45 millió 
esik. A tízkoronás bankjegyek kiadása jelenleg _ 
1G0 millió koronában van kontingentálva; jövőre j átalakítási munkálatai is. 
a kontingentálás megszűnik és az Osztrák-Ma
gyar Bank, ép ugy mint a huszkoronást, tetszés 
szerinti mennyiségű tixkoronást hozhat forgalomba. 

— Az Epilspszia (nyavalyatörés) gyógyí
tása. A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül fá
radoznak és kutatnak ujabb gyómódok után az 
emberiségre snlyos átokként nehezedő betegsé
gek ellen. E betegségek talán legborzalmasabb-
ika az Epilepszia E bajban szenvedőknek viga
szul szolgálhat azon értesütésünk, mely szerint 
egy magyar orvos e betegség ellen-ríj és haté 
kony móriszert, — amely már külföldön is méltó 
elismerésben részesült, — alkalmas gyógysiker-
rel. Ez orvos a Budapesten, Nagykorona utca 
18 sz alatt lakó df. Szabó B. Sándor, ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik 
gyógyító- -módszere segélyével e snjos bajtól sza
badulni óhajianak-

— Miniszteri utasítás a borsllenőrző bizott
ságok elnökeihez. A földmivelésügyi miniszter, 
tekintettel a borhamisításra vonatkozó nj tör-
vényre, rendeletet adott ki a borellenőrzó bizott
ságok elnökei számára, mely következőleg hang
zik : Á borhamisításnak és hamisított borforga-
omba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908 évi 

XLV1I. t. c folyó évi Januarius hó 1-én életbe 
lépvén áz 1893 évi XXIII. t c. hatálya ugyan-
ftlrknr megszűn*^ 

nyaszerencsétlenek áldozatainak hátrahagyottai 
javáia fordittatik, miért íb felűlfizetések köszönet
tel fogadtstnak. Jegyek előre válthatók Németh 
Márkns és Blettler Pál urak divatáruházaiban. 

— Hamis hir. A héten Celldömölkön az a 
hamis hir került forgalomba, hogy Hácky Sándor 
dúsgazdag magyar gencsi földbirtokost, aki járá
sunk területén .gavallérosaágáról és jótékonysá
gáról* ismeretes kedden éjjel meggyilkolták. A 
hir nem igaz. Hogy ki volt ennek a hamis hírnek 
a közreadója, nem tudjuk. 

— Uj igazgatósági tagokul a Kemenesaljái 
Közgazdasági Hitelbank legutóbb tartott közgyű
lésén megválasztattak: Herényi Gotthárd Sándor 
országos képviselő és Horváth Ernő csöngei föld
birtokos. A felügyelő bizottság tagjai sorába Ta-
kách Ferenc dukai birtokost választották meg. 

—A kö"zg|yulés azilíTézet múlt évi zárszámadását ör
vendetes tudmásul vette s a felmentvényt az igaz
gatóságnak egyhangúlag megadta. 

— Adótárnokból szatócs. Körmendi laptár
sunk, a .Rábavidék" mult vasárnapi számában 
irja, hogy KankovBzky Antal nyugalmazott kör
mendi adótárnok szatóes üzlet nyitásért folyamo
dott. A nyugalmazott adotárnok bizonyosan an
nyira megszokta a mnnkát, hogy nem tud ellenni 
dolog nélkül,-tehát szatócs üzletet nyi% Azt Kísz-
ssük, a volt adótárnok ur ismeretsége révén, nem 
is fog rossz üzleteket csinálni. 

— Fráter Loránd Szombathelyen. Fráter 
Loránd az országszerte hires. dalköltő, e hónapban 
dalestélyt fog tartani Szombathelyen, amely iránt 
máris nagy az érdeklődés." Megkell jegyeznünk, 
hogy a híres dalköltó állandóan rekedt, dalaival 
«aár nem igen khódit. Veszprémben nem—rég-~volt 
dalestélye s a özönség igen zúgolódott. 

évi pézUgyminiszter úrral egyetért őleg mult 
112000 szám alatt kiadott rendeletem 113 §-° 
értelmében azonban addig, amíg as 1909 XLVII 
t c. alapján az uj borellenőrző bizottságok meg 
alakittatnak, az érdekelt miniszter nrakkal egyet-
értőleg 1897 évi 53850. szám alatt kiadott keres
kedelemügyi miniszteri rendelet alapján alakított 
jelenlegi borellenőrző bizottságok működésüket 
az 1908 XLV1I. t. c. végrehajtása tárgyában ki
adott 112000/908. számú rendeletem 108—112 

