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. Innka és jutalom. 
Mindnyájan emberek vagyunk. A 

sors és végzet minden élé lényt visszatart-
batatlaoul egy iráuyba vezet. Szegény és 
gazdag nap-nap után a végmegsemmisü
lés felé közeledik. Igaz, hogy a nagy min-

mellékutjai vannak. Ki erre, ki amarra 
baktat, az útirány azonban, mig ember 
lesz a föld hátán, mindig egy marad s ez 
a végelpusztulás útiránya, amely utón a 
végeredményben biztos, kikerülhetetlen 
halál, az örök megsemmisülés tragikus 
ténye vár reánk. 

Az élet alap igazsága tehát tényleg 
arra oktat és buzdit minden élő embert, 
hogy azt a kis csöpnyi életet, a melyet 
a nagy mindenség világ egyetemében be
toltunk, ugy éljük le, hogy Önmagunk, 
utódaink, felebarátaink iránt való embe
ries kötelességeinket ne mulasszuk el 
véghezvinni. Mert, aki ebben a kis nyo
morult éleiben kötelességét biven telje
sttette, az akkor tényleg eltnonhatja.hogy 
nem élt hiába I 

A kötelesség teljesítésében igaz,hogy 
teherviselések is vannak. Ki ilyen, ki 
amoiyan terhet hord as élet rögös utján. 
Az is igaz, hogy a sors az élet köteles 
terheit nem egyenlő arányban osztotta ki 

az emberek között, nem pedig azért,mert 
sok szerencsétlen ember idő előtt össze
roppan az aránytalanul megosztott te
her alatt. 

Egyik ember kevesebb teherrel, ke
vesebb munkával vigan, könynyedén át 

lutet- B'-irt^lű~-uTz4qv±Byg 
godt a megélhetése és nem kevésbbé 
gyönyöre volt az életben. A másik szü
letése révén él mindvégig nyugodt éle
tet. El kell ismerni azouibau, hogy a vi
lágon a legtöbb ember keserves és fá
rasztó munkával keresi meg kenyerét és 
a legtöbb esetben az élet teherviselése 
égbekiáltóan aránytalanul osztatott ki a 
sora által. Azt sem szabad azomban elfe
lejteni, hogy ez nem uj dolog, ez örök
től fogva igy van s mind örökké igy is 
marad. 

A cél egyébb nem leheti, minthogy 
az örökösen fennálló két szélsőség kö
zött egy középutat teremtsünk, hogy a 
mindenkori nyomorúság évezredes lánco
lata a becsületes, a dolgos és embertár
sai iránt kötelességét híven teljesítő mun
kában élő ember sorsában megszakadjon 
ós hogy a szegény ember boldogulása, 
megélhetése, gazdasági helyzete kedve
zőbb legyen. 

Minden józan eszű ember belátja azt, 

hogy tübbé-kevésbbé lényegeskülömbség 
van ember és ember között. 

A szellemi munkával foglalkozó egyé
nek között épp oly külömbségek vannak, 
mint a fizikai munkát végező emberek 
tehetsége és képességei között. Az igaz-

az, hogy a különböző szolgaiatok bére, 
fizetése is különböző legyen. Nem volna 
rendjén, ha épp oly fizetést kapna a 
lusta, renyhe, mint a mennyit kap a be
csületes, a dolgozó munkás. 

A munka ellenértéke, azután a juta
lom. Minél nagyobb az az erő, amelyet; 
valamely dolog előállításához felhaszná
lunk, annál nagyobb jutalomra számítha
tunk. De nemcsak a testi erő jön számí
tásba, hanem a szellemi is. 

Helytelen arra hivatkozni, hogy ez, 
vagy ai az ember alig csinál valamit,mé-
gis mennyi a fizetése. A látszat az.mintha 
munka nélkül élne, de csak az ahhoz 
nem értő szemében. Aki tudja azt, hogy 
a vasúti főnők, mikor karkötőjét felteszi, 
milyen íelelősséget vess magára,ha tudja 
hogy hány ember élete függ kockán as 
ő éberségétől, vagy hanyagságától, as 
egyúttal elismeréssel van végzet munká
jáért, A vasúti főnök a vonatnak nem
csak tiszteleg, hanem, amikor a pályán 
végig néz, egyúttal azt is énre veszi, 

TA RJJ 
Hazug betűk. 
I r t * : FEHÉR JENŐ. 

