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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP-

Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ára : Egész évre 8 korona, félévre i 

korona, negyedévre 2 korona. 
Kgyes szám ára darabonként 20 fillér " < 

Szerkesztoseg és kiadóhivatal: 
Tttttol szrrkeMtn- J ..... ... , . 

Dinkgreve Nándor Tkünvvnvnmdaja (-clldöniölkön 
D I N E G E E V E N A N D O E ide intézendő* a szeli, •mi részt illető kOzlcménvek, 

hirdetések és nnliilemieinü |Kiizilletékek. 

A nagyhét. 
Nem a mi hibánk, ha különös al- j 

kalmakkor, évfordulókon vagy oly idő-1 
ben. amikor az emberiség áhítatos ün- j 
népségre készül, kénytelenek vagyunk j 
földi lételünk árnyoldalaival foglalkozni ! 
Ki ne tudná, hogy közéletünknek épp 
jelenlegi fázisa a Italsors nyomása Tthrtt I 
szenved, s 'k i jie érezné azokat a meg
szigorításokat, - melyek az egészséges, 
szabad fejlődésnek gátat vetnek. 

A map-var társadalom jobban, 

hétre vonatkozólag'nyilatkozik meg me
nyei magasztossággal, tanulságos és egy
úttal példát adó is — 8 bátoríthatja a 
csüggedő emberliát, s bizalmában inga
dozva'tekint a jövő elé. 

Jézus szenvedései tárulnak fel előt
tünk. Árulás és gonoszság, fizikai fáj
dalmak, emberi erejének végessége nem 
képesek az Istennat nyomorúságba," sa
nyarú ságba ejteni. A keresztfa előtt 
megjelenő római katona lándzsája még 
egy döfést mér a szent testre, kibugy-

bármikor más alkalommal megingatha
tatlan önérzetére van utalva. A kishitű
ség legcsekélyebb tanújele kiköszörül-
heilen következményeket vonhatna maga 
után s társadalmi rendünk oly felforga
tását idézhetné elő, amelyek még késő 
utódainknak is keserves szenvedéseket 
okoznának. 

Azért most az a je l szó: „Magasan 
a fővel!" Az a poétikus allegória, mely 
a bibliában, az egész kereszténység köny
vében rejlik, s mely különösen a nagy-

gyun a vét és a kittzúk müve béféjez-
tetett — ám azért az isteni rendelteté
sen nem esik tuakula. „Beteljesedett!", 
amit emberek .végezhettek, de' az üdvö-
zités emberfeletti munkája is beteljese
dett. Hatalmas kövek, miket a sirra 
raktak, nem pusztíthatják el a nagy mü
vet, a feltámadás megtörténik, minden 
hitetlenség, minden lándzsa, minden ter
hes kő dacára! 

S ha a szenvedések e története 
emeli vallásos érzületünket, nem-e egy
úttal útmutatás is további magatartásunkra 

nézve ? Nem-e kell, hogy edzzen szen
vedés és nyomor közt, nem-e reánk erő
szakolja a/.t a meggyőződést, hogy a 
szerencsétlenség tetszhalálából létezik egy 
feltámadás? Hogy elfognak gördülni azok 
a kövek, melyek bennünket nyomnak és 
be fog következni egy újabb, boldogabb 
korszak ideje ? 

Fel a fővel és ne csüggedjünk! • 
Krós hittel ama hatalomban, mely a 
magyar társadalom sajátossága, bízvást 
remélhetjük, hogy csakhamar ütni fog 

"a" megváltás órája és széjjel fognak 
foszlani azok a kötelékek, melyek báló
jukban tartanak. Nemcsak a mi történe
tünk, sok inas nemzet története is bi
zonyítja, hogy mindazt, amit elértek, 
kemény küzdelemmel kellett kivívni s az 
a sok fájdalom és kin, mellyel a sors 
gonoszsága meglátogatta őket, állandó . 
változatlan boldogságot érleltek meg. 

Adjuk át magunkat ezúttal áhítato
sabban, mint máskor a nagyhét ünne
peinek, melyeket húsvét, a feltámadás 
előhírnökeinek tekintünk és ne veszítsük 

TÁRCA 

Csatangolás a tulipán körül. 
A magyaros díszítő művészet évszáza

dok óta kultivált népies és népszerű virága, 
a tuli|ián szinte hihetetlen gyorsasággal hó
dította meg magának az óriási kertet: Xagy-
MagyarországoL Ahol ébredsz és lefekszel, 
ahol jársz és kelsz, árkon-bokron, hegyen-
völgyön, mindenütt, ahol magyar földre lépsz 
ott van a nemzeti küzdelem szentséges je l
vénye: a tulipán. És a napi irodalom meny
nyire fel van ékesítve a tulipánhoz! Vezércikk 
)a api óhiidetgsT közgazdasági koerrműiiitíe-és 
ár, riport és leleplezés, mindből a tulipán 
bűbájos kelyhe kandikál ki. 

i 
• t Hogy mennyire talajt teremtett magá-

[ nak a tulipán arra nézve legjellemzőbb a 
hivatalos lapnak sokhasábos híradása. A név
magyarosítások rovatába kell csak egy pil

lantást vetnünk és meggyőződhetünk, hogy a 
tulipán ellen még az abszolutisztikus kormány 
kimondott -ajtója is hiába venné fel a harcot 
Akit'Tnlipenthal Móricnak vagy Titelbaum 
Salamonnak vagy Teller Izraelnek hívtak 
tegnap, az ma .Tulipán, lett és aki már 
megniagyarositotta valaha a nevét Tétényire, 
Telegdi-re vagy Teri-nyi-re. az elolvad a hő-
vágytól, hogy átmagyanisithassa a nevét 
megint Tulipán-ra. • 