-aiban körülirt módon folytatják. Erről címedet 
oly felkéréssel értesítem, hogy ezt az elnöklete 
alatt álló borellenőrzó bizottság tagjaival közölni 
és a bizottság működésének fenakadás nélküli 
folytatása iránt a szükséges intézkedéseket meg • 
tenni 'szíveskedjék. Badapeat. 1909 január 18 A 
miniszter helyett: Mezössy, államtitkár._ 

—"A^ártiiegyer liszlfisélok előlegé: *a be
lügyminiszter rendeletileg utasította a vármegye 
alispánját, hogy jövőben a fizetési előleg törlesz
tésére szánt tizenkét hónap eltelte előtt ujabb 
fizetési előfizetéses! előleget még akkor se adjon, 
ba további előleg még törlesztbetetlen hátralé
kos részleteit egyszerre vissza is fizeti ez illető 
tisztviselő.. ... -

Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik" 
hogy a vasúti kocsikban és az állomási helyisé
gekben elhagyott tárgyak u. m. bőröndök, táskák, 
kalapok, ruha és fehémemüek, botok, nap-és esö-
ernyök slb. stb. as aláhb felsorolt állomásokon, 
az alant megjelölt napokon tartandó árverés al
kalmával készpénz fizetés mellett Celldömölk és 
Fiume állomásán 1909 évi február hó 2r>én-d. 

2 órakor elfognak adatni. 

Krónika. 

Fejszéjét főváros tanácsa 
Most jó nagy fába vágta, 
Egész külön szabályzatot 
Csináltat a — dadákra. 

Hogy mit foglal magába' majd 
A főváros szabályzata ? 
Az első pont azt rendeli, 
Hogy legyen minél több dada. 

A második pont körülirja, 
Hogyan készül a dajka, 
S hogy a dajkák közül melyik 
Az elsőrendű fajta. 

— Oh szigora szabályzat! — 
Hogy mennyi tejet kell naponta 
Szállitni a dadának. 

A negyedik pont: A dadát 
Izgatni nem lehet, 
Mert mindenféle izgslom 
Megrontja a tejet. 

Az ötödik szól: A dadát 
Megrázni nem szabad, 
Mert különben a csecsemő 
Tej helyett kap — vajat. 

A hatodik: Egy helyben állni 
Datlának- nem szabad -sokáig, -
Mert táp-anyaga máskülönben 
Még — aludt tejre válik. 

A hetediknél szigorúbbat 
Nem hozott soha Dríikó, 
A dadának e pontozatban-
Eltiltatik a — csákó. : 

Mért hoüni cifra 'uniformist* 
Még látni sem szabad, 
A míglen tart a dajkaság, 
Egész idő-ahrtt-l— 

'Feni. 
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S4 i Ba valaki elrontotta a gyomrát, elvest-
« » * 9 W tettá étvágyat vagy székszorulásban 
szenvedett a ebből kilolyólag gyomorégése, gyo-
tnorfájdatma, vagy fejfájása támadt, vagy nagyon j 
elhizott, kéuyteleu volt az undorutó izü pillulákat. -
teákat vagy keserű vizet használni, melyeket igen 
gyakran gyomorra nem tiirt meg s azokat ki is 
fauyta. 

Xoit szükségtelen magát sanyargatni, mert az 

I n d a - c u k o r k a 
ize a legkellemesebb] hatása pedig minden eddig 
léiezó hajhajtó es gyoiiie.rja.viio készitménnynél 
sokkal jobb. Nem csak felnőttek, de a gyermektik 
is igen szívesen beteszik s még csecsemőknek is 
adható. Ha eves előtt megeszik 1 vagy 2 darabka 
Inda-cukrot, akkor bármily erős székrekedése is 
van, azt görcsök és erólködési fájdalmak elöide-
ssse nélkül 1 vagy 2 óra alatt megszünteti. Ha 
Bedig eves után bevesz 1 darabka Inda-cukrot, ak-
ibr gyomra kitűnően fog emészteni s étvágya ha
talmasan fog gyarapodni és szék szorulása sohasem 
lesz. Ha gyomrégést, savanyu felböfögést érez, 1 
darabka Inda-cukor azonnal megszünteti azt. Aaok, 

túlságosan elhíztak és karcsúbbak akarnak 
bizonyosideig használják rendszeresen 

fogják annak külső hatásat. Szóval az Inda-cukor 
a legjobb gyomorszabalyzó. Minthogy pedig egész-
•Bégünk alapját gyomor rendes működése képezi, 
.ffiert-ez veszi fel a táplálkozásra szaut ételeket és 
italokat s azokat megemészt*e vér alakjában a 
testbe juttatta, azért használjunk állandóan Inda-
cnkorkat s akkor gyomrunk mindig rendben lesz. 

Kophaló mindenütt! 