Várnai Miklós, aki-jeles tollú fiatal szocio
lógus hírében á 1 ott, felháborodástól tüzelő cik
ket irt lapjába azokról • .ripőkökról*, akik véd
telen nőket szóllitgntnak meg as utcán s a leg-
szemtelenebb cinizmussal kíséretüket ajánlják fel 
nekik. Várnai e cikkben felszólította a nőket, 
hogy hasonló inzultus esetében vegyek bátran 
igénybe a rendőrség segítségét, mert máskép le
hetetlen a társadalmat az aszfaltbetyárok salak
jától megtisztítani. "' ' 

a cikk élénk viszbangra talált a nők köré
ben, Várnait másnap egész garmada levélben 
üdvözölték erélyes és bátor állásfoglalásáért. Az 
egyik levelet, amely Bartos Eveline aláírással 
volt ellátva, ki is adták nz újságban, jeléül a lá
zadó cikk nagy hatásának 

Várnai örült a sikernek s á sserkes? 
Íróasztal mellett büszke élvezettel olvasgatta a 
cimére érkezett illatos válaszokat- Este 8 óra 
volt s a szerkesztőség termei lassankint kiürültét 

— Nem. jössz vacsorázni? — kér dó Várna
itól a rendőri rinonff.. ' 

. ' J - i Keni . . . nem mehetek veled. 
Pár perc múlva Várnai a fiókjába zárta a 

leveleket és halkan fütyürwzvejávozotj^ 
"Enyhe est volt. Az égen tiszt a "fényben 

tündököltek á csillagok. Az utcasarkon kellemes, 
langyos szellők bujkáltak. Az első tavaszi nap I 
A járó-kelők, akik tegnap még .föltárt gallérral 
siettek otthonukba, meglassították lépteiket és 
sóvár, remegő ajakkal szívták magukba a tavasa 
első gyenge fuvalmát. 

Várnai sem sietett. Lassú, ringó léptekkel 
sétált a ragyogóan megvilágított körúton és méla 
kedvel nézte a kényelmesen tovahömpölygő so
kaságot. Pillantása nem kerülte el a szép asz-
szonyokat sem. Egy-egy karcsú nőalaknak hosz-
szasan, epedően utána nézett. 

Éppen a megszokott vendéglőjébe akart be-

Hl A 
lépC amikorra szomszéd utcából egy felt 
graciozus termett, csinos sron ni fordult 
körútra-

Várnai megállott. 
A nő éppen mellette halad el s ő mélyen 

s szeme közzé nézett., De szemének sivár be
széde nem kapott választ. A nő, mintha néma 
bamülóját észre sem vette volna, folytatja ntját. 
""' Várnait bosszantotta ez a mellőzés. Es hir
telen elh átározással u tán a siete U. ™ - = ~ r ~ 

Néhány peré múlva el .érte, az oldalára 
került és megemelte a kalapját. 

— Jó estét! 
a nő lenéző pillantással nézte végig. 
— Nem ismerem önti 
— Óh esőn könnyön lenemé segíteni 
De kérem, hogyan lehet egy védetlen nőt 

igy megtámadni ? 
Ha elfogadja a kíséretemet, nem lesz többé 

védetlen . . ' . - ! 
a nő mosolygott, de látszott rajta, hogy 

mosolyát elrejteni igyekszik. Várnai 
észrevette. E O U U C I K K nagy namanaa. - — " - i w - - . , • • iTT. . • .n • a-i «-i a-ra a-a ars ama 
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cserépzsindelyek, alag csövek, mindennemű cement és Q 
tégla áruk az „Első Szombathelyi gőítéglagrarból." — Q 

Gayer Gyula cég Celldömölk. 
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helyén van-e a vonatot váró személyzet, 
a. váltók rendben vannak-e, általában cin 
csen-e olyan akadály, mely a vonatnak a 
pályaudvarra való befutását nem en
gedné meg ? 

Est pedig az avatatlan mind nem 
venné észre. Még számtalan példát le
hetne felhozni annak bizonyítására, hogy 
a végzett munka lehetőleg arányban áll 
a jutalommal. És aki a megélhetés ezen 
különös berendezését kifogásolja, az ve
gye figyelembe azt, hogy még a terem
tést is hiháztathatjuk, pedig annak töké
letes berendezése minden emberi tudást 
felül inul. A világ rendjének kiegészítő 
része az emberi munka is, igy a munka 
értéke, a jutalom is ezen rendnek szol
gálatában áll, melyet megváltoztatni em 
bérnek nem adatott megl 

Ú J D O N S Á G O K . 

kerület függetlenségi éj 48-as Kossuth 
part végrehajtó bizottsága Bárdossy Imre elnök
lésével csütörtök d. e. Celldömölkön a .Szar
vas" vendéglőben értekezletet tartott. A gyűlés 
megnyitása után Porkoláb Mihály dr. a celli füg
getlenségi kör. elnöke vázolta röviden a válságos 
politikai helyzetet, végül indítványt tett, bogy a 
Bpésten ma tartandó nagy országos független
ségi párt gyűlésen a párt küldöttségileg képvi-