Itcmegyek a vendéglőbe. Csupa tulipános 
vendég. Az egyik kövér, potrohos, urfajta 
ember, Gyanítom, hogy hentesmester.? Tűzbe 
teszem a kezem érje^jiogy lakodalma óta 

nem v<dt virágai kezében.-fis—most szinte 
szentimentális ellágyulással kiáltja a |án-
flTllfk 

?S^pjneTr,-
tulipánnal! 

hnzzoí Ttíh T - V 

Az utcán vagyok, a legsötétebb Ferenc
városban. Egy vörösszökc hajú hölgy vár 

valakit. A leány maga is egy tulipán. Har
matos finomságú arcán aggodalom 01. Akire 
vár, ugy látszik késik. Okos szemei nyugta
lankodva tekintenek körűi, amikor hirtelen 
megjelenik a várva-várt Keléje indul, moso
lyog és azon van már, hogy szemrehányást 
mondjon: Maga szemtelen! Csakhogy abban 
a szempillantásban kiderül, hogy a kis tuli
pán tévedett A finom arc halvány lett és 
sápadt a tévedésből majdnem vígjátéki jele
net lett amikor kölcsönösen meglátják a 
jelvényt és majd hogy összecsókolódznak. 
De éppen a nemzeti örömre érkezett meg 
az igazi, most rajta volf a sor, hogy hüle
dezzen. Csakhogy ö is leltalalu.uiagal, ahogy 

^szemébe-ftt!ött^a-két tulipán jelvény. É s b e -
állt a vigadozók közé harmadiknak. 

Egy .mágnás asszony.- Az egész pesti 
előkelő világ ismeri és sajnálja. Gyönyörű 
szép,'körülrajongott Unne|>elt uri hölgy. Aki
nek egyetlen vágya a házi áldás. Hacsak egy 

is^sa^VÁG Ó D E Z S Ő 
első pápai férfi-divatterme 

I P A P A , F ő - t é r 3 5 3 . s z i m . Nagymunkás szabósegédek fevétletnek. 

Kifogástalan axabáau 
férfirnhak, papiruhák, 
uradalmi erdész tisztek
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőröknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legelegániftbbin- merték u tá 
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el abbeli hitünket, hogy társadalmunk 
nemsokára feltámadásának ünnepét fogja 
megülni. 

Bizonyára elérkezik még annak ideje, 
amikor mosolyogva fogunk visszatekin
teni mostani balsorsunkra s azért ezút
tal egészen és zavartalanul át akarjuk 
magunkat engedni a szent ünnepek áj-
tatosságának! '•--•"'• 

Gazdasági önállóság. 
. Érezzük nap nap után a rettentő 

drágaságot, mely minden vonalon és 
egyre fokozottabb mértékben felüti lejét. 
És hasztalan jajveszékelüuk, nem tudunk 
segíteni magunkon, nem tudunk véde
kezni ez ellen a csapás ellen, iparunk 
pang gazdasági viszonyaink elszomorí
tóak. Ki vagyunk szolgáltatva az idegen, 
főleg Ausztria . kénye-kedvének, szeszé
lyeinek. 

A mesterségesen nagyranevelt, erós 
alapokra és széles üzemekre fektetelt 
osztrák ipar immár .Magyarország leg
rejtettebb kis falujába is befészkelte 
magát, szárnyát szegve zsenge iparunknak. 

Igaz ugyan, hogy a legeslegutóbbi 
napokban egy nagyarányú és szélesalapu 
mozgalom indult társadalmi uton, mely 
hivatva van a magyar iparnak minden 
irányban érvényt szerezni, a honi ipar 
térhódításai előmozdítani, a hazai ipar 
pártolásának nemes ügy ét felszínen tar
tani, szóval erós hadjáratot indítani az 
immár elviselhetetlen:idegen inváziónak. 
Talán most az egyszer nagyobb sikere 
lesz ezen hatalmas akciónak, mint an-
nakelótte, mert e mozgalom élén a, leg

előkelőbb urinők állanak, tehát éppen 
azok, kik a múltban oly csökönyösen 
és nemtörődömséggel haladtak el a nem
zeti ipar. mellett. -

Valóban elrémítő állapot, ha meg
gondoljuk, hogy csaknem 600 milliót 
tesz ki az az összeg, amit Ausztriának 
behozott ipartermékeiéit évenként tize
tünk. Horribilis szám ez ! Mily vagyoni 
erőforrástól fosztja meg a nemzetet 600 
millió vonatik el mesterségesen kisipa
rosainktól. Csoda-e. ha ily körülmények 
közölt kisiparosaink egymás után vesz
tik el lábuk alól a talajt? 

Ily viszonyoknak kell. fájdalom, 
lenni hazánkban, az .áldott" közös vám
terület mellett. Es, ' sajnos," ily áldatlan 
állapotok lesznek, míg ki nem vívjuk a 
gazdasági függetlenségünket. . 

Ugyan mi lesz Ausztriából. Iia mi 
visszanyerjük gazdálkodási munkálkodá
sunk önrende lkezés i - jogá t : az önálló 
vámterületet?! ": 

A nemzetállamban szakadatlan gaz
dásági életfolyamat megyén végbe. E n 
nek az életfolyamatnak természetszerűleg 
magában a nemzettestben kell végbe
menti i A nemzetállam élete idegen, test
ben nem mehet végbe. Az ilyen állam 
nyersterményeit önönmagunknak kell fel
dolgoznia s felhasználnia és csak a fe
lesleges anyagot juttathatja idegen állam
nak. Ezzel szemben sokan azzal érvel
nek, hogy Magyarországnak szüksége 

van Ausztriára, mert nyerstenuényeit^ 
képtelen önmaga elfogyasztani é s másutt 
azokat nem tudja jobban értékesíteni, 
mint Ausztriában. 

Bárgyú okoskodás az, hogy Magyar
ország most is. mint azelőtt oly kizáró

lag őstermelésből élő mezőgazdasági 
ország, mely a külföld, legelső sorban 
pedig Ausztria piaca nélkül meg nem 
élhet. Így csak az beszél, ki szemét be
kötve, szemléli a nemzet közgazdasági 
életeben végbemenő jelenségeket, avagy, 
igv beszél az, ki fülét homokba dugva 
figyeli a nemzet küzdelmes hullámveré
seinek hangját. 

Gondolkozzunk asak egyszerű, de 
tiszta paraszti ésszel. , , 

Mi az eUö eredmény, ha az ön
álló vámterület beáll? Tagadhatatlanul 
az, hogy a nemzet minél szélesebb ré
tegének ipar' kereslete gyarapodni fog. 
Többen fogják adni magukat — ipari 
pályára.. Erós kisiparos é s munkás osz
tály fog kifejlődni..Mi következik ebből? 
N'em más. mint az, hogy iparúik erós-
bödésével nem lesz szükségünk mező
gazdasági termeívéiiyeinknek külföldre 
való kivitelére é s ott leendő' értékesíté
sére. Hisz a statisztika bizony Uja. hogy 
mezőgazdasági termékekben ma is alig 
termelünk többet, mint amennyit éppen 
elfogyasztunk. 

Az a többlet pedig, melyet tényleg 
külföldre, különösen pedig Ausztriába 
szállítunk. — az önálló vámterület fel
állításával itt belföldön, a nemzet tes
tében és testén fog elhelyezést találni. 
Miért? Mert az ipar megerősödése csak 
erős é s uj fogyasztókat fog teremni an
nak a többletnek, melyről most szó van. 
A mai iparos, munkás, vagy napszámos 

ma nerit áll oly viszonyok között, hogy 
megfelelő mennyiségű lisztre, húsra, 
zsírra, borra s több efféle mezőgazda
sági termékre elegendő pénze legyen. 
Ma alig keres annyit, amennyiért -egy-

ökölnyi fiúcska képében. Rossz nyelvek a 
férjet okoljak a késésért, még rosszabbak 
azt mondják, hogy soha nem lesz a gróf 
urnák ivadéka. A szép asszony a minap ün
neplés fogadalmat tett, hogy 4, fia nevét 
Tuhpán-ra magyarosítja, ha meghallgatja ót 
a magyarok Istene. 

Bécsből vajósájai^ tulipán mozgalom jár 
^ájról-szájra. Kgy 'tnaignagyteré^ejóo^ , l K 

nagy szimpátiával viselteük a nemzeti küz
delem iránt, azzal tüntet a magyarok nem
zeti fellobbanása mellett, hogy minden ma 
gyárnak, s í i nozza"" 'íőroul,' 'tétszésszenmt 
mennyiségben küld díjtalanul nemesitett tuli
pán magvakat Még a portót sem szá
mítja fel. 

* 

Kgy ösmert nevü zeneszerzőnk, aki nem 
csak művészeléről hircs, de hazafiságáföl is; 
legközelebb megjelentet egy indulót, melynek 
a •Tulipán-induló* nevet adja. Ezt az indulót 
szerte tsz országban a rezes bandától a vo-

Szerte-széjjel a főváros utcáin tulipán-
jelvények, élő tulipánok. Ugy veszik, mintha 
ingyen adnák. Azután van már tulipán-vászon, 
képeslevelezőlap, gyújtó, labda, fénymáz, gyer-

vekszik. Eegíüzélebb Taláö' már ' mer j< 

nósbandáig minden zenekar hallatni fogja és 
bizonyos, hogy egy időre elnémulnak mellette 
a Rákod-induló és a Kossulh-nöta akkordjai. 

tH> tíj Mii jlka—ál 

ilyen hirdetés: •» 
„Vnii még kopaszfej, dc nem sokáig 

hozzuk az egyellen biztos, sikeres 'Tulipán-' 
hajnövesztő kenőcsül, melynek ára tégelyen
ként 1 korona és mindenütt kapható lesz. 

* 

Egy vidéki eset. A tulipán-jelvény nagy 
"kelendősége folytán még nem-igen - juthatott 
el vidékre, noha tízezrével rendelik. A haza
fiason érző honfiak és honleányok ugy. tün
tetnek a tulipán-kultusz mellett, ahogy tudnak. 

Egy grófné például a szalonjában kél tulipá
nos-tányért és egy tulipános-ládát helyezett 
el. Egy szegény, ""totóhoz ragadt" foktmíves 
— ismervén a grófné jó szivét — valami 
Ügyes-bajos dolgában eljárt ö méltóságánál. 

A grófné leereszkedő barátsággal fogadta 
a szegény embert, a szalonban, melyben a 
két ' tulipános-tányéron, egy tulipános-ládán 
kivül csupán egy nagy tükör és egy. kis asz-

loU. . .; 
Midőn a földmives ember hazament, 

otthon így.szól a feleségének: 
— Hallod anyjuk, nem is hittem volna, 

.JjugyvJBt-lfairiifll^liá;^ vagyunk,. a méltóságos 
asszonynál. 

— Hát tisztára elment az eszed, Istók! 
.— Nem a'! Ami igazság, az igazság 

Hát nem vagyunk mi tehetősebbek, mikor a 
méltóságos asszonynak csak két tulipános
tálja és egy tulipános ládája van, nekünk meg 
nyolc darab tulipános-tálunk és" kéTT flá~ 
tulipános-ládánk van? 

SM. J . 
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szeri, jótlakásra elegendő burgonyát vá
sárolhatna. Ha az ipar megerősödik, az 
iparos több munkájával több pénzt fog 
keresni, amikor kereseténél; java részét 
bizonyosan lisztre., búsra, .«th.-re fogja 
költeni s többel fog íugyusztam,, mint 
ma, mikor az ország számos részén 
liszt helyett kukorica uiáléból él. Nem 
túlzunk, mikor azt mondjuk, hogy ma 
mintegy ötmillió ' magyar ember'nem 
ismeri:*-buza kenyeret Padig az önálló 
vámterület ezt az ötmillió magyar em
bert hasznos íiiunkáhor, juttatná, a ki
vándoroltakat haza vezérelné -s kenyér
kereső 4ioigos milliók segítenének nyers-
terményoinket feldolgozni.es fogyasztani is. 

Világos tehát, hogy .ekkónta nyers-
terménytébblet itthon f«g elhelyezést 
nyerni é s mi szükségünk sinos arra. 
hogy mintegy Ausztria jóindulatára (!) 
szoruljunk. •, Í L : _ 

Ausztria nem bir aiutyi mezőgaz
dasági terméket előállítani, amennyire 
szüksége van, mint amennyit .fogyasz
tása megkisán, miért is feltétlenül ide
gen országbeli nyersterniények 'bevite
léré szorul, bárhonnét jöjjön .is az. Más
részt pedig safiksége vau Magyafrorseágra 
azért, hogy Ü tulfölös ipartermékeit el
li eIve:'.Iiesse. : . ' 

Az önálló vámterület eszméje s 
gyakorlati kivitele ma már megér-ett. 
Érzi .8 tudja az ország, hogy ebben 
rejlik a. jövendő Magyarország nagysá
gának, boldogulásának, dicsőségéinek 

Azt .mondják egyesek, hogy az ón
álló vámterület , 8 í t é r - b e »aló- ugrása 
leszen a nemzetnek. Hát ez igazán egy
ügyű, badar beszéd! Engedelmet kérek, 
netu fogja senki tagadásba venni azt, 
hogy az önálló gazdasági tevékenység 
csak fejleszti az ember öntudatát, fel-
téve, hogy sz egyén az önállóságra kellő 
érettséggel bir. " 

A magyar iparosság régóta érett 
epre az önállóságra. Ha pedig megadjuk 
részére az önálló gazdasági tevékenysév 
get, ugy ezzel'csak fejleszteni, tökéle-
tesbitení fogja -önmagát és érezni fogja 

magasabb fokán, ma még kétségen ki-
vül — nem áll:' _ 

Azt mondják továbbájegyesek, hogy 
az önálló vámterület nem fogja meg
szüntetni, illetve megakadályozni a kül
földi iparosoknak hozzánk való beözön-
léséL L e fog majd ekkor személyesen 
telepedni számos külföldi, különösen pe-

-^ig-0S7tralr"é8 nemét iparos. Tíikr~szak-
értelmoknél s leleményességüknél fogva 

le fogják szorítani a kevésbé tanult és 
kevésbé leleményes magyar ipa/ost. 

Hegy ez a rohamos átalakulás be 
ne következzék, uetn tudunk tán segély
eszközökhöz folyamodni és olyan intéz
kedéseket életbe léptetni, melyek az 
aránytalan heözönlést meggátolhatják? 
Ilyen megszorító intézkedés volna többek 
közt például az is, hogy .ijiart csakis 
•magyar és az országban lakó honos 
•űzhet, illetve folytathat." • 

» Ilyképpen saját jogunknál _ fogva 
kényszeritenók a külföldi iparosokat arra, 
hogy há nálunk, ipart akarnak űzni, 

•előbb imígy ariionosokká váljanak. Ezzel 
az intézkedéssel nyerhetnénk, mert igy 
szaporodni fogunk első -sorban számra 
riiézve is 

De tegyük fel, hogy a fentebbi 
megszorító intézkedést sein alkalmazná 
a magyar l ö r v é n y h o z á s , - - akkor sem 
Jtell félteni a magyar ipart! 

A magyar iparos még sem bly 
gyámoltalan, mint azt hiszik. Egyes 
iparágak,'névszerint az asztalos, lakatos, 
szabó és cipész szakmák el léggé kifej
lettek és versenyképesek. 

A nemzet már tisztán lát s nyu
godt önérzettel, terfrissült erővel akar 
és fog is rálépni az önálló vámterület 
termő talajára. 

A siketnéma gyermekek jjj-
' ' , helyezése. 