Ara x tekercsnek (/o darab) 40 fillér. 
Készíti: Balázsovics Sándor sepsiszentgyörgyi 
Korona gyógyszertára és székelyföldi gyógytermé-
keket feldolgozó szaklaboratóriuma, Srpsiszent-

ayörgy 
Középponti raktár: Bpest, VIII., Jószefu. 35—37 

SZŐLŐOLTVÁNY ELADÁS. _ 
Akí egészséges, olcsó, szép 

szőlői akar, forduljon 
VITYÉ MIKLÓS 

lelkiismeretesen vezetett 
oHvá̂ tL'li'jjélica Öfi-Csaiii-

ÖOÜ (ToTontálmppye) 
ithol bZoK\ áu.v iuÍDó>éifü I. 
rendti iát", Éj'ökcrwi és siiua 
zőldojtvaoyusf, biir és cso-
ixiuffelnjok, valamiül ame
rikai sima és gyökere* azö-
lőv sszök, nemkülönben 

ugyanazon fajok II. rendá 
osztályzatban a legolcsóbb 

árban kaphatók. 
Sjólölugasnai külön e célra 

.vúla'áztott fajok. 
Faj 60 árjegyzék kivánatí** ingyen éa bórmentve. 
A számos elismerő Levél közül itten csak egy : 

Tornaföld u. p.^Szécsiszi^UZala-m.) 1907. 
szeptember 30-án. Az ömöl rendelt 8t'0 drb gyö
keres fásoltvány igvn szépen megeredt: egy szál 
sem maradt belőlük : vesszőjük, oly hosszura nőtt, 
hogy magasságuk egy két méteres karét mag ha
ladtak és le kellet éket vágni; teljesen fajtiszták. 
Szívesen ajánlani fogom önt minden ismerosom-
és barátomnak és kérem szíveskedjék címemre 
legújabb árjegyzéket megküldeni. Kiváló tisztelet
tel HAJDÚ IMRE. . • 

W a s s e r m a n n 
' ' i f o g s p e c i a l i s t a 

. ^ B É C S B Ő L 
Értesitem a n. é. közönségét, 

hogy fogászati 

f o g m ű t e r m e m 
Celldömölkön, a ,Korona ' szál-

^ lodában minden hó 19—28 ig a 
mt t, fogbajban szenvendö közönség 
f | rendelkezéséra áll. Bármiféle fog-
41 bajok a legújabb módszer szerint 

gyógykezeitetnek. 

W W W 
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Szőlőoltvány, amerikai és hazai Tesz- * 
= g z o ^ e l t ^ i i r í e t a 

1 sstTBéltésári lölanüveléBÜgyl suaizitír 
StmWM. izáazmkráBTrstaelíte szerint 
válogatott első osztályú lizu és gyökeres 

Bipária-Portális, Bnpestris-Bonticóla él 
L i t Í B . . TOis-Solonis 

amerikai Vad ve sszG, valamint ugy ftnil y alanyok 
nemesitett, fonti rendeletnek mindenben megfelelő 

a legkiválóbb bor és csemege fajú 

.ntfn hazai -airna-̂  
• Te aszok kerülnek nálunk ezen évben 

nagy mennyiségben eladásra 

Baiacsonp idén i Szólötelep kezelősége, 
TAPOLCA, (a Balaton mellett). 

0 
0 
0 
0 

s 
Q 

0 
0 
0 

B é r b e a d ó üz l e tház . 

C e l l d ö m ö l k ö n ,a Sági-utcában 

egy füszer-kereskedésnek, vagy 

péküzletnek is igen alkalmas 

ház bérbeadó. Bérbevenni szán-

kozóknek bővebb felvilágosítást 

;.ad a tulajdonos, ... ....... 

Weiss Kálmán 
Celldömölk. 

LEGNAGYOBB SZÖLÖOLT¥áK¥SSKOL^ 
AZjíliAMI FELÜGYELET MEMTT LÉTESÜLT 
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TORONTÁL M. 

TERJEDiaM!-5!!t!)fAT.̂ r',3 
IÍE5ZLET SOK M 11.1.13 
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Tisztelettel van- szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tudomá
sára hozni, hogy Celldömölkön a Sági-utca 99. sz. alatt (Merkly Ede-féle ház) 

épitesi irodát és vállalatot létesítettünk*. 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé

sét a legkényesebb Ízlések megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építését csatornázások, átalakítások és tatarozás! munkálatok elkészíté
sét a legjutányo8ább árban. 

* . A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli 
fötörekvésUnk oda fog irányulni, hogy a n. é. épittetó közönség 1 e g-
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

A m. t. épittetó közönség szíves pártfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

H o r v á t h T M . T é r * k 

C e 11 d ö m ö 1 k, Sági-utca. 
koTmttTO,mester epitéil vállalkozók 

a kiadótulajdonos .VöröBmarty--könyvnyomda és hírlapkiadó-vállalat gyorasajtoján Devecserben. 1909!" 
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