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A társadalom 
hazafias kötelessége. 

A haza, a nemzet célja a boldog
ság Erre szellemi és anyagi erő mun-" 
kálkodik. Lelki erő, mely a testnek 
elevenségét adja és anyagi, mely aman
nak szerezhet u j táplálékot. Amabban 
születnek: a nemzetnek szelleme, er
kölcse, műveltsége. Ebben nyugszik az 
a fiatalom, mely kühámndások ellen 
védelmet nyújt. E két erő tartja fenn 
az összes nemzetiségeket és hogy ezek 
egymást ellensúlyozzák, ez feladata a 
társadalomban született embernek. Kinek 
tehát Istene és a természet szellemet, 
észt, szivet adott, hová rakhatná le ne
mesebb helyre azoknak gyümölcseit, 
mint a haza oltárára? S kinek sorsa 
vagyont, gazdagságot adott, hová vihetne 
nemesebb helyre annak kamatait, mint 
ide. a hazának annyi gonddal, fájdalom
mal megőrzött kincseihez ? És ha mégis, 
a gond és őrködés dacára, veszély fe

nyegeti a nemzeti életet, ki az, kinek 
keblében a hazaszeretet szikrája szuny-
nyadoz, hogy oda ne siessen, hol har
cot, nemes harcot vívhat annak meg
mentéséért'? Melyik jóravaló ember ne 
hagyná saját érdekeit, a köteléket-/ me
lyek érdekeltjeinkhez fűznek? Igen, a 
harcmező megnézésül, a csatazaj fel
riad é s a férfiú — ha kell — bátran 
hal meg. szent őrömmel és övéi azzal 
n megnyugtató gondolattal bocsátják le 
rideg lakába: „N'ein önmagáé, hazájáé 
v o l f . A történet, a tudomány, az iro
dalom, az ipar, a művészet nagy .'alakjai 
ily társadalmi közös érdekek megoldói 
mind. És a történet, a tudomány, az 
irodalom, a művészet, az ipar mind, 
mind az emberiség általános feladatá
nak, a tökéletesedés, haladás tényezői. 

A közkatona, ki bátran lép a harc 
mezejére, éppen ugy, mint a hadvezér, 
ki őt előre-vezeti, közös érdek, közős 
feladat harcosai . 

Az egyszerű tanár, ki a gyermek
nek a tudomány elemeit, tanítja, éppen 

ugy, mint a ttidományalkotó tudomány-
hősök: közös érvek, egyetemes törek
vés munkásai. 

A lelkész, ki hitével, erkölcsével, 
példájával, tanításával egy gyülekezet 
szellemi életének ad erőt. nemes tiszta
ságot és a szellemi regenerátor, közös 
érdek, egyetemes igazság hirdetői.. 

A szorgalmas kézműves, ki mun
kájával észrevétlenül, de sokaknak hasz
nálva él és a találmányok héroszai, kik 
kik • az emberiségnek adnak anyagi 
hasznot, könnyebbűlést, közérdek": az 
anyagi haszon tényezői. — • 

Mint a gépben minden egyes ke
réknek kiszámított hatása van, ugy az 
emberiségben az egyes parány kiegé
szítő" része a nagy testnek. < 

A társadalom céljának elérésében' 
minden egyes tagjának közre kell mfi-
ködnie és á" haza érdekéért saját érde
két feláldoznia. Aki ezt átértette, oda
irányozza mind anyagi, mind szellemi 
erejét, hogy az emberiségnek, a hazá
nak is éljen. És igy Tesznek bizonyos 

TÁRCA 
"Jer a folyóba! . . . 

~A parton "átliiulí fótién Mutatott. . 
A nagy folyó znhoijra megy rohan; 
Minden hullámát orkán töri meg! 
Áthozva zúz. rombol a fergeteg .". . 
E in ni a folyó, az élet folyama, 
Mely örvényt kararca rohan tora.' 

Jer a folyóba.' Hl ni jei\ velem.' 
Jlili/iud- raji ott x-fiS/// termeltettem.' 
Né fffjí Xe félj. Iniini •nitics csolnakom, 
Bizton haladunk a zaji/ó habon : . 
Mi'íl puiimáxt átölelre 1arljnh\—~^- -
A^Uaraaró 'babot histon*jfmWjtikr~.. 

Hulló levelek. 

Idndmis. 

- — A .Ktmencsalja*. erejeti t i -c t j* . — . , , 

Szegény Öreg erdész barátom, nem-tu
dom -élsz-e -még közöttünk tört valóddal 
.Milyen derék, délceg ember voltál te még 
ezelőtt egy t"> évvel, mikor én barátságot 
kötöttem veled, mikor napkig eíkisérgeltelek 
erdei Sétáidban s te napokig el-elmesélgettél 
a .múltból, vidám és szomorú történeteket. 
Hidd el én ugy szerettelek, nemcsak téged, 
hanem százados védenceidet is. melyek titok
teljes liomályáhan sokszor olyan odaadó 
figyelemmel hallgattalak es melyek vén tuo-

"TVŐS óldalit-"te gy'onyönf lombkoronája hol 
vidám kacagásomat; HölTneg csukló zokogá
somat vi.-zhangozták, aszerint, amint a törté-
i ie ta j^ i i i^J tayj .sz í i inoni volt. . f ^ 

Vofi" egy álffntl félesége is, aki azonban 
rövidesen, távozásom uláo meghalt, meg egy 

. gyönyörű leánya Róza, ki még akkor ê ak 
olyan R éves kicsike vo!r. .Mikor vakációra 

hazamentem, a legtöbb időt náluk töltöttem. 
Olyan jol éreztem én ott mindig magamat; 
de hogy is ne, mikor vagy a jő erdész bácsi 
Csodaszép történeteit .hallgathattam vagy' 
Rózával bujkáltunk, kergetőztünk a sürü 
bokrok főzött, bohökás jókedvvel. 

Arányidét volt az, melyre mindig szo
rongó vággyal gondolok vissza. Szomjazom 
azt az idylli életet, miként a ketrecbe zárt 
tigris az embervért, melybe már kóstolt; de 
vége. Száműzettem. Száműzettem a sors ál
tal, belelrajszoltattam a világ zsibongó töm
kelegébe, nem maradhattam' a csendben, a 
zajtalan magányban. Elszakadtam kedves 
ismerőseimtől, nem láttam őket sok-sok Jdeig. 
Tízszer lehullatták már az' enlök leveleikel. 
tízszer fakasztottak rügyet, mióta nem láttam 
őket: és most egyszerre oly ellenállhatatlan 

l i l i in ' ' ' . "" "'"& llViiiT i "'Iil'liif""'1i"'-.'_"JÍ Üt"' 
*-'*T7ra készültem. — Ilikor ismét beléntem 
abba a régd ismerős templomba, h o l ji^virá-
g o k tarka-barka'ezrei képezik • fT szőnyeget, 
Kíil a természet képviseli az' istenséget, meg
hatva emeltein le kalapomat. A madarak 

V Á G Ó D E Z S Ö *s .cükclki:ü2tctvo: Legelismertebb cég. 

első pápai férfi-divatterme 
P . Í I ' A , Vő.u'r 2 5 3 - H á m . Naa.vmunkás sgabósegédek f evétletnek. 

KiloRnstHtnn lUMsu 
f erf ir tihak, papiruliak, 
uradalmi qrdoszJisztck-
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, crdööröknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
l íTrele^^-i-' i'- , , ,«in "--fc 
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kötelességek, melyeket a társasélet tag
jainak fölvállalni egyesek,- a haza, em
beriség, egyszóval a közélet iránt. 

És' e kötelességek teljesítése nem 
maradhat el'az öntudatos-leieknél, ha 
hatalmában állv hogy segítsen. 

Miután egyesek iránt elvégezte a 
társadalom tagja teendőit, maga és ezek 
által hat a társadalom**. Szellemi ké
pességével táplálta egyesek lelkeit, anyagi 
vagyont is adott annyit..mi által köny-
nyitve lett, igy közvetve már a társada
lom céljának eléréséhez segített. De van
nak az egyesek magánbolírógságán kívül 
más, nagyobb egyetemibb boldogsági 
célok, mik az egész társadalmat egye
temesen érdeklik. Az .ész már ei is -ter
vezte e célok létesülését; de anyagi erő 
kívántatnék. Visszavonja-e ilyenkor az 
ifjú amit osztályrészéből nyujhat, a férliu. 
mit gyűjtött vagyonából áldozhat ázon 
az oltáron, melyről a boldogság, a szel-, 
lemi művelődés tiszta, éltető tüze fog 
fellobogni? .". • ! ' * ' * ' . • 

A társadalom mindennapi kérdésein^ 
leiül a haza iránti kötelesség" az. első. 
itt széles körben működhet a tevékeny-
ember, megmutatva, bebizonyítva, hogy 
aki egy nemzettest tagja, az annak él 
és nemcsak magának. 

Gazdaságilag hatalmas 
nemzet. 

Fófeladat képezi cikkünknek szem
beszökően megvilágítani azt a visTEönytV' 

mely az államhatalom J » R a jrazdasági 
élet között fennáll: -AvTügynevezeU felül
került abszolutizmus annyira bízott m é g 
alig néhány évtized előtt az- -államhata
lom mindenhatóságában, hoiry azt min
denre alkalmasnak találta. Hogy az ál
lam is teremthet mindent, virágzó magán
gazdaságokat, szóval produktív ereje 
teljesen kielégítő az ország bold.Ogitására. 

Ámde e téveszméből később jött a 
kiábrándulás és be ketlett látni, hogy 
az állam nem gondoifcodhatik minden 
egyesnek anyagi jólétéről, hanem igenis 
megadhatja azokat a feltételeket és . tá
mogat ott, ahoPazók megszerzésére az 
egyes ereje nem elegendő, tehát mint
egy közvetítő szerepet játszva,- a fejló-

í dés feitételeiről gondoskodik, de a fej-
l lesztés munkáját át kell engednie az 
j egyesek tevékenységének. Elősegítik- ezt 
| -a modern törvények hozatalával é s a 

helyes közigazgatással. 

Az egyes országok kormányai ma 
a parlament közreműködésére vannak 
utalva, mikor a gazdasági életet fejlesz
teni é s elősegíteni akarják Hogy a par
lament működése megfelel-e a közgaz
dasági élet fejlődésének, erre nézve mind
inkább arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy a szakszerűséget a parlament ple-
numbeli tárgyalásain nehezen találjuk 
meg, pedig ami főleg a gazdasági kér
déseket illeti, ahhoz nálunk mindenki 
akar érteni, de sajnos, hogy ennek még 
nem volt meg a kívánt áldásos hatása 

>-*Csak' htégenböl felkapott ^elméletek 

és üres szavak rendszertelen alkalmazása 
jelzi útját eddigi működésében ugy, hogy 
közgazdasági életünket egy foltozott épü
lethez le(iet hasonlítani, melynek alapja 
a képzelet. Hazánk politikai átvedlése 
nem járt karöltve a gazdasági élet tijjár 
születésével. Nem vádolható, az állam", 
hogy mint közgazdasági tényező- talán 
mulasztást követne el, sem pedig ha
nyagsággal ,— de igenis annak a- félre
értésnek tudható be, hogy csak a köz
jogi politika kérdéseit ismeri olyanoknak, 
amellyel a haza érdekében foglalkoznia 
méltó dolog lenne 

-Ugyanaz a bűne a nemzetnek is, 
mely inkább a közjogi harcok emésztő 
harcában véli hivatását teljesíteni. A gaz
dasági kérdést inkább szatócs-dolognak 
tartotta, mellyel foglalkozni nem urnák 
való, pedig a kicsinylés szüli azt a kö
zönyt, melyen megtörik a legszívósabb 
törekvés, a legjobb akarat is Ezt ta-

!' pasztalhaijtik mi is, mikor, a közélet te-
j réu gazdasági jelszavakkal ékesített lo-
i bogok alatr alláz harcokat vjvnak, de e 
j jelszavak nem igazi "gazdásági érdekeket 

fednek. Egyesek önző, hatalmi célja 
érdekében szállnak sikra ily tnegtévesz-. 
téssel. Az ilyen harcok ínég kietlenebbé 
teszik közgazdasági életünket. 

Nincs tehát közgazdasági közvéle
ményünk, mert nem is lettünk erre-ne-, 
vélve. Nincs még biráló képességünk, 
aminek, oka is, hogy - közgazdasági elé

l j ü n k igazán életbevágó mozzanatai fölött 
| csak amúgy futólagosan térünk napirendre. 

most is ugyanazon melódiákkal fogadtak, 
mint régen: ugyanaz a ehaosz. ugyanaz, a j 
harmonikus zűrzavar. 

Ott alltam már közel az erdei lakhoz,) 
ahhoz a csendes boldogság- fészkéhez, csak 
egy bokrot kellene megkerülnöm, hogy a j. 
parányi udvarba toppanjak, midőn hirtelen 
megnyílik az. ajtó s azon két fiatal lép ki. — 
Hírza volt egyik, ki mint egy grácia állt meg 
a repkénnyel körülfuttatott küszöbön. I.élek-
zetvisszafojtva néztem e jelenséget, midőn 
Róza elkezdett beszélni, édes-bús, panaszos 
hangon. 

— Leszakítottál; kíméletlen - kezekkel 
'szedted le Udeségemet ifjú arcomról. Hizeleg-

"l* - téli azj: hazudtádpiogy szeretsz" nogyTeb-
ledre fogsz tűzni és ott élvezhetem egy élet 
boldogságát, de szavaid hamisak voltak, szi
vedben egy könyörtelen ördög lakott: mei 
csaltál. Nézz; érrVtftes^l'iténnyel 

*kéres*ztre, 'nézz arra a kis domböcskára. mit 
jeleznek azok? Tűnő boldogságom végfoszlá
nyát takarják ama hantok, gazságodért kiált 
égbe boszuért az a .kis kereszt. De mit is 
beszélek itt neked?! Meiiraondám, hogy irán-
taih szerelmem "gyűlöletté fajult, tudtodra 
adtam hogy nem kívánlak, többé látni. Menj' 
és kerüld ezt a kis erdei házikót, eltűnt bol

dogságom siralomvölgyét; ne "szaggasd fel 
megjelenéseddel szegény megcsalt szivem 
vérző sebeit. Menj, takarodj innen álnok, nem 
hiszek töbl>et mezes szavaidnak: mikor leg-
édesebhen beszéltél, akkor gyilkoltál. Ah! 
miért is nem hallgattam szegény ősz atyámra, 
miért nem fogadtam szivembe atyai intéseit. 
— .Vigyázz lányom, a kigyó addig csúszik 
sarkunkba, mig meg nem csip. Tapasztalat
lan szivedet tönkre teszi- az a világfi, ha elég 
jókor nem állsz ellen kísértéseinek.. — Mo
solyogtam szavain, nem hittem, hogy az be 
is teljesedhessen. De beteljesedett és te még 
most is itt állsz? 

— Ide mertél jgnni ezer, helyre, melyen 
szentségtOró kezekkel nyúltál egy kicsi csa
lád ártatlan fészkéb itva—onnan azt. -^nondás-

mint amilyennek festetted, kiemeltél volna 
gyalázatomból. 

— .Anyám nem engedi, mert nem vagy 
rangunkhoz méltó. 

— Hahaha! Igaz. is az. Kp azért kül
detek, azért kérlckrlrógy kerülj, mert ™m 
illesz közénk. Odavaló vagy te abba a fényes 
fertőbe, hol szivet nem ismernek, a szerel
met csak liazudják, romlottságukat pedig 
bíborral fedik. Eredj, foglald el a számodra 
készen tartott helyet és tovább "ne lássalak! 

— Ez utolsó szavad ? 
— A legeslégutolsó. 

_S,zótlanul fordult meg a férfi és távo
zott; busán, lehorgasztott fővel; -Róza pedig 

' ugy állott ott a repkénykertben, mint a le-

ami legszentebb, legbecsesebb: a boldogságot 
^ J l S S ^ S ^ - J ^ g z z á r é a kerttl. ezt-aszo-
morusagfaiíyat 

— Ne tovább, az Istenért, hagyd abba 
e beszédét. Hisz "láthattad, megismerhetted, 
mily forrón szeretlek: miért bántasz mégis 
Rózám? Ha tudnád, mily fájdalmat okozol 
szivemnek kemény szavaiddal, ha tudnád 

Hallgass! — nem akarok tudni semmit. 
Eddig is drágán fizettem meg, mit tőled ta
nultam. Ha oly igaz lett volna szerelmed. 

e i i Ne 
£ kis családon mély seb van és ha én meg-

- jelenésemmel . az ártatlan^ mul ta t - Jdézem, 
vissza erfitekükbe, ugy csak' a jelen sebeiC 
szaggatóra fül. Hagyjuk* őket magukra, a fáj
dalomra nem mindig jó a.vigasz. Távoztam 
Hátam mögött ptdig egy édes-bús hang 
vegyült az erdő dalnokaié közé: 

„Csík maradj magadnak, biztatóm vaját; 
Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál". 

Sági. 

7 
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Ennek azután természetes következménye, 
hogy a kedvezőtlen közviszonyokért min
denkinek nyakába sózzák a felelősséget. 

• . Miben gyökeredzik tehát a hiba és 
nielyik volna a leghathatósabb orvosság? 
Mert ezeknek az állapotoknak nem lehet 
igy maradniok. Iia csak azt nem akar
juk, hogy beálljon oly időpont a nem
zet életében, melynek gazdasági terén 
való mulasztásait évtizedeken át sem le
het helyrepótolni. 

Bízzunk tehát az időben, mely a 
legjobb orvos, és amely annj i nemzetet 
gazdaságilag naggyá és hatalmassá tett. 
Reméljük, nincs messze az .az idő, ami
kor a nemzet felocsúdik hosszú álmából 
és tudatára ébred annak, - hogy nemzeti 
léteiének és erősségének sarkköve egy 
kifejlett, lázasan tevékeny és életerőtől 
duzzadó gazdasági élet. 

H Í R E K . 

Szent Benedek napja. A SzenrBéne-
ilek-reiul alapítójának névünnene e no 2I-én 
volt. Minden rendház megünnepli alapítójának 
nevenapját, tehát a celldömölki apátság is. 
K napon reggel 9. órakor "ünnepi nagymise 
volt. melyet Wagner Lőrinc apát végzett fé
nyes segédlettel: részt vettek ezen az iskolás 
fiuk és leányok, továbbá nagy közönség. 
Délben a rendház fényes ebédet adott, melyen 
számos mcjdiivott előkelőség, vett részL Az 
első felköszöntőt dr. I.aky Kristóf kir. kúriai 
biró mondta a szt. Benedek-rendre és annak 
tagjaira: majd Wagner l-örinc apát köszönte 
meg a megjelenést," iKiharát a -jelenvoltakra
emelte. A nagyszerűen összeválogatott étrend 

: jó borok, — de meg a" szíves vendéglátás 
mellett a késő délutáni Arákig'együtt t o l t a k 
a vendégek. 

Hivatalvizsgálat befejezése. Dr. Lakj 
Kristóf kir. curiai biró. törvényszéki ethök e 
hó 2't-én befejezvén vizsgálatait a celldömölki 
járásbíróságnál, tegnap délben visszatért szék
helyére: Szombathelyre. A vizsgálat mindent 
a legnagyobb rendben talált S ezért elisme
rését fejezte ki dr. Szabó Imre járásiamnak, 
mint a járásbíróság vezetőjének. 

KőTezetramunk ügye. Városunk kép-
viselötestületc még a mull nyáron, — mint
áiról annakidején megemlékeztünk, — elha

tározta, hogy a .várost a szükséghez képest 
Csaton láz latja, illetőleg aszfalt-bufkolatlál 
látja el. A képviselőtestület az aszfaltozás 
költségeinek fedezésére kövezetvám szedését 
liatarozta^elk az. ellen azonban \\"ei.-z Kaimau 

Iák. hogy az előálló költségek pótadó utján 
fedeztessenek Az ügyben, a múlt ihétcn <J«">n— 
tött a beliigvminisler. k i a felebbezöket ha-

Acetylén robbanás. '•• Csütörtökön este 
egy kisebbszerU robbanás történt az Uj-
kávéház előtt. Mintegy "9 óra tájban valami 
pajkos suhanc az egyik kávéházi utcai lám
pát (elsrófolta s minthogy nagyobb mennyi
ségű acetylén ömlött ki : a levegővel való 
egyesülése folytán durranó gaz keletkezeti, 
amely a meggyújtásnál felrobbant. Az okta
lanul robbanási okozó sahaneután acsendőr-
ség nyomozást indított :'• 

József napja a kstb. legényegyletben. 
Vasárnap, márc^J8-án, szt Józsel ünne|ie 
előtti napon a legényegyesűlcr védnökének, 
szt. Józsefnek tiszteletére ünne|iet tartott. 
A délelőtti nagymisére és a délutáni isten
tiszteletre nemzeti szinti zászli alalt testüle
tileg vonult a templomba. Délután pedig 
saját helyiségében Rosta Alajos egyleti tag 
alkalmi szavalattal é-s a plébános-elnök ün
nepi beszéddel' thélfatta a nap jelentősegét 

Helyettesítés a rom. kath. fiúiskolá
ban. Hettlinger József helybeli róm. kath. 
osztálytanító e hó elején tüdövérzésben. sú
lyosan 'megbetegedett, ugy hogy orvosai 'tá
rnicsára hosszabb ideig nyugalomra varTszük-
sége. Az iskolaszék ennélfogva neki 3 havi 
-szabadságot adott s ez időre helyettesítéséről 
is gondoskodott, a helyettesítéssel Zsoldos 
Klek III-ad éves tanítójelöltet bízták meg, ki 
azt már a héten el is : foglidUu 

Milyen MÖnk lesiT Meteor jelenti: Az 
időjárás derü-boru, borult, csapadék, enyhe, 
hideg és szeles változásokkal tovább tart s a 
M I I un egymá-ra következő csomópontok miatt 
nagynbbinérvü állandóságát ennek nem igán 
várhatjuk. De igenis jé>l van ez igy, mert ha 
a bolygók állásaiból jövő ezen erőhatások vé
get nem vetettek volna a mutatkozó száraz 
és enyhe tavaszi időnek, ugy a fák rflgyei 
csakhamar felfakadnak s virágzásnak indulva 

• a atr-jki csomópont hatásköri-ben" várható hi-
"deg, esetleg fagy miatt még igen sokát szén-
vi-dhetnének s a gyümölcs- és szőlőtermelők 
eredményeit egy éjszaka is tönkreielietrie.Tgy 
azonban még a korai fák virágzása is vissza 
lesz szorítva s az. említett csomópontok- lia-
hiskörehen várhaló fagy m é g s e m tehet oly 
nagy pusztítást bennük, mint különben. Már
cius hó még hátralevő csomópontjai "25, 36, 
27. 2S, 2'.i. és 3<Mkára esnék, legerősebb ha
tásnak a 23. és 211-iki hideg jelleggel/Április 
hó ket billeg jellegű csomópontjától eltekintve 
kellemes lavasziasnak ígérkezik, különösen 
eleje, de leginkább vege. A legváltozatosabb, 
igy a legkellemetlenebb a közép tija lehet, 
különösen ha a napon is ciklonus hatások ér
vényesülnének, mert.akkor a 13, de különö
sen a l'.t-iki csomópont hideg jelleggé fagyot 
hoz,-ami"Cze1i 'HIHIieinnár nagykájókat okifz-
hat a gaziiaközönségnek_s_ ezzel_egyjut az 

tározatával elutasította. Mi sem áll tehát in
jában, hogy járdáinkai járhatóvá tehessük, 
hogy ne kelljen a legcsekélyebb esőzés alkal
mával, még a járdákon is, arasztos •sarai 
tiporni. " •:. 

egész országnak. Ha kitörések érvényesülné
nek, ugy csak hűvös esőben lesz részünk s 
Í J P W f J M t . ^ ^ i rn'-uajg" 
mithatnak gazdáink.. • , • 

Böjti konferenciák a legényegyletbea. 
A helybelj rom. kath. legényegyletben — mint 
értesülünk — a. nagyböjt minden szerdáján 
este dr. Szinek Izidor plébános? egyesületi 
elnök, böjti konferenciákat tart, melyen áz 
egyesületi tagok zsúfolásig megtöltik az egy
let helyiségeit 

Veres kakas, tűzi lárma verte fel e 
hó 22-én este 0—7 óra között városunk 
lakosságát Gróf Károly építőmester tulajdo
nát képező, mintegy 12 szekér takarmány 
ismeretien okból kigyjtladt a mersei határban 
levő mezősegei) s dacára a rögtön kivonult 
tűzoltóság mentő munkájának, a földig leégett 
A kár maghaladja a lőtt koronát, mely 
azonban biztosítás révén megtérül. 

A dalárda közgyűlése. A Kiscelli Kérfl 
Dalkör mull vasárnapra tűzte ki közgyűlését, 
de a tagok elégtelensége folytán az ma dél
előtt 11 órakor fog a Dalkör helyiségében 
megtartatni. A közgyűlési meghívók a dalárda' 
pártoló és működő tagjai részére a múlt hét 
folyamán kézbesittettek. Mintlmgy a tárgy
sorozat fontos és életbevágó kérdéseit, mint 
pl. az olvasókörreli -egyesülést isTárgyalja," 
az égylel elnöksége ez uton is felkéri a ta
gokat, hogy a közgyűlésen minél nagy obi. 
számban jelenjenek meg. . . - ' > . 

Tenyészállatok vizsgálata. A bika
vizsgalatok és tenyészállatok vizsgálatai e 
héten hálásunk összes községeiben véget ér
tek. Vizsgálat ahk került 180 apaállat, mely
ből alkalmasnak találtatott 100 drb, a többi ^ 
selejtezletelt. A legtöbb község birtokósséga 
már. érzékkel bír az állattenyésztés kérdésé
nek fontossága iránt 8 igy az apaállatok be
szerzésénél a megkívántató körültekintéssel 
jártak el. csak egy-két község elölárósága 
tanúsít még ezen kénlésben csökönyösségét 
Mint a számadatokból is kitűnik, a vizsgála
tok járásunk területén szép eredménnyel vég
ződtek. : ' • ' - . . ' • ; ' 

El Amerikába. Araerika földje vonz. 
Nap-nap után mindig több munkáskéz hagyja 
itt hazáját s jobb jövő reményeben kivándo
rol az újvilágba. A muh héten a következők 
kértek útlevelet Amerikába: Lukács Flórián, 
Takács Gábor (Pápóel, lkdognS»-»jW*4veini--
nessz'entmárton) és Major Imre (Magyárgencs). 

- V - A kaflL legényegylet köszönete. A 
celldömölki kath. legényegylet az egylet körül 
szerzett érdemeik hálás elismeréséül Gratzer 
l'lus volt helybeli plébánes és egyleti ehiököt, 
jelenleg .esztergomi fögymiiasiumi tanárt. 
Pintér Józsefet, a .Szombaűielyi l ' j - a g 
szerkesztőjét, Szentiniréy Márton nyugalma
zott liencéstanárt és Barabás Ernő helybeli 
tanítót e hó 1-én tartott közgyűlésén tiszte
letbeli tagjaiul választolta és erről nekik ,a 
legközelebbi napokban díszesen kiállított ok
levelet fog átnyújtani. Takács György egyleti 
alelnöknek pedig fáradhatatlan tevékenysége
ért az egylet jegyzőkönyvileg köszönetei sza* 
vázolt s az erről szidó jegyzőkönyvi kivo--_ 

^nalot "dísze?" kuluofTsfg Ingja átnyújtani. 

Ipartestületi közgyűlés. A celldömölki 
ipartestület múlt vasárnapra hirdetett köz-
gyü^gj_ju fogijk^szv/Mlenságc mialt j 
rirrTi4aTT^--rft'iii"Télén, arra 'hawinWp'uT a mai 
nap délutáni 2 őrájatüzetetl ki. amikor is 

tekintet nélkül a megjelenők számbeli meny-
nyiségére a közgyűlés meg fog tartatni. A 
közgyűlés tárgysorozatát- lapunk múlt heti 
számában már. közöltük. 

•agyar név. Heif Zoltán celldömölki 
lakos .László'-ra magyarositól la a családi 
nevét. 
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Körjegyzóválasztás Kisköcskön. A 
kískücski körjegyzőválasztás, mint már jelez
tük lapunkban, dükai Takách Márton tb. fő
szolgabíró elnöklete mellett f. hó 31-én fog 
megtartatni. A választás közeledtével nö a 
számuk a pályázóknak és egyre szaporodik a 

„korteskedés is. Mint értesülünk a 11 eddigi 
pályázó közül az állás elnyerésére legnagyobb 
kilátása Halász Jenő, Soós Kde. Jánossá 
Gyula, Udvardy Ferenc és Szakonyi Kálmán 
oki. jegyzőknek van. A választás eredményét 
lapunk jövő számában részletesen közölni 

•'" fogjuk. 
A sajtó köréből. Lenkei Zsigmond, a 

Budapesti Hirlappak Itt éven át volt főtiszt
viselője, a Magzar Újságkiadók Országos Szö
vetségének jegyzője, az Újságkiadók lapjának 
szerkesztője az Általános Tudósító kebelében 
megalakult Vidéki Lapok Központi Hir
detési Osztályának igazgatójáAÍ neveztetett ki. 

A zalaegerszegi királyi biztos ntja 
varosunkon. Szulyowszky Dezső Zala- és 
Somogymegyek kir. biztosa Takács Gyula 
titkárja kíséretében tegnap délután 2 órakor 
induló külön bízottsági vonattal utazott váro
sunkon át, Zalaegérszeg felé. Az egerszegi 
állomáson a kőszegi 11. huszárezred két szá-

. zada fogadta. 

Jaaaakatar áru. vásár forgatna. 
— Jánosházán a mult héten megtartott Ifrszágös 

"vasár eléggé élénk yolt s különösen a marha
vásárra a felhajtás nagy' de ehhez képest ja 
kereslet lanyha volt. Különösen a jobb minő
ségű göböly, ökör és husmarha ára csappant 
meg, aminek a külföldi államokkal kötött uj 
vámszerződések értelmében kivetett vámok az 

. okai. így például Németországban ezelőtt egy 
drb marhára súlyra való tekintet 10 márka 

_ volt a vám, míg most a métermázsánként 
megállapított vámtételek kedvezőtlenebbek, 
mázsánként 16 márka, araidéra pár ökörnél 

-*50—160 koronát tesz ki. . . \ 

Dalárda a kaik, legényegyletben. 
A kath. legényegylet kebelében megalakult 
a- egyesületi dalárda, melynek vezetését 
Barabás Kroő lőtanitó vállalta el. Az egye
sület kéri azon pártoló tagjait, akik á dalár
dában való résztvevéssel az egylet iránti 
érdeklődésüket kimutatni óhajtják, hogy a 
hétfőn és csütörtökön este 8 órakor tartandó 
ének-próbákra minél számosabban jelen
jenek meg. 

Méhészeti tanfolyamok. A földmive-
lésügyi miniszter híradása szerint a gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban az 1906. év 
folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni 
a következő beosztással: május 1—21. föld-
ütiveo kiateuKiákv-májHft. tjg jttmus. tkaer---joam* 
dőőrök, június: 15—28 lelkészek, július 1— 

—s2T, továbbá július 24"— augusztus 13, népr 
tanítók, augusztus 18—31 nők számára. A 
tanfolyam hallgatói teljes ellátásban részesül-

' ' - - - " " e F ? ! \ 5 K z ^ ^ 
egy tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel. 
A pályázati feltételek megtekinthetők Vasvár-
megye alispáni hivatalban. 

Fajtiszta szölőoltványok legjobban és 
legolcsóbban szerezhetők be az államilag se
gélyezett és Buding Adolf szakszerű vezetése 
alatt álló vállalati oltványtelepnél Billéden 
Torontálmegyel. - • 

Életveszélyes fenyegetés. Németh 
János bobai földmérés e hó 19-éh délután 
már alaposan vett be bátorságot a pohárból 
s egy kissé pityókos állapotban kérte vágyai 
meghallgatását Kiss Xiksa bobái máv. pénz
táros" Kiss Magdolna nevű cselédjétől, de 
minthogy erre az imádott hajlantlónak nem 
mutatkozott, fenyegetések, leszurás által akarta" 
öt erre bírni. A szerelmi kaland végjelerretei 
azonban a celldömölki föszolgabiróság es kir. 
járásbíróság előtt fog majd lejátszódni, hova 
botrányt okozó részegség, illetőleg életveszé
lyes fenyegetésért Németh János feljelentetett 

Megértette. E. sopronmegyei községben 
történt c jóizü kis dolog Hittant tanitapi ment 
át a b.-i lelkész. Az egyik fiúcskát felszólítja: 

— Kinek a fia vagy, ;kis fiu? 
— K. Mjhály-é. 
— No, a te édesatyádat jól ismerem. 

Igen derék ember s ha te is olyan akarsz 
lenni, szorgalmasan kell tanulnod. Tudsz-e 
már számolni? 

— Igenis tudok. 
— No hadd. lássuk. Hát hány disznót 

öltetek? . " i 
— Hármat 
— A z t á n hány 

háromnak? • 
— tizenkettő. 
— Hátba abból 

sonkája lett annak a 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonaim és jólelkű is

merőseim, különösen a celldömölki 
sütőmesterek igen tisztelt tagjai, kik 
felejthetetlen jó férjein elhunyta alkal
mával a temetésen megjelentek, a rava
talra koszorút küldtek, részvétüket nyil
vánították s ezáltal mérhetetlen fájdal
mamat enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ez uton szívből. fakadó . hálás köszö
netemet. : 

Celldömölk, 1906. márc. 21. 

• özv. Kelemen Ferenczné. 

C S A R N O K 

a tizenkettőből édes 
nékem, nektek hány apád egyel elküldené 

maradna? „ 
— Akkor még maradná tizenegy. 
— No, ha haza mégysz, mond • el édes 

apádnak, hogy mit számoltál. 
A kis fiu el is mondta az apa pedig 

elértve á célzást, rögtön becsomagolt egy 
sonkát és átküldte a nagy népszerűségnek ör
vendő lelkésznek. 

BalvéltetM légyott Horváth Gerő Pál 
oslflasszony fai legény Jezés Anna körűi csapta 
a szelet és pedig elég nagy szerencsével A 
lány légyottra hívta a legényt koltai Vidos 
József hazába, ahol szolgálatban áll t Az un
lak ablakán suttogott szerelmes szavakat a 
jóképű legény szive szerelméhez. Az édes 
kettőst azonban megzavarták az irigyek. Bog
dán Pál és Ambrus István, akik némi félté
kenységgel nézték Horváth szerencséjét a szép 
Anna körül, az éjszaka sötétjében hátulról 
leütötték az udvarló legényt és félholtra ver
ték. Eszméletlenül, vérbe fagyva vitték haza 
Horváthot, aki hetekén át vívódott a halállal 
végre felgyógyult és panaszt tett ' támadói el
len. Szerdán ült törvényt a bíróság- Bogdán 
és Ambrus fölötte A vádlottak beismerték tet
tüket, amiért a törvényszék Ambrust 4 hónapi, 
jjgjdánl prl ig-g-hAi-yi bfljaaűBj ítélte- Z 

- „Megfelelt A tanító magyarázta a kis a 
az iskolába 
tanulni Vé-

nebulóknak, hogy mily hasznos 
járás, mily sok szépet lehet ott 

léJkérdezTejTrilt 
TOt 'niíérTiS íuTaeni 

az iskolába? _• 
x - — Azért, hogy ne pazuljam otthon a 

kenyeret — felelelt nagy bölcsen. 
Tánciskola megnyitás. Tisztelettel ér

tesítem a n. é. közönséget, hogy e hó 20-ára 
megnyitani hirdetett tánciskolámat, közbejött 
akadályok miatt, csak e hó 27-én este fo
gom megnyitani. Somogyi Jenő. 

Bőrápolás. 
Egy híres német orvos dr. E. Saalfeld, 

azt ajánlja, hogy mosdásnál ne használjunk 
erős alkalikus, sem rossz alkatrészekből ö s 
szeállított szappant, sem nagyon -kemény 
vizet A jó szappan használata s annak 
mandulakorpa.által leendő helyettesítése fő
kép oly helyeken "lesz ajánlatos, ahol a faggyú-
mirigyek bő váladékot "adnak. 

A szappannal való mosdás Itatását fő
kép az arcnak seborrhoikus s. hasonló tüne
teinél ugy fokozhatjuk, hogy a szokásos hideg 
viz helyett lehetőleg forrót alkalmazzunk 
Tény az, hogy a zsírnak embrioképessége a 
viz hőfokának emelkedésével nagyobbodik. A 
szappannak minősége azonban ugyancsak, 
számba veendő A kelleténél nagyobb zsir-
váladékkal bíró bőrre nézve legcélirányosab-
bak az alkalikus, kiváltkép a tisztított zöld 
szappanok. 

Ha ellenben a bőr kelleténél kevesebb 
zsirképződést mutat, ha keménységre, durva
ságra," s "szaggatottságra bir hajlammal, a 
szappannal való mosást lehetőleg kerülni s 
csak a legszükségesebb mérvre kell szorítani 
Itt, bár egész más indokokból, nem a. hideg, 
hanem a meleg vízzel való mosdás ajánlatos, 
_ A szappant mandulakorpával lehet cél
szerűen helyettesíteni; a törűJközésnél min
den erősebb frottirozást kerülni kell. Ha a 
bőr durvasága időnként nagyon erős, a vízzel 
való mosdást egy időre egészen abba kel 
hagyni s helyette olajat használni; célirányos 
azonkívül, ha ilyen arcbőrű egyének tisztám 
arcukat valami lanolin-crémmel bedörzsölik 
Hasonlókép kell eljárni a kéznél, főkép télea 

-akkor,. Fia káftereü^ fohcpidezett, amely baj 
nemcsak sok iparnemnél, de például az orvo
soknál is nagyon sokszor előfordul. 

A teiermikus behatások, vagyis az idő; 
/ te j^á^aie^ej i^ i L..mik. r_éppen' az arcot 

érik, sok és KmSéleóvrena^zabáíir •'haszSF' 
latos. A napsugárnak vagy a- hidegnek az 
arcra behatásától való védekezés a fátyol, 
napernyő vagy púder segélyével általánosan 
el van terjedve. Nyáron a napsugarak elles 
jó óvszert nyújt a növényi anyagokból készolt 
púder, amely egyúttal az izzadtságot is ma
gába szívja;-télen azonban az arcot helyesebb 
zsíros púderrel a hideg ellen védeni. 
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A kémiai és mekanikai ártalmassag a 
túlzott puderozás vagy festés által főkép oly 
nők arcán mutatkozik, akiknek arca tulsok 
zsírt választ el. Az arcon előforduló pattaná
sok és' foltok eltüntetésére .nagyon is sokszor 
j.uderhez és festékhez nyúlnak, ami aztán a 
bajt csak növeli. A zsir által túlságosan meg
töltött, jobban mondva elzárt fággyumirigyek 
a festék és púder által ujabb zsirmenuyiséget 
meg más ártalmas anyagot nyernek, ugyany-
nyira, hogy a baj ezek által az állítólagos 
óvszerek áltál meg fokoztatik. 

Ami a gyermekek .bőrápolását illeti, 
óvatosan kell eljárni a fürdőknél s az ezt 
követő eljárásnál. Itt sokszor több. történik a" 
kelleténél, a mi a gyermekek későbbi élet
koránál kártékony utóhatással van. A gyer
mek bőre sokkal gyengébb, mint a felnőtteké. 
A szubhmátokat s hasonló, szereket a gyer
mekek bőre magába veszi, holott a felnőttekén 
meg sem látszik. A gyermek bőrét nem sza
bad durva támadásoknak kitenni. A kis gyer
mekeknek langyos vízben megfürdetése, cse
kély szappanleöbiitéssel kapcsolatosan untig 
elegendő. Egyáltalán nem szükséges, sől káros, 
ha a védtelen teremtményeket aztán túlságos 
ledörzsöléssel megkínozzák Eltekintve attól, 
hogy a kelleténél több bőrpikkelyek távolittat
nak el, a bőr az alsó alapjatói lerángattatik 
s ide-oda szaggattatik, a mi csak rossz és 
k á r t é k o n y hatással lehet figyelni kell ennek 
folytán arra is, hogy oly törülközőket vagy 
kendőket használjunk, melyek a nedvességet 
eléggé felszívják. Legcélszerűbbek erre az 
úgynevezett frottirkendők, azaz pamukos ken
dők, melyek sokkal több folyadékot vesznek 
fel magukba, mint az egyszerű, főképen 
vászon törülközők. -Ezek aránylag kevés vizet 
absorbeálnak s nincs értelme, hogy az ily 
kendOvel törülközzünk. Ezek inkább akkor 
használandók, mikor már az utolsó nedves
séget akarjuk eltávolítani, mikor tehát inkább 
"félszikkasztunk, mint dörgölünk. 

- - . Doktor. 

Vasúti menetrend. 
Kiscellböl indul: 

. Győr felé : Délután 5 óra 52 perc (gyors
vonat), éjjel 12 ó. 24 p. (személyvonat), dél
után 1 ó. 48 p. (szv.), d. e. 10 ó. 01 p. (gyv.) 
éjjel 4 ó. 36 p. (wA 

Szombathely felé: Délelőtt 11 ó. 41 p. 
(gyv.), éjjeli 4 ó. 26 p. (szv.), délután l ó . 
54 p. (szv.), délután 5 ó. 57 p. (gyv.), este 8 
ó. 49 p. (w.X 

Székesfehérvár felé: Reggel 4 o. 48 p. 
(szv.), délután 2 ó. 20 p. (szv.). 

....„Csáktornya felé: Este 6 ó. 02 p. (szv.). 

Kiaeellbe érkezik: 

Györ felől: Délelőtt 11 0. 35 p. (gyv-X 
,4 ó . H . g . i f r z g j u r i á l n l i n . i j f a J t V p 

(szv.), délután 5 ó. 51 p. (gyv.), este 8 ó . 30 p. 
P- (w.k • 

. Szombathely* felől: Délután 5 ó. 45 p. 
<CTv.), é j j e n 2 ó. 16 p. (szv.), délután 1 ó. 
38 p. (szv.), délelőtt 9 ó. 54 p. (gyv.), éjjel 
4 ó. 19 p. (w.). * 

Székesfehérvár felől : Délatán 1 ó. 17 
?• (szv.), délután 5 ó. 11 p. (szv.). 

Csáktornya felől : Esté 8 ó. 41 p. (szv.). 

-Minden kedden és pénteken, ugy a várni, 
vözgyülések napján indul Kiscellböl vegyes-
konat ö ó. 15 perckor. Szombathelyre érkezik 
8 ö. 1(1 férckor. Szombathelyről indul délután 
3 Ó..43 iierckor, Kiscellbe érkezik délután 5 
ó. 35 perckor.' 
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l-ichtschein Elek bécsi lakos végrehaj
tatónak Szabó Károlyné Erős Katalin és 
Erős Sándor simonyii lakosok, mint Asbóth 
István jogutódai végrehajtást szenvedettek 
elleni végrehajtási Ügyében a végrehajtató 
kérelme következtében a végrehajtási árverés 
'iöri kor. tökekövetelés és ennek 1880. évi 
április 24. napjától járó 6 százalék kamatai, 
36 kor. 4ti fill. perbeli, 15 kor. 60 fill. vég
rehajtási már megállapított, valamint jelen
legi 10 kor. 72 fillér és a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. 
t.-c. 144. S-a alapján és-146. S-a értelmében 
tekintettel a 156. §- aj pontjában foglalt ren
delkezésre a celldömölki kir. járásbíróság 
területén levő Simonyi község határában 
fekvő, a simonyii 1473. sz. tjkvben A f 1. 
sor 1404b hrsz. alatt foglalt ingatlanra 362 kor. 
és a simonyii 394. Sz. tkjvben A f 9. sor 1454|a 
hrsz. alatt felvett ingatlanra pedig 282 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik. ;._ <~ 

Az árverés megtartása határidőül 1906. 
évi április hó 23. (huiionharmadik) napjá
nak d. e. 9 órája Simonyi községházához 
tűzetik ki. _ 

A venni szándékozók tartoznak a ki
kiáltási árnak 10 százalékát bánatpénz fejé
ben a bírói kiküldött kezéhez letenni. 

A vételár és ennek az árverés napjátó 
számítandó 5 százalékos kamatai három 
egyenlő részletben,-az első árverés napjától 
15 nap alatt, a második 30 nap alatt, a 
harmadik 60 nap alatt fizetendők le. 

' Az árverési fettételek alulírott tkvi ható
ság és Simonyi kOzség elöljáróságánál tekint
hetők meg. '- " 

Kelt Celldömölkön, 1906. évi. március hó 
10-ik napján. 

A celldömölki kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

M a r t b a E l e m é r 
kir. albiró. 

Tánciskola megnyitás! 
. Van szerencsém a n é közönség 

b. tudomására 'hozni, hogy Celldömölkön 
a Korona-szálló nagytermében folyó évi 
március hó 27-én 

TÁNC- és ILLEMTAN-
s = ISKOLÁMAT== 
megnyitom, amelyre jelentkezéseketjmár 
a mai naptól kezdve, egész napon át el
fogadok . lakásomon (Vásártér-utca 30. 
Várkonyi Ferenc urnái) é s a „Korona" 
nagytermében. — Mint a m. Kir. opera 
tagja és a szombathelyi színház és az 
ottani intézetek tánc- és Ulerotanitója bizto
sítom a n . é közönséget eredményes műkö
désemről. Műsoromba felvettem a leg
újabb angol-, francia- és spanyol táncokat. 

• A n. é. közönség pártfogását kérve 
vagyok teljes tisztelettel 

Somogyi Jenő 
a m. kir. opera tagja, tánc- é s illemtani tó. 

Tájékoztató. 
E rovatban előfizetőink elmét 

díjtalanul köíöljflk. 
Agyagáru gyár: 

Boicowitz Sámuel Pápáa, Korvin-utca 18. 
Készít tűzálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások is jutányos árban elfogad-

Asztalos: 
Schfltz Oynla épület-, bútor- és portál-asztalos, 

temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
Ács: 

Reich latvám ácsmester, Kórház-utca. 
Reich Iára ácsmester, Kórház-utca. 
Haár Elek oki. ácsmester és építkezési vál

lalkozó, Alsósági.. 
— Bádogos: 

Wendler Lajos épület és diszmfl bádogos 
Nagy raktár konyhafelszerelési cikkekben. 

Borbély és fodrász: 
• ikBS Kornéllá, Kossuth Ljos-utca. 

Cipész: ! -
Oerenciér András uri és női cipész, Vásár

tér-utca. 
Jánosa Pál un .és női cipész, Ferenc József

utca. \ . 
I l a l B OynJa férfi és női cipész, Erzsébet-u. 
Reil Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára, 

Kossuth Lajos-utca. 
Di vatá ru -ke reske.dő: 

Líwenatein J . áa Piai, Celldömölk és Pápa. 
Legolcsóbb bevásárlási hely, 

Németh Márkus uri és női divatkereskedése, 
Sut, -HámraságtArv 

Fü szerkereskedő: 
Almáii János fűszer-, liszt- és festékkereskedő, 

pomolki-ntca. - — • • '• 
" B a y e F l J B a í r T S S ^ ^ 

kedése, Szt Háromságtér. 
lohn Sándor fűszer-, liszt és vegyeskereske

dése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt Háromságtéren. 

Federer Jakab füszerkereskedése Jánosházán, 
a Korona-vendéglővel szemben. ——'•— 

"-—••—ÍÍ Hentese. . 
Bőddr József hentes-üzlete és hnsfüstoldéje 

Jánosházán. 
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Kertész: 
Mór Gyula mű- t-s kereskedelmi kertész, 

Benkö-maji >r. " ' -
Kávéház : 

Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca — 
Kílünü italok, pontos kiszolgálás! 

Klein Jakab Uj kavehazt a vasúti állomás 
kezeiében. — Idegeneknek találkozási ék 
szórakozó helye. Minden időben friss kávé. 

Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utca. Egész 
éjjel nyitva, naponta cigányzene. 

Kőmiivos é s építési vál lalkozó: 
Lalnk Ferenc. Kis-utca. Elvállal javításokat 

, és li.i.'ak újra építését 
Vlzlendvay József építési vállalkozó és oki. 

építő-mester Celldömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle nj munká
latokat és ajvitásokat. •; 

Horváth János, Janosházán, Uj-utca. E l 
vállal mindenféle kőmives munkát, házak 
újra építését és javításokat olcsóáfák mellett. 

Lakatos: X, 
Légrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk, Sági-utca. * 
Simon Sándor épület és gépÍakatns,Kossulh-L-u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 

Lisztkéreskedő : 
HerZfeld Mór. Csornai Gőzmalom l.iszt-
. Köraktára Celldömölk.- Kossuth l.ajos-u|ca. 

Takács György lisztkereskedése- Celldömöb 
kön, a Bencés-rend épületében. 

Marhajkereskedő: 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

.Mészáros 
Krausz Mihály, Sági-utca. 
Siiger Ignác huscsarnoka Celldömölk, Kossuth 

I-ajos-utca. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes- üzlete a 

Fő-téren, Celldömölkön. 
Pék: 

Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L - i i . 
Kenyérsütések elfogadtatnak. 

Szita György, K i s - u t c a . 
Szesz- és bornagykereskedő: 

Gaasberger Ignác. Ság. Szesz- és bor
nagykereskedő. 

Sörraktár: 
Altstádter József, Dömölki-utca. « híres kő-

b a n y a i sör raktára. 
. ' Szíjgyártó: ~— 

RáCZ Gergely Jánosháza._ElváHal szakmájába 
vágó mindennemű uj munkát és javítást 

S z a b ó : 
Gnttmann Adolf,Ki--utca. Készít férfi ruhákat 

a legdivatosabb kivitelben. 
Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a 

Sági-utcában. Férfi- és gyermekruhák nagy-
választékban tártainak raktáron. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos Oltönyöket-
olcsón készit. 
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Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházán. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztítá
sok elfogadtatnak. 

Vágó Dezső első papai férfi divat-terme^ 
Fő-tér 253. sz, Készit katonai-, papi- és' 
polgári ruhákat legfinomabb bel- és kül
földi rul- ikelmek raktáron! 

r Téglagyár; 
Bárdossy i. ós Társai ^Sági-utca. 
Tory György, Szt. Háromság tér. 

Szobafestő: 
Ifj. Reich Imre, Ferenc Józsefemen. Elvállal 

templom-, szoba-, és diszfestéstatlcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások l Tapéta I a legújabb 
minták után kifogástalanul ki süttetnek. 

. Üveges: 
! Spieler Ede üveg-, pni-ccllán- és lámpaáruk 
I kereskedése, Szt. Háromság tér. 

Vendéglő és szá l loda : 
] Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét

terem és szálló-szobák. Ponu is kiszolgálás! 
' KorOM szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 

épült és fényesen berendezett 25 szálló-szóba. 
! Szarvas vendéglő, Szt. Háromság-tér. A leg

tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hubert Pál vendéglős. Csöhe?. 

I Krenn József sörház-vendéglő bérlője János
házán. ,'•••>. , 

Rothschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke
zelt sági borok. Naponta friss birkahús 
kapható. , 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölk, a 
Kosponti kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. ' 

Vak szamár szálloda Győrött, Teleky-utca. 
Marschall l'ál vendéglős: 

Vadászy Pál vendéglője Izsákfán. 

Fogászati jelentés. 
Tisztelettel értesítem Jánosháza ; é s v i 

déke IbgbajokoaiT szenvedő n. e. kozítn-, .^ 
hogy Janosházán, a Kaszinó szálloda 1_ 
ségében 10 napi tartózkodásra 

Amerikai 

p á - Fogodonto-fogtechnikai 
műtermemet felálliloltam. . _ ' S 

Készítek amerikai módszer szerint: Száj-
padlásnélküli müfogakat és fogsorokat arany 
vagv porcellán foglalásban, zománcozott át-, 
hidalásokat | Bridgeworks), arany koronákat a 
letöredezett gyökerekre, kautsuk hidalások és 
teljes kautsuk fogsorokat, porcellán fogsorokat 
és csapfogakát, hibás fogakba - porcellán sar
kokat, lyukas szájpadokra boritó lemezt 
(Opturátorti. russzul működő fogsorokat-át
alakítok. Javításokat elfogadok. 

Foghúzást érzéstelenítővel eszközlök. 

— Fodor Lajos 
cichágói oklevetes fogász. 

ALAGCSÖVEK 
HORNYOSZSINDELY 

iszapolt agyagból 
bementre minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GOZTÉGLAGYAR. 

A kinek m e g b í z h a t ó -

SZŐLŐOLTVÁNYOKRA 
fajtiszta aniwTtirni 
sima vagy gyöke
res vesszőre van 
szüksége, forduljon 
teljes bizalommal ss 
állami segélylyel 
létesített 

Vállalati szölőtslaphez 
BDlédreTorontál-mT 

Legolcsóbb i rak i 

A z i n t é z ő s é g . 

k e r é k p á r 
eladó. 

Bővebbet i kiadóhivatalban. 

l e a d o k T l w a s t a f a i u • 

mut—Rock 
Ezüst érmek. 

í v u k l o j Ú M i k a i . I » a r a b j a ZO S l l é r . 
Kakasok és tojók megtekinthetők 

G ö t t m a n n alezredes ur ndvarán 
Celldömölkön (főszolgabírói hivatal mellett). 

özv. Horváthné. 
p l p l f»| r>| o | r>| o | r>) r>| o | o | o | o l o | o | r>| o l o | o 

Nagy érdem. 

DÖSCOWITZ SÁMUEL 
PIPA- ÉS AGYAGÁRl'GYÁROS' * 

Készit : cserépkályhákat tűzálló anyagból min
den sz íná rnya la tban . 

Jutányos gyári árak; javítások pontosan eszközöltetnek 
Iroda és rak tár . P Á P Á N Korvin-utca 18. SZ. 

Raktár Városlődön: Pipagyártelep. 
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!4! Figyelem !! 
K ü r y Klá .-R, K o m l ó s a y E m m a , stb. 
neves művésznek által állandóan használt, 
Kranciaországbán kitüntetett s .legjobbnak 
elismert: .* * -
. Janovita-iéle Gyöngyvéremé, tégelvc 1 k; 
a Jano-Titz-f éle Gyöngy-szappan, drb 80 fii; 
a Janovitz-féle Gyöngy-pouder (rózsa, 
fehér é r erem színben) doboza 1 kor: 
a JanoTitz-téle Gyöngy-arcviz üvegje 2 
kor. 50 fill: 
» Janovitz-f éle Gyöngy-kézünomitó üvegje 
70 l i l l . 
Az arc és kézbőr ápolására. Kitűnő ered
mények. Számtalan hála és köszönő levélj 
a Janoyitz-léle Gyöugy-szájviz a száj
padlás, foghus és Fogak erősítésére | üvegje 
1 kor. 150 fill. Kapható az egyedüli készitö 

„Angyal" gyógyszertárban. Hatvan. 
Diskrét postai szétküldés naponta. 

s z i k o s s á g n ^ c s t o b b a l 
kívánatra bárkinek bórmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kave, tea, étel 
Tagy szeszes italban egyformán adható az 

iTó tudta nélkül. 
A . C O Z A P O R ' többet ér-mim • v i 

lág minden szóbeszéde "a tartózkodás
ról, mert ;srtdahatása" eUertszenvessc--
teszi az' iszákosnak a szesze* italt. A 
„COZA" oly csendesen c's biztosan hat 
hogy azt feleség.'testvér avacy gyermek 
egyaránt az ivónak tudta néUül adhat
ja es az illető még csak nem. is sejti 
mi okozta javulását. 

.COZA" a családok ezreit békítette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szegve-

' es becstelensegtól megmentett kik kesó* 
| józan polgárok és ügye i üzletemberek 

•jfi -ii Tpr""~ lettek. Temérdek fiatal emhert a jo útra 
\fiy'J§\ \ \ \ e s szerencséjéhez segített és sok ember

nek életét sz*mos évvel meghosszab
bította. 

Az intézet mely a „COZAPOR* tu
lajdonosa, mindazoknak, kik kívánják 
egy próba adagot es egy köszönő írá
sokkal telt könyvet díj- es költségmen

tesen ku!d, hogy .így bárki is meggyőződhessen biztos 
hatásáról." kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 

ártalmatlan. • ' * 

INCVEN PRÓBA 362 sx 
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az in
tézetnek. 

(Levelek 25 fillér, leve
lezőlapok 10 tiilcrre bér-
mentesitendők.) -

COZA INST1TÜTE 
(Dept 362.) 

62, Chancery Lane 
London, Anglia. 

Nincsen betegség használ! 

K ha meghozatja n * hires * 

l l i .VLY -B a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen 
egyedüti biztos szer; ezen híres h»U>.,m a lu l 
megak..d.t!>-.»-./.« » főfájást, kössvényt, csúat, 
rheumát, lóg- cs hátfájást. 'Libsxaggaia*.*, kohkát. 
Kvomoriaiust. szúrat minden betegségnek egye
düli biztos, orvossága a hires Király-balosam, 
tehát,'szuJ(it'éiíes, hogy minden házitát készenWtbcn 
legyerr. £gy naéy üveg 2 kor., 3 üveg 6 korona 55 
fillér bérmentve, utánvéttel kapható; 

QrOSZ-lTaff y , ]F ir§&0I gyógyszerésznél 
Qebrecsen Kossuth utcsa. Budapesten: Törők 
UiZS-f uvt-iivszert trartan Kiraly-Ulcza 12. Ugyancsak 
t-zen szee,er"Kicj; --ndelhető az eges', o iszágban el-

™ « hires hajdúsági bajuszpedrő, ^ . 
legrövidebb id-"> alatt a' legszebb r>ajusz nyerhető 
3 dohr.^ Ufcwnna 15 rjilér bérmentve. u*ánvé--l. 

A-hires Angyal készítmények: 
A n g y a i - k ö s z v é n y s z e s z H é g y üveg el
használása után biztos hatás) üvegje 2 kor 
Angyal-kenőcs (börviszketeg, bőrkiütés 

ellen) tégelye 3 kor. 
Angy.al-fagyszeszj fagydaganatok ellen) 

üvegje 2 kor. 
• * Raktár 

Ausztria-Magyarország részére az egyedüli-
: készitö:.. 

Angyal gyógyszertár, Hatvanban. 
. Postai szétküldés naponta, 

m nnij>>iim m I I i » « 

S Ö M Ö R B E T E C i E K 

olyanok is, kik sehol gyógyulást nem 
találtak, kérjenek prospektust és hiteles 
bizonyító leveleket teljesen. ingyen 
BoUe C. Vfn gyógyszerész. 

Altona-Bahrenfeld. (Kibe.) 

FÉNYKÉPÉSZETI 
műterem megnyitás! 

Van szerencséin a n. é. közönség 
1). tudomására hoznh-ltogy Sórensen Béla 
(Ferenc Józseí-ntca, a posta melletti) 

fényképészeti 
i műtermét 

átvettem, teljesen újonnan, a mai kornak 
megfelelően berendeztem 8 .igy azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy a 
n. é. közönség legkényesebb igényeif is 
tökéletesen kielégíthetem. 

Felvételeket naponta, Ieg-
borultabb Időben Is, kitűnő ered
ménnyel eszkSzISk. Elvállalok min
den e szakmába vágó munkát 
jutányos árban. — — 

Midőn a n. é. közönség becses 
pártfogását kérem, vagyok 

kitünó tiszteletlel 

Szabi Jakab 
fényképész. 

A .Mészárosok és Hentesek Lapja- és 
.Állatkereskedelmi Újság. . kiadásában 

,. . megjelent á \ - • 

Vásári Zsebnaptár. 
Húsipari és áUaUorgalmi évkönyr* 
1906-ra és az előfizetők az idén is 

TEUESKN INGYEN kapják meg. 
TARTALMAZZA: A fontosabb országos 
és havi, valamint heti állatvásárokat az 
év minden napjára pontosan átszámítva 
A fontosabb állategészségügyi rendelke
zéseket, az év folyamait felmerült Újítá
sokkal kibővítve. JÍ fontosabb állatforgalmi 
tudnivalókat. A magyar és külföldi állat-
piacok kiviteli módozatait és az (izlet-

' szokásokat A. szavatossági időhatárokat 
A fővárosi állatvásárok szabályait é? 
dijait. A vágóhídi és husvizsgálati sza-

,.7n énynekTá* liűsipárra vonatkozó- _ 
delkezéseit. Továbbá a húsipar és állat
forgalom körébe tartozó összes tudni-* 
valókat, jegyzéknaplót stb. — Előfizetési-
ára: félévre l> korona. Az évkönyvet csak 
előfizetők kaphatják meg, könyvpiacra 

egyáltalán nem kerül.-
A .Mészárosok és Hentesek—Iaipja« és; 
.ÁJIatkereskedelmi Újság, kiadóhivatala 
Bpest, IX. Kerenc-körut 13. sz. a van. 

Hirdetéséket 
felvesz a kiadóhivatal. 

Első styriai kötögép-gyár 
FOCI. J. L mügé|iész. . 

Magyarországi k é p v i s e l e t é s r a k t á r 
Budapest, V I . Te éz-kírut 20. 

A leghíresebb kötó'g-pek lömlözárra l , 
házi és ipari célra, részletfizetésre is 

kapha tó . 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Varrógép- és krrékpár-javiVi-müliely. 
Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem. képes ply olcsón fifióhi 
és jó hangszert : szálUtani, mint 

Reményi Mihály 
a Magyar Királyi Zeneakadémia 
házi hangszer készítője, azért ne 
vásároljon semmiféle hangszert, 
legyen az~hegedu. gordonka,- c im-
.balom, harnn tuium. harmonika, fa-
vagyrézfuyó-hangszer, hur, stíl. stb., 
míg Reményi iegujabb ábrákkal 
ellátott képes árjegyzékét át?nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik* Budapestről, Király-utca 58. SZ. 
Zenekarok telj es felszerelése a legolcsóbb 
arakon. Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Zongorák és cimbalmok, .javítása, é» 
hangolása. Az Összes hangszerek javítása 
szakszerűen, olcsón és pontosan eszközöltetik. 

Hl ktavtaybin, r i raá iu UHVtá, 
ne kísérletezzen semmiféle sz-rrel, hanem vegyen 
egy üveg . ~ _ 

lUiUmmú 
mely csüzt-, kőszvényt- , reumát-, kéz-, lab-, hát-
é s derékfájásig kezek és lábak gyengeségét , ütés, 
eu"hetes, rándulás, rtcarobdásb-'l származó fáj
dalmakat é s daganatokat butosabban gyógyít 
mint bármely más külső vagy b lsŐ gyógyszer . 
Hatása a legrövidebb tdó alatt észlelhetó, még 
a legrégibb bajoknál is, melyeknél sem fürdő, 
sem'gyógyszer nem használt. Ka-ható a íel'a-
L_ . - lónál, é s egyedüli készítőnél: = . ~ — 

Dr. Flwcfc Ea#HaflFtfKirm JJ 4zwtlrabu 
Gytr, Borost ut 24. smésm. 

I t'M d-ril i i .r . . u.-c Ar. : K. l i u u n w i i b b l i u i n l l i t n 
T.I6 „Caaladi"Htta ara & K., s kii. rtoj t „tátikái" 
. ü».g reBd.lWnil Wnn.iit. . BUaTitwl küldjük. 

AZ 

U N I V E R S Á L-FLUID 
gyógyít: esnat, koairé&Tt, rheumát , 
ná thá t és inaut&si t , minden m e j h ü -

• I t s t f l vagy ránrTnlairbfl eredá k a i - , 
láb- é s . dérékBíajjaráttat. 
V 
A kimerült, lankadt izmokat éxidege-
mr'-Hndjt^^'T-^^' ggjaajMl' • • -*— | ' 
-orvosi ex inmifán c l i s i i i e r ö terét hiztnujit. 
Hivatkozással e lapra kérjen levelező' 
lapon 1 kis próbaüveget, melyet min
denki ingyen, postabérmentesen kap. 
1 decis üveg 1 kor. 50 fillér. 3 üveg 
portómentes. 6 kis próbaüveget 3 kor.; 
12-kis4iveget 5 kor^fiortómentesen után
véttel küld a „Vörös-kereszt" gyógytár, 

Temesvár. 
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MINDEN 

GAZDA 

AGRARIA-tól 
ÁRJEGYZÉKET ^ 

gózcséplöKs'letekról, 
b e n z i n m i ' u r o k r ó l 
és vetőgépekréj. = = 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
Le^élczim.: . 

AGRARIA Budapest Váczi-ot 2. 

A g r a r 1 

a 

Acetylen világításhoz: 
Legjobb minőségű romai darabos calciumcarbid 26 K. 
Legjobb minőségű római szemcsés carbid 30 K. 
Ara 100 kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszámitúsa nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét el lenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket é s teljés acetylen-világitási berendezé-
• " seket is legjobban. -•• ' 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-világitási és calcinmcarab'id eladási vállalata 

BUDAPEST, V., Vácikörut ~26/a, 

PAPI, POLGÁRI és EGYENRUHA SZABÓK. 

Főűzlet: Pápa, Főutca. Fióküzlet: Celldömölk; 

Dus választék hazai és külföldi szövetek
ben, valamint kész férfi-és nuruhákban. 
fflinJtagyüjteményunk megtekinthető Celldömöl

kön a Sági-utcában levő fióküzletünkben, ahol 

• a m^greiidelósek^toTvgtellielrr^ 

4 

után készíttetnek öltönyök. 

Tisztelettel: 

"SINGEK MIHÁLY s FIA. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdáidban Celldömölk 