A társadalom e szánalomra leg-
inéltóbb elemei, a siketnémák elhelye
zése sok fáradságot és gondot okozott 
a hozzátartozóknak, vagy szülőknek, mert 
iegtóbbnyire nem ahhoz az intézethez 
folyamodtak felvételért, amelynek kör
zetébe az illetők lakóhelyük folytán tar
toznak. -.— 

E bajokon segített a közoktatási 
miniszter, ki a múlt évben rendeletileg 
intézkedett a körzet lieosztásáról é s pe-

j<lig akként, hogy a siketnémák soproni 
intézetéhez mondotta ki Sopron-, Mosom, 
Vas-. Pozsony-, Veszprém-, Győr- és 

II mi1 

vármegyénk is a soproni intézethez 08*-, 
tátott be. melynek igazgatósága * a kö-
T"""'J^tlflll,iHMi l"'iÍ° n 'élvétel kellélMÜ..-. 

A siketnémák .soprónvármegyei és 
sopronvárosi áll. segélyezett intézetében 
f. évi szeptember 1-én juj osztály nyílik 
meg, amelybe vallásra, nemzetség- és 
nemre való tekintet nélkül oly 7—10 
éves gyermeket" vetetnek iel, akut a s i~ 
kétségen és az ebből származó néma

ságon kívül más testi vagy lelki fogyat
kozásban nem szenvednek. 

Előnyben első sorban azon folya
modok részesülnek, kik gyermekeiknek 
a városban való elhelyezéséről gondos
kodni, illetve az elhelyezéssel járó havi 
24 K. eltartási dijat megfizetni képesek, 
másodsorban azok, akik az eltartási 
költségekhez legalább felerészben hozzá
járulni hajlandók. A teljesen vagyontalan 
szülőket' felhívjuk, hogy az 1898. évi 
X X I . t.-c. 8. g-ának b. pontjára való 
hivatkozással forduljanak segélyért ille
tékes községükhöz, inert az intézet fel
ügyelő-bizottsága kellő alap hiányában 
— csak kevés segélyt nyújthat a folya
modónak. .. '. 

V A tandíj egész évre 20 kor., mely 
összeg fél, vagy negyedévi részletekben 
is tizethetö. Méltányos esetekben a fel
ügyelői bizottság a tandijat részben vagy 
egészben elengedi. A vidéki gyermekek 
elhelyezéséről áz . igazgatóság szívesen 
gondoskodik. "~ -•. ', 

A felvételért az intézet felügyelő-
bizottságához kell folyamodni. 

• A kérvényhez melléklendők: v -
a) keresztlevél, vagy születési bi

zonyítvány; _ V 

b) tiszti orvosi vélemény : 

c) himlőoltási bizonyítvány; 

A) hatósági kimutatás a családi é s 
birtokállapotról: 

e) esetleg szegénységi bizonyítvány, 
az egész, vagy félfizetőknél pedig a 
szülő (gyám) által kiállítandó és ható
ságilag láttamozott nyilatkozat a dijak 
pontos befizetésének elvállalásáról. 

A I M és dl alatti csatolmányhoz 
csakis az intézeti igazgatóság által díj
talanul megküldött nyomtatvány-űrlapok 
használhatók. A. kellően felszerelt kér
vények legkésőbb j ú n i u s végéig nyúj 
tandók be az intézet igazgatóságánál, a 
hol bővebb felvilágositások-is nyerhetők. 

HÍREK. 

zsenyi Jenő", a" celldömölki kerület volt orr 
szággyülési képviselője szép és dicsérendő 
hazafias mozgalmat indított a magyar ipar 

és járásunk hölgyeit és polcárait a Korona
szálló nagytermében ma délelőtt 11 órakor 
tartandó gyűlésre hivta egybe, melyen az in-r 
ditolt mozgalom részletes pontozatai felől 
megállapodásra fognak jutni, egyszersmind 
jbecsOJetgOfö. kötelezni fogják a mozgalomban 
résztvevők magukat, hogy csakis magyar ipar
cikkekből fogják szükségleteiket beszerezni. 

\ 
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flévaaB^SnueBély. Városunk közked-
hó 4-én velt-f4ébánosa: dr. Színek-Izidor 

. ünnepelte nevenapjá t .&, alkalomból a káth. 
S S l ^ ^ i i f f l S Q ű i t ^ í h . H * megalakult da
lárdája előző este az apátsági székházban 

•vacsora -alatt énekelt s az egyes&ejL^iéfélicii 
Kovács József egyesületi iag köszöntötte fel, 

. meljpjuán az ünrjepeTüjék egy igazán pnnipás. 
élóvirágcsotrőt nyújtott át. Plébánosunk, az 
egyesület elnökei meghatva mondott köszö
netet a nem várt kitüntető figyelemért, 
ugyancsak este 8 órakor az egyesület helyi
ségében kis házias ünnepély keretében lele|>-
lezték az ünnepelt arcképét, melyet az 
egyesület részére Takács György alelnök .fes
tetett A leleplező beszédet Barabás Ernő fő-
tanitó mondta el, melynek végén lehullott a 
képről.a takaró.-Igazán megható volt, amint 
fiainak nevezvén az egyesület tagjait, ezt a 
váratlan meglepetést megköszönte. Utána a 
dalárda újból néhány precizitással előadott 
énekszámot énekelt, mely után-a kedves kis 
ünnepély, melyet városunk notabilitásainak 
egy jórésze megjelenésével is emelt, véget 
ért. — A leányiskolában 4-én, a fiúiskolában 
5-én volt a gratuláció, hol a gyermekek 
hálateljes üdvözlete után az ünnepelt a meg
hatottságtól bizony nehezen tudott beszélni s 
megköszönte á fiuknak és leányoknak a meg
emlékezést. — A névnapon többen keresték 
föl üdvözletükkel szeretett plébánosunkat: s a 
délben a rendházban adott ebéden is számos 
meghívott vett részt. Mint a kerület érdemes 
papját Pálinkás Géza esperes, — mint rend-

köszöntótte 

órákig 
fel. 

elhu-
társat Wagner Lőrinc apát 
Az ebéd a késő délutáni 
zódott. 