" teltesse magát és" hogy az értekezlet Kossulh 
Ferencet és Justh Gyulát táviratilag üdvözölje. 
A küldöttség Horváth János kemenesmagasi bir
tokos alelnök vezetése mellett megy Bpestre a 
párt megbízásából. Az értekezletből Kossuth Fe
renc kereskedelmi minisztert Justh Gyulát a par
lament elnökét az alábbi sürgönnyel üdvözölték: 

Vo' A celldömölki függetlenségi és 48-as 
pártkör, az önálló jegybauk mielőbbi felállítá
sát a nemzet elsőrendű életszükségletének 
tartja. M'dón Xagymól (óságodnak ez irány
ban kifejtett működését megköszöni egyben 
kifejezést ad azon bizalmának, hogy a kitartó 
hazafias küzdelem sikertelen nem lehet. 

Dr. Porkojáb, elnök. 
— Megostromolt iroda. Az Országos Gyer

mekvédő Liga nemrég ben egész nyilatkozatot 
bocsátott közre, melyben kötelezóleg kijelentette, 
hogy az általa rendezet tombola játék minden 
egyes Borsjegye feltétlenül nyer egy arany vagy 
ezüst tárgyat. A tamáskodók tábora azonban 
ezen nyilatkozat után sem szűnt meg s közülük 
egy kiváncsiságból felment a Liga sorsjegy iro

dájába, hogy a nyilatkozatba foglalt állítás igaz
ságáról közvetlenül szerezzen meggyőződést és 
a nyereménytárgyakat személyesen is megte
kintse. Tapasztalatairól egy a Liga igazgatósa 
gához intézett nyílt levélben számol be, a köz
vetlenül szerzett meggyőződés alapján eró.-itvén 
meg a Liga állításának igazságát és elradtatás-
sal szólva a nyereu.éiiytárgytikat képező éksze
rek művészi kidolgozása és ízléses voltáról. En
nek nyomán most a sorsjegy iroda egész napon 
at valóságos ostromnak vnti kitéve, mert min
denki kíváncsi a szenzációra, bogy milyenek azok 
az arany és ezüst tárgyak, melyeket 1 kor. 50 
fillérért olykép lehet nyerni, hogy az illető vevó 
e mellett a sorsjegy vásátlással még egy humá
nus intézményt ís támogat. Sorsjegyek már csak 
feliette korlátolt számban kaphatók a Liga köz
ponti Borsjegyirodájában Bpest, I V , Fereneek-
tere 4 sz. és az egyes doaánytózsdékbeu. Jóté
konysági sorsjegyeknél oly record, amilyenre ed
dig még alig volt példa I 

— Pünkösdi csendélet Celldömölkön a pün
kösdi ünnepek zajtalanul multak volna el. ha 
egy-két iparos segéd meg nem zavarja. Pünkösd 
hélfőn éjjel a .Központi" kávéházban tűzött ösz-
sze egy pincér és egy szabósegéd, melyből azu
tán nagy kavarodás lett. előkerült a bicska is 
és a szabósegédet kezén ngy szúrták meg, hogy 
10 napig tarló gyógyulást igényel. Az ügy a bí
róság előtt vnn, hol a bűnösök elveszik majd 
jól megérdeme't büntetésüket. 

A múlt évben csinált és i 
•rrnatMítiíait inna' 

a nagy világfürdők kel. Siófokon azonfelül játék
bank felallitasát is terveiik. Ha a tárgyalások 
eredményre vezetnek és a terv megvalósul, a 
társaság Bpes t il a Balatonig villamos vasutat 
épít-. Hogy ez a hir mennyiben felel meg a való 
tenyáilásnak.azt nem tudjuk, de erős a gyanúnk, 
hogy a balatonvidéki vasút megnyíltával igen 
nagy okul; van, nemcsak a Siófokiaknak, hanem 
a Balaton Jélí partján álló minden egyes fUrdó-
telepnek a Balaton északi remek szép partján 
épült fürdők rohamos fejlődéstől tartani, miért 
is már most tanácsosnak látják a fürdő közönség 
figyelmét magukra vonni. 

— Katonák az aratáson. A hadvezetőséget 
már hosszabb idő óta foglalkoztatja, bogy a tény
leges szolgálatban álló, a polgári életben pedig 
mezőgazdasági foglalkozást Uzó katonákat az 
aratási időtartamra szabadságolni kelleae. A tar 
talékosokra már 1901-ben történt tényleges ren
delkezés, még pedig oly értélémben, hogy a me
zőgazdákat és a mezőgazdaságban dolgozó mun
kásokat hadgyakorlatra csak lehe óleg oly idő
ben hívják be, amikor a vetési és aratási mun
káknál nélkülözhetők. Azóta minden évben meg
újítják a tartalékosokat érintő rendelkezést. Ke-
vésbbé egyszerű azonban a tényleges szolgálatot 
végző katonák dolga, különösen azért, nie.t a 
kűlömböző éghajlati viszonyok és különösen az 
egyes termények különböző érési ideje.miatt az 
aratás az egyes badt.'Stpar.incsnoksájok területén 
nem esik egységes időpontba, s igy nem lehetett 
a szabadságolásra egységes időpontot sem meg

volna, ~ -Várta volnáV ámít a hadvezetőség a hadsereg ki
képzéséért ót illető felelősségének tudatában fi
gyelmen kivül nem hagyatott. Az 1907 évben 

Panasz érkezett hozzánk, mégis próbaként két hadtest törületén megkezd-

javitását a héten végeztette az aszfalt réiz 
vénytársaság. 

— Panaszkönyv. 
a villamos világításra. A panasz azt hoz?a fel, j tek a szabadságolást és tavaly bizonyos megszo-
hogy mostanában a villamos világítás az ufói
kon csak esti 9 órakor kezdődik. HU tessék a 
villamos világítását korábban megkezdeni egy 
kissé.hogy a sétáló közönség ne legyen kénytelen 
a sötétben botorkálni. 

— Kitüntetéssel vizsgázóit. Bisitzky Andor, 
Bisitzky Ödöti helybeli gyógyszerész fia Bu
dapesten a gyógyszerészeti vizsgát csütörtökön 
kitüntetéssel tette le. 

—. Megürült gondnoki állás. A helybeli köz -
korháznál megüresedett a gondnoki állis. Pá
lyázni lehet e hó 30 íg. Evi fizetésé a godnok-
nak 500 korona. 

— Megriasztott apácák. A helybeli irgal
mas nénik zárdájának udvarába kétfőn éjjel két 
bepityókázott meggondolatlan fiatal ember ha
tolt be. A megriasztott apácák kürtjellel adták 
tudtul a veszedelmet, mire a két bepityókázott 
urat a rendőrség lefülelte. 

— Siófok világfürdő. A B. F . a következő
ket üja. Egy angol pánzcsoport tárgyalásokat 
folytat a Balaton környék egyrészének megvétele 
végett. A magyar tenger partján nagyszabású 
világfürdő ép tését tervezik. Óriási szállodákat 
emelnek s különösen Siófokból csinálnának nagy
szabású fürdőtelepet, amely versenyre kelhetne 

Biztató jele 1 
Túlságos fontosságot tulajdonit jnekü 
— Nem, nem 1 Ön megboesájt, ugye Es 

nem haragszik . . . 
Ön képzelődik uram I 
— Boldoggá tenue.ba egy parányi reményt 

nyújtana orra, hogy képze:ódesemnek némi 
alapja van. 

Sajnálom, de igazán_ . • * — ^ 
.. . . . . . • A j a k o r i a m i ( [ 0 r a l emberek rideg 

egykedvűséggel sebezték és kínozták egymást, 
régen letűnt Ön nem lehet olyan kegyetlen, 
bô y . . . 

— Látja, miért erőszakoskodik ? Ön un 
embernek látszik. A viselkedése azonban . 

— Az istenért ne folytassa I Szeretek gyö
nyörködni mindenben, ami szép. Engedje meg te< 
hat, hogy gyönyörködhessem önben 1 

— Köszönöm, de ha szépnek tart, miben 
kételkednem kell kissé távolabbról is gyönyör 
ködhetnék bennem 

— De mikor a hangját is akarom hallani! 
A hang az é et. Mit ér a szépség életnélkUl ? 

— H ihaha! Filozófus ön, vagy költő? 
— Az öo oldalán költői ihlet száll meg; 

ha elutnsit kesernyés filozófussá leszek. 
F. pil a-ia'ban egy mellékutcához értek és 

a nő megállott. 
— Itt mindenképp távoznia kell Ebben sz 

u cábin sokan ismernek és nem szeretném, ha 
rossz i!ib hírem kerekednék, mint amilyen vagyok. 

V.inai csalódott arcotjágoU. 

a T ^ c ^ ü ^ á n elküld? Szabad fega-
lábbb remélnem, hogy újra látom ? Fgyébbként 
Várnai Miklós vagyok-. •. T ~ " • 

— Ah ! 
— Ön meglepettnek látszik. Ta lán . . . 
— Igen, igen. . . a nevét ismerem . . . 

Én Bai tus Eveline vagyok • • . 
— Ah ! 
— Önt meglepi ? 

Cjnkugyanv kissé -ftirestBrasrTat&lora""ezC 
véletlent... 

— Látja, ha az ön cikkére hallgatok 
rég rendőrért k e l l e t t volna kiáltanom. 

— Ej ost- baság ! 
— Valóban ? 
— Bizonyára talán . . . 
— Jó éjszakát I 
— Mikor látom ? 
— Holnap . . . ilyenkor . . . ugyanezen 

az utcán . . . 
— Köszönöm. Imádom I 

rítussal az összes hadtestparancsnokságok terü
letén megtörtént az aratás' ideje.e való szabad
ságolás A kérdést most ugy akarják megoldani, 
hogy a szab idságolá rói való intézkedést az al-

j sóbb katouai hatóságoknak engedik át, amelyek
nek az egyes katonák egyéni viszonyai szerint 
intézik el a kérdést. Erre vonatkozólag most 
rendelet jelent meg, melynek fontosibb lészei a 
következők: A szabadságolásnál különös tekintet
tel akar lenni a hadvezetőség azoknak a mező
gazdáknak az érdekeire, kiknek a fiai katonai 
szolgálatot teljesítenek és szabadságolással .épen 
arra akar módot nyújtani nekik, bogy családjuk
nak a legsürgősebb munka idején lehessenek 
segítségére. Ez tehát legelsósorban a kisgazdádra 
vonatkozik, de figyelemmel lesz a hadvezetőség 
a hivatásszerű gazdasági munkásokra ís, kiknek 
utolsó szolgálati évükben megfogja engedni, 
bogy végleges szabnds.igulásuk idejére megélhe
tésükről előre gondoskodhassanak- A szabadsá
golás időtartamát általában három hétben állapí
tották meg. Szabadságolás történhetik a gabona, 
tengeri és széna aratási idejére és bizonyos kö
rülmények közölt a selyemhernyó-tenyésztéssel 
járó Tcülön munkák idejére is. Szabadsagot mia-
den egyes katonának kihallgatáson kell kérnie 
és az engedéyt a parancsnok adja meg a szol
gálati viszonyok tekintetbe vételével. A szabad
ságolt legénvs»gnek polgári ruhát kell' viselnie . . 

arról, hogy tényleg mezei munkát végzett-e. A 
szabadságolt katona szabadságolási igazolványá
nak felmutatása mellett olyan vasúti jegyked-
vezniéuyre tarthat igényt, mint a szolgalaton ki
vül utazó katonaság. Járványos vidékre nem ad
nak szabadságot. 

— Fogyasztási adók biztosítása. A pénzügy
miniszter most udta ki az állami borital- éa hus-
fogyasztási adók, valamint az azokkal kapcsola
tos községi bor , hus- és szesziogyasztási adópót-
bkok uj biztosítását tárgyaló körrendeletét As 
emiitett adók,-'eteileg adópótlékok 1910 re ott 
kerülnek biztosítás alá, amely varosokban és 
községekben a megváltási vagy bérleli szerződés 
ez év végével feltétlenül lejár, továbbá ama he
lyeken, ahol azok eddig fogyasztás hiányában 
biztosítva nem voltak vagy ez évben reáutalás 
.sagy kincstári kezelés utján szedtek be, végre 
oly helyeken, nhol egyii vagy másik részről fel
mondás történik. A pénzügy igazgatóságok az ál
lamik ncstár részélő. csak nagyon fontos esi tik
ben és csak a pénzügyminiszter előzetes bele
egyezésével mondhatják fel az érben) ben levő 
megváltási vagy bérleti szerződést Az Uj bizto
sítások minden körülmények között csak az 
1910 évre terjedhetnek ki és ez évi december 
l-ig országszerte befejezendők. 

— Könyvügynökök visszaélései. A fővárosi 
napilapok az utolsó hetekben sokat irtak a könyv-
tigynökök általánossá vált visszaéléseiről. Isme-

jreieodoleg, hogy egyes kiadó cégek kiadványa-
1 ival bejárják az az országot s mindenütt íróknak, 
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szerkesztőknek adják ki magukat, nem túlságos 
épülésére a magyar újságírásnak; vagy pedig 
haaug jótékony célok ürügye alatt igyekeznek 
portékáin tovább adni Ezek a vigécfogások nem
csak a sajtó igazi m»nkásáinak ártanak, akiknek 
hivatását gyanús üzletecskéik perfektuálására 
cégérül használjákfel, -de ártanak a tisztességes 
eszközökkel dolgozó könyvpiacnak is amely az 
ilyen tisztességtelen konkurencia súlyát érzi. — 
Legfőképpen ártanak azonban magának a vevő 
közönségnek, amelyet félrevezetnek és igen al
kalmasak arra is, hogy a magyar közönség 
amúgy is lanyha könyvvésárló kedvét a mini
mumra csökkentsék. A könyvügynökök manipu
lációi ellen való óvásnak ujjabban az adott ak
tualitást, hogy egy fővárosi kiadócég emberei 
Eötvös Károly munkáival járják be a vidéket, 
a községekben — különösen a vidéki zsidósá
got, mindenütt azt hangoztatva, hogy a tiszaesz-
lári pör 25 éves jubileuma alkalmából a megren
delés teljes összege .Eötvös Károly alapítvány' 
címén zsidő közművelődési alap létesítésére for-
dittatik B hogy erre a célra a papírgyár ingyen 
szállítja ''a papirt, a kiadócég pedig lemondott 
üzleti hasznáról És ezt épen annak az Eötvös 
Károlynak a munkáival teszik, akinek müvei bi
zonyára nem szorulnak a terjesztésnek módjára. 
Bőt: nyomtatott aláírási iveket is mutatnak be 
-ezek az ügynökök, még pedig kétféle mutációval 
Ha zsidó valláskhoztérnek be, akkor olyant vesz-
nak elő amelyen az van, hogy a vételár a sze
gény zsidó vallású tanulók" 

többek jelenlétében édes atyámnak, idősb.' 
Hubert Sámuelnek, Celldömölkön azt mon
dotta, hogy én,alulírott, mészárszékemben 
döghust mértem ki, mely kitudódott s igy 
én most szigorú pénzbírságnak, esetleg 
fogháznak nézek elébe. 

Erre vonatkozólag kijelentem, hogy 
a rólam terjesztett hir szemen szedett rá
galom, gálád hazugság és nem más, me
lyet ellenségeim koholtak.Igyekezni fogok 
e hazug hir terjesztőjét kipuhatolni és 
nyomban megteszem ellene a megtorló 
lépéseket. 

Csönge, 1909 június 5. 
Hubert Pál 

vendéglős és mészáros 

Észrevétel. 

tátik, — ha meg keresztényt keresnek fel akkor 

Módos Józsefnek a .Kemenesvidék* május 
hó30 an megjelent számában közölt nyilatkozatára. 

Tudomására hozom, hogy az idézett közle
ményben nem .bedőlt ópUletróIs, hanem „lesza
kadt pinceboltozatáról volt szó — s az abban 
megirt dolgok teljesen megfelelnek a valóságnak, 
— ezt elsősorban saját alkalmazottai (a lesza
kadt pinceboltozatot újra elkészíteni akaró mun-

felsegitésére fordít- ] kásái) mondották be s ezenfelül oly tanúval |g»-

yőurialituj? amely mlr^zSPB^** 
tálában .szegény tanulók* segélyezéséről beszél. 
Az igazság pedig az, hogy ebből az állítólagos 
alapilványból eddig egyetlen íitying t sem látott 
semmiféle szegény tanuló, de nem látott egyéb 
kulturális vagy jótékony intézmény sem s ha a 
sajtó leleplezései meg is tezzik azt a hatást, 
hogy kénytelen-kelletlen már most juttatni fog
nak néhány obulust a jótékonyság oltárára is, 
ezek az obulusok aligha fogják számottevő ré
szét alkotni azoknak a súlyos ezreseknek, ame-

tolhatom, akinek szavahihetőségéhez 

Tudomásom van arról is, hogy a hatóság 
által megtartott helyszíni szemle alkalmával a 

sal a jelen hirdetés számára legkésőbben 
az ajánlat nyújtását megelőző napon va
gyis 1909 évi jun. hó 11-én d. u. 1 ó. 
a m. kir. államvasutak kolozsvári üzlet-
vezetőségének gy üj főpénztárába (Bocskay 
tér 4. sz. földszint) letenni. 

Abánatpénzról szóló letétjegy az aján
lathoz nem csatolandó. 

Az értékpapírokat a Bpesti áru és 
értéktőzsdén legutóbb jegyzett, de a név
értéket megnem haladó árfolyam szerint, 
számítjuk. 

Csak szabályszerűen kiállító tt.pecsét-
tel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett 
ajánlatokat fogunk tárgyalás alá venni. 

Bánatpénz nélkül vagy elkésve be
nyújtott, valamint az ajánlatokat, melye
ket nem az előirt módon tesznek, vagy 
amelyből valamely melléklet hiányzik, nem 
veszünk figyelembe. 

A beérkezett ajánlatokat 1909 évi 
jun. hó 12-én déli 12 órakor fogjuk fel
bontani, amikor az ajánlattévők, vagy iga
zolt képviselőik jelen lehetnek. 

Az ajánlatok felett 1909 évi jun. hó 
30-ig történik döntés és ajánlattevők aján
lataikkal ezen időpontig kötelezettségben 

leszakadt boltozat újraépítése betiltatott a to
vábbi rendelkezésig, amit ön nem respektálva, a 
munkát tovább folytatva, a boltozatot elkészít-; 
tette; hogy kinek az engedélyével nem tudom,|megbízottat megnevezni. 

Olyan ajánlattévők, kik á szóban 
forgó ipari munkálat teljesítésére törvé
nyes képesítéssel nem bírnak, kötelesek 
ajánlatukban ily ipari képesítéssel bíró 

lyeket a könyvügynök uraknak már eddig sikeralt 
a hiszékeny közönség zsebéből kivasalniuk. Min
dezt pedig megírtuk azért, mert a könyvügynö-
kök főként a vidéket választották érdemes mú 
kódosuk színteréül és leginkább a vidéki városo
kat árasatiák el. A vidéki sajtó feladata tehát, I 
hogy a vidék közönségét figyelmeztesse ezekre 
az üzelmekre. Íme megtesszük most — és ajánl
juk mindenkinek, akit városunkban egy ilyen 
.jótékonyságban' utazó könyvvigéc látogatásá
val szerencséltet, hogy ne Ul.ön fel neki, hanem 
adja ki az útját olyan erélyes formák között, a 
milyenre ez urak rászolgálnak. 

— A furcsa gyertya. Esztergom megye egyik 
kis községében, Szógyén, nemrégiben szözetke-
teti boltot rendeztek b<\ 

Amikor már minden portókát beszereztek 
és polcokra raktak, az igazgatóság fogadott elá
rusítót is. Egy ügyes parasztlegényt, aki egyszer 
néhány napig fűszeres inas volt a varosban. 

— No, János —- mondotta neki a tanitó, 
aki. igazgatósági tag ia — hétfőn megnyitjuk a 
boltot, addig nézz jól körül benne, hogy tudjad 

"^'^^^a^os^e^ei^^ma^ta^b^u^'tó b 
dott a polcokon. Vasárnap délután aztán felke
reste a tanitó. 

— No, János — kérdezte — tudod-e már 
a portékák helyét és árát? 
ísí — Mindent tudok már, tanitó nr — fe'el'é 
János — Hanem itt fönn, a legelső polcon van 
valami, amiről nem tudom bisonyosco hogy mire 
használják . , . Azt tudom, hogy gyertya, de az 

-isten^áwtrilyerrgjertyát;rvanmnnyr szálnak 
ki van húzgálva a bele és kívül a papírjára as 
van nyomtatva, hogy — mácaróni . . 

Blagyar Otthon. Tisztelt olvasóink be
cses figyelmébe ajánljuk a Budapesten VIII. 
Főherceg Sándor-utca 30 sz alatt levó Magyar 
Otthont. Mérsékelt árban (már 3 kor.-tói feljebb) 
teljes ellátást, külön bejáratú, szépen bútorozott 
szobákat lehet ott bérelni. Csoportos jelentke
zőknek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak, 
tanároknak stb. megfelelő kedvezmény. Villany 
világítás, TUkrösszekrények 1 

de mindenesetre érdeklődni fogok utánna. 
Megállapítom végül, hogy aláírása sem fe

lel meg a valóságnak, mert ön nem kőműves 
mester, hanem csak egyszerűen kőműves. 

Celldömölk. 19u9 VI hó 3-án. 
Egy érdeklődő. 

Hyilt-tér. 
E rovatban közlőitekért nem vállal folelősségot a szork. 

Nyilatkozat. 

Egy celldömölki úriember, kinek ne 
..vét ezuttaUkiméletböl ethallgatonv -elégfnánt as általa ajánlott^vfeösszeg-5-/^at 

•agrár kir. államvasutak 
L'zletvezetöség Kolozsvárott 
18049 szám. 1909-11. 

Versenytárgyalási hirdetés. 
A magyar királyi államvasutak üz-

letvezetösége nyilvános versenyt hír 
det a m. kir. államvasutak Nagyvárad 
állomásán létesítendő emeletes laktanya
épület előállítása céljából szükséges mun
kák végrehajtására. 

A tervek, a költségvetés, az ajánlati 
minta éz a szerződés tervezete, valamint 
a munkák végrehajtásához kötött felté
telek a magyar kir- államvasutak kolozs
vári üzletvezetősége pályafentartási és 

! építési 1osztáJx4Ml.í§Oják8J;J 
á u a ^ y v i 

osztálymérnökségénél a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és ugyanott az aján
lattételhez szükséges nyomtatványok díj
talanul megszerezhetők. 

Az ajánlatot, valamint a hozzátartozó 
mellékleteket szabályszerű okmánybélyeg
gel kell ellátni, az ajánlatot és mellékle
téit két tanú előttemézése mellett alá kell 
irni és az ajánlatot mellékletivvel, pecsét
tel ellátott fonállal kell összefűzni. 

A szabályszerűim kiállított ajánlatot 
és mellékleteit pecséttel lezárt sértetlen 
borítékban kell elhelyeni és legkésőbben 
1909 évi jun. hó 12 én déli 12 óráig a 
m. kir. államvasutak kolozsvári üzletve
zetőségének titkárságánál közvetlenül 
vagy posta utján beküldeni. 

Az egyes munkanemekre külön-kü
lön is lehet ajánlatot tenni. 

Az ajánlat boritékát következő feli 
rással kell ellátni: 

Ajánlat a 18049/909 II. számú ver
senytárgyalási hirdetésben kiirt mun-
k á 1 ÍI t o k r íl 

Ajánlattévő köteles bánatpénz gya 

Az ajánlattévőknek vagy megbízott
jának ipari képesítésére és a cég bejegy
zésére vonatkozó adatok az ajánlatokban 
felemlitendók és igazolaudók. 

Az ajánlattévők, kik a m. kir. ál
lamvasutak kolozsvári üzletvezetőségével 
ez ideig üzleti összeköttetésben nem ál
lottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tar
toznak szállító képességűket és megbíz
hatóságukat azon kereskedelmi és ipar
kamara bizonylatával igazolni, a melyhez 
vállalatuk telepe szerint taztoznak. 

- Alólirott üzletvezetőség fentartja ma
gának azt a jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok között az ajánlati árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson. 

Kolozsvár, 1999 május hó 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Nsraet- magyar- román személyforgalom. 
A in. kir. államvasutak igazgatósága

it. é i íejBtéa^ff l^ f, rfjYi mi mu ty i 

meggondolatlanul, koholt hirek alapján,1 készpénzben, értékpapírokban hivatkozás-

gyarországgal, másrészt Romániával való 
közvetlen személy és podgyászforgalmá-
ban uj díjszabás lép életbe, mely a ne
vezett vasutigazgatóság díjszabás eláru
sító irodájában (Bpest VI., Csengeti ut 
33 sz.) két kor. kapható. 

9 Pályázati hirdetmény. $ 
a ír• - 11 »r i r » _ 

0 
0 
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A Kis eell-Kemenesaljai Köz
kórháznál megüresedett gond
noki állásra pályázat hirdettet
vén, — felhivatnak a pályázni 
kívánók, hogy kérvényeiket f. 
hó 10-ig alulírott elnöknél nyújt
sák be. 

A gondnok évi javadalma
zása 500 korona, • « . 

Celldömölk, 1909 jun. hó 3. 

Dr. Porkoláb Mihály 
közkórházi e|nok. 
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Wenesz Sándoi » 
, un es noi cipész ^ 

Celldömölk, Sági u. Takács ház. » 
. — ífr 

• • Sí 
... A n. é . közönség szi»ez. jonka- JJ-

ralu figyelmébe és pártfogásába ajánlja ¡9 
magát a legelegánsabb uri és női ci-
pök készítésére, versenyképes árakon )t 
a legjobb anyagból. Jfr 

Építési iroda. 0 

I l i # 
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Gróf Esterházy re-

renc uradalmi pezs

gőgyára Tatán. 

Lakodalmas. 
( ü e m í - s e c ; 

ÁJdomás. 

Bülikom. 
(Extra-dry) 

Hegrendelések 
Tatára intézendő*. 

Tisztelettel van szerencsénk a m. trépittető közönség 1). tervezé «gf 
sára hozni, liogy CclUdmolStőn a Sagi-ufca 99. sz. alatt (MerUly Ede-féle ház) y 

épiíesí irodái és vállalatot létesiíettQnk. jjj 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági* épületek és bérházak" udomá- Q 

sét a legkényesebb, izlé-sek megf'elelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építését csatornázások, átalakítások és tatarozásí munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. . . . . • « » 

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

A m. t. építtető közönség szives pártfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

Horváth Testvérek 
• —' kőműves mester építési vállalkozók 

C e l l d ö m ö l k , Sági-utca. 

jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal. 
pOOOOGOO GOGOOOGOöGGOGOOo 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 
á r u o s z t á l y a Ce l ldömölk 

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a 

Ganz é s T s a réaáy. társ . mptorosztályának kerü

leti képyise lése é s mintaraktára. 

FioktelepeK: Muraszombaton, Sárváron, Vesz

prémben, Csornán. Dombóváron, Sopronban, é s Zalaegerszegen. 

Mindennemi, g a z d a s á g i g é p e k é s s z ü k s é g l e t i c ikkek 

r a k t á r a . 

OH N 

közöket, csépié szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. 
Állandó nagy raktár műtrágya, mütpkarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs, j 

kötélnemüek és'mindenféle gazdesági cikkekből. W 

WMw\ mi. 

Legjobb minőségű 
Tesséls dijegsrzéű-cet lenini, 

C l t ^ s < S ^saV 1 ^ ( E s * D 
• f f 

serég legolcsóbb árak melleit 

W H N téglagyár Zsombolyán. 
Kamaté* í t o Ö ^ h ^ n o ^ ^ ^ a r r y ^ n y ^ S S éíhiflápkiadó-vállálát gyórssajtóján Wecsérbon. 1909. 