Tulipán-mozgalom vároiunkbaa. Vá
rosunkban is terjed a tulipán-mozgalom, en
nek külső jelképei a tulipánjelvények a mult 
héte t rmár itt is kaphatók voltak kereskedé
seinkben. Elsőnek Németh Márkus divatáru
kereskedésében voltak kaphatók a jelvények, 
ahonnan nagy mennyiségű tulipánt rövid idő 
alatt elhordott a közönség 

150 Millié. 150 millió mínusz a pénz
ben s gondolom, kétszer 250 millió plusz a 
veszedelemben, az egészség és erkölcs.vesze
delmében. Ilyen rósz gazda a magyar. Azt 
mondják a statisztikusok, hogy a dohányzás
ból és alkoholizmusból, a pálinkából Magyar
országon évenkint 150 millió jövedelme van 
az államnak, ami jó ugyan, de ugyanannyi 
kára van az egyes embernek tiszta pénzben 
de mennyivel több Kár, amit szenvednek kü
lönösen a pálinkaivás miatt az egészségben 
és erkölcsben. Tisztán emberi érzésből s köz-
gaadaaigi tekintejhen, intjük—az embereket,. 

unkát ne igyanak. Tessék csak elgondolni: 
150 milió!. 

m i "Mf t f l aaa i áa^a^ i l i é f c i a i Hnnlrpriés-
- ben részesítette a tanítókat a kultusminister 

Egy március 1-én kelt rendelet ugyanis meg
engedte nekik, hogy a > Magyar Élet és Já
radékbiztosító Intézet< képviseletét elvállal
hassák minden külön engedély nélkül. — 
Nagyon helyes intézkedés. Ideje volt már egy
szer a nemzet gyéren díjazott napszámosaira 
is gondolni, hogy tisztességes utón szép mel
lékjövedelemre tehessenek szert f 

A mező önzetlen munkásai. Megint 
i t t van a rügyfakasztó, tavasz. Most már 
napról-napra élénkebb lesz a természet, a 
szántóföldek téli néma csöndjét fölváltja a 
száníö-vető' emberek munkája, az újra haza
tért vándormadarak vidám éneke. Március 
elején hazaérkezett a bará-da-billegető, az 
eleven ide-oda-ugráló. farkával billegető k i 
csiny .madárka és a vizek lenjében elfogja a 
legyeket, szúnyogokat majd ha ugy; tartja 
kedve, felül a jószág hátára és onnan is el
csíp egy-egy legyet, mely a jószágot bántja. 
A csaláncsúcs is március elején jött haza 
Szereti a lankás helyeket, a köves és bokros 
dobegységet, hol magányosan szeret élni. 
A kártékony rovarokat' röptében fogdossa cl. 
Ar egerész ölyv szintén most tért vissza, 
kárt tesz az apró nyulakban, a fötápláléka 
mégis csak az egér, melyből töméntelen 
sokat el|msztit A mezei pacsirta a földmives 
embernek legédesebb szavú madara. Ez han
golja fel az ekeszarvát tartó gazdát is nótás 
kedvre! Hasznot is hajt még |>edig sokat. 
Napestig pusztítja a kártékony rovarokat. A 
seregély pusztítja a kukacot, a nyüves, a 
pondrós állatról a férget Igaz, hogy a szőlőbe 
is ellátogat, de iniien vaktöltéssel, kerepléssel 
meglehet riasztani. A seregély szorgalmas 
üldözője a csigának és a cserebogaraknak is, 
kár volna üldözni ö t A danka sirály március 
közepén érkezett vissza vándorlásából, bár az 
erósebb fajtából télire is itt marad, a na
gyobb mennyiség mégis elvándorol. A viz-
menti gazdáknak szorgalmas rovarpusztitója. 
A réti pipis kis madár, a gazda hűséges 
munkása. Az ugarföldeken sok kártékony 
rovart elpusztít A rigók is március közepén 
tértek vissza vándorújukból. Szintén falánk 
étvágygyal pusztítják a rovarokat Március 
végén tért haza a búbos banka, a csicsal 
füzike, az^rdei-4»csir ta^az_érdeL pieséiy a 
szürke begy és a fülemüle. Mindannyian szor
galmasan keresik fel a kártékony rovarokat, 
nem volna jó, ha ezek után is követ hajíta
nánk vagy megtűrnénk, hogy a pajkos 
gyermekek elcsenjék tojásaikat Mentől több 
hasznos madár repdes a szántóföldön, annál 
több Isten áldása van a termésen! 

Az ipartestalet gyűlése. Ma délután 
2 órakor a városháza tanácstermébe., ipar
testületi gyűlés fog tartami, melynek, tárgy
sorozata a következő: Az 1! 105. évi számadá
sokról felmentvény megadása, a hátralékok-
róli intézkedés. 

Gyásirovat. Szabó Lajos vendéglős, 
celldömölki lakos előljáróságí tag e hó 3-án 
délelőtt hosszas betegeskedés után Celldö-

.jnölkön elhunyt Temetése e hó 5-én ment 

szertartáson a kisceUi férfi dalkör, melynek 
az elhunyt választmányi -tagja volt, gyásw 
dalokat énekelt ,.. ...... • 

A celldümölk-járásbeli vicinális utak útügyi 
bizottságait a járási főszolgabíró elnöklete 
alatt az 1906—1907 és 1908 évekre terjedő 
megbízással az alábbiakban alakította meg 
az alispán: Celldömölk—miskei vicinális útra' 
nézve Celldömölk község részéről: mindenkori 
községbiró, Weisz Kálmán és Szabó József. 
Alsóság község részéről: mindenkori község-

bíró Beüiele Dénes és Kiss Mihály. Félső-
mesteri község részéről: mindenkori község
biró, Csikor József és Pap Sándor. Alsómes
teri község részéről: mindenkori községbiró 
Mesterházy Lajos és Horváth Lajos. Vönöek 
— kenyéri vicinális útra Vönöek község ré
széről i'alánki Sándor, Böröady László és 
Szüli. József. I'ápóc község részéről: minden
kori községbiró, Makray János és Pap József. 
Szentmtklósfa község részéről: mindenkori 
községbiró, Csiszár József és Nemes Dániel. 
Kecskéd község részéről: mindenkori község
biró: Nóvák József és Könczöl József. Ke
nyéri község részéről: mindenkori községbiró 
Tóth János , é s ' Halmi Mihály. Vönöek—to-
korcs: vicinális ú t ra . nézve Vönöek község 
részéről Palánki Sándor, Böröndy László és 
Szuh József. Kemenesszentmárton község ré
széről Kiniczky Sándor, Erdélyi Pál és Benke 
Lajos. Kemene^áömjén köaség részéről i Szenté 
János, Mód István ée Rosta József. Kemenes-
mihályfa község részéről: mindenkori község
biró, Sebestyén Mihály és Zaborszky József. 
Tokorcs község részéről: mindenkori község-
Járó, Csótár István és Szabó Pál. 

Felvétel a katonai, illetve haditen
gerészeti iskolákba. A. közös hadseregbeli, 
a haditengerészeti és honvédségi nevelő-inté
zeteknél üresedésbe jött helyekre a pályázati 
hirdetmény kibocsáttatott. . Érdeklődök az 
illető körjegyzőknél betekinthetik. 

Kivándorlás Amerikába. A kivándorlás 
még mindig állandóan-folyik, az uj világ kü
lönlegességei meg mindig nagy vonzerőt gya
korolnak a könnyenhivökre. A múlt héten já
rásunk területéről Kuntor János csöngei la
kos kapott Amerikába szóló útlevelet 

HalálSZat. Deutschbauer Károly celldö
mölki kir. járásbirósági díjnok és neje egy 
éves kis leáoykája Mariska e hó 3-án elhunyt. 
Temetése e hó 5-én ment végbe. ' — — — = -

Veszélyez állatbajok a járásban. Egy-
házaskesző és -Jánosháza községekben a lo
vak között rühkór lépett lel, minek folytán 
a hatósági intézkedések a baj megakadályo
zása végett rögtön folyamatba tétettek. 

Tavaszi lószemle városunkban. A ta
vaszi lószemle városunkban e hó 24 én dél
előtt 8 órakor fog megejtetni, amikorra is 
kötelesek a lótulajdonosok lovaikat a város
háza elé pénzbírság terhe mellett felvezetni. 

A mulatság vége szomorú. Hangos 
zeneszó mellett vigadoztak e hó 4-én este 
Rotschild Dávid sági korcsmájában Berzsenyi 
Karolj és Berzsenyi Dénes kisköcski földmi-
vesek, valamint az ezeket mulattató Nyári 
Sándor, Horváth Jenő és Boczi József sági 
zenészcigányok. A mulatságban a bor isköz-
rpját.-7Atl Mn Jgy ^fftfr?.. >Cfly j f a ^ f l j t f o F 
bűztek s birokra menvén, az ököl és bicska 
vitte a főszerepet A csata sebesültjei Boczi. 
bSraef és, ]T^rTg»nyi-if4|v,lYlJ f lt|pfc y\y Mrfil r. 

- í r ' Vl t f l j l 1lUe1tság^l~-«efaIakitaSa. ' n * i 'u tóbbi fején a • szeme 'felett kapott kés "ál-' 
tal ejtett, 10 nap alatt gyógyuló sebet Az 
eset feljelentetett a celldömölki kir. járásbíró
ság, mint büntető bírósághoz. 

Állandó műkedvelői kiállítás. Főúri 
körökben mozgalom indult meg egy jótékony-
-céhv állandó amatenr kiállítás létesítése - cél
jából. Az alkalomszerű rövidtartamn kiállítá
sok által eddig elért eredmények igazolják a 
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. tervezett 'kiállításnak a létjogosultságát A 
kiállításon résztvehet a legszerényebb mun
kával is minden műkedvelő, annak tagja le
het minden magyar honpolgár. E kiállítások 
nemcsak serkehtik a műkedvelők ambícióját, 
hanem cselekedetre Is késztetik, miáltal azok 
fokozatos fejlődése sem maradhat el. A szer-
vező-bizotság felhívja mindazon miikedvelő
ket, akikt a kréta-, szén- és tusrajz, az aijua 
reli-, olaj-, ' porcellán- és üvegfestészet a 
a szobrászat, a faégetési munkák, nemkülön
ben a kézi ügyességre valló egyéb munkák 
egyikével foglalkoznak, jelentsék be címüket 
llohlfeld Lajos földbirtokos, mint a szervező
bizottság eluökénél Budapest, Vas-utca 15a 
szám, aki a tervezett kiállítás iránt érdeklő
dőknek prospektust szívesen küldi. 

Harmadosztálya személykocsik a 
máv. gyorsvonatain. A kereskedelmi körök 
régi kívánsága, hogy I I I . osztályú személy
kocsik a máv. gyorsvonatainál is járattassa-
nak, vagyis, hogy a 'gyorsutazás előnyében 
a szerényebb viszonyú II I . osztályú utasok is 
részesittetnek, kik ebból államvasuti vonala
inkon (egy-két rövid vonal .kivételével) ki 
vannak zárva. E régi és méltányos kívánsá
got a kereskedelemi! yi miniszter figyelembe 
venni kívánván, elrendelte, hogy a máv. olyan 
vonalain, amelyekenja gyorsvonatok terhelése 
s a forgalmi és menetrendi viszonyok meg
engedik, a III . osztályú utasok szállítása az 
erre alkalmas gyorsvonatoknál lehetőleg már 
1900. május hó 1-én a nyári menetrenddel 
együtt megkezdhesssék. s később a gyakorlati 
követelményekhez képest fokoztassék. -

A kis fehér malacirél való történet. 
Flücl Károly pecsenyédi lakos házához a na
pokban egy szergényi ember szalmát szállított, 
aki egy fehérszőrű, f.nnás kis malacot is 
hozott magával s azt eladta, a szaunával 
együtt, Flöcklnek. Kitűnt . azonban,-iogy_A 
malac lopott volt. Ez oknál fogva nem lehe
tett megsütni bükkfa-nyárson, faparázson pe
csenyének, hanem a jogos tulajdonosa szá
mára kellett azt megőrizni. A jogos tulajdo
n o s nemsokára jelentkezett is a kis állatkáért. 
Egy nyolc éves, asinos kis pösze lányka volt 
a fehérszőrű malacnak gazdája 

— Adják vissza a kis — madaramat 
így köuyörgött, sírva Visszaadták neki. Sőt 
még egy kis csengőcskét is akasztottak nya
kára piros pántlikával . . . 

A magyar ipar erdekében. Felhívjuk 
lapunk a é. olvasóközönségének b. figyelmét 
Singer Mihály és Fia szabócég hirdetésére. 
E cég, angol, skót és francia szövetek mellett, 
legnagyobb részt magyargyártmányn szövetek
ből dolgozik, miáltal hathatósan támogatja a 

jSStjBfc jÁjfttoT^íryeaaéf, álmatlanság 
vérszegénység, étvágytalanság ellen leginkább 
a. Herkules-sört használják .ujabban, mert £ 

E rovatban előfizetőink elmét 
díjtalanul közöljük. 

Agyagáru gyár : , 
Boscowitz Sámuel Pápái, Korvin-etca 18. 

Készít tőzálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak. _ 

Asztalos: 
Sckfttl Oynla épület-, bútor-és portál-asztalos. 

' Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
_ Acs: 

Beich latrán ácsmester, Kórháztutca 
Belek Imre ácsmester, Kórház-utca 

S Ö M f t R I I E T E G E K • 
olyanok is, kik sehol gyógyulást nem 
talállak, kérjenek prospektust és hiteles 
bizonyító leveleket teljesen ingyen 
Bolle C. V7., gyógyszerész. 

Al toaa-Bai renfe l i Kibe. 

Tájékoztató. 

' lah) is; —gyengélkedőknél és lábbadozóknál 
kiváló erősítő és amellett nagyszerű asztali 
ital, mint azt elsőrendű tanárok és orvosok 
is igazolják Kapható minden jobb füszer-

" üzletben. Nagyban: Hercules sörfőzde Buda
pest, VTL, Bethlsrctér 3., honnan árjegyzéket 
ingyen és bérmentve, próbaküldeményt pedig 
(5 üveg) postán utánvéttel küldenek. Főraktár: 
Celldömölkön Gayer Gyula cégnél . . . 

Wendler Lajos épület és diszmú bádogos. 
Nagy raktár konyhafelszerclési cikkekben. 

Borbély és fodrász: 
Mikns Koraélné Kossutli Lajos-utca 

Cipész: 
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár

tér-utca 
Jánosa Pál uri és női cipész, Ferenc József-

utba 
Klaffl Oynla férfi és női cipész, Erzsébet-u. 
Bell Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára, 

Kossuth Lajos-utca 
" • Divatáru kereskedő: 

Uweasleia J . éS Fiai, Celldömölk és Pápa 
Legolcsóbb bevásárlási hely. — 

Németh MárknS uri és női divatkereskedése, 
Szt Háromságtér. 

Füszerkereskedő: 
AlmáaiJáaos fűszer-, liszt- és festékkereskedő, 

Dömölki-étca 
Gayer Qymláaé fűszer-, fjsték- és vMceres-

kedése, Szt Háromságtér. 
Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskeres

kedése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt Háromságtéren. ' 

Féderer Jakab fűszerkereskedése Jánosházán, 
a Korona-vendéglővel szemben. ' 

' Hentes: 
Bödör Jóisef hentes-üzlete és husfüstöldéje 

Jánosházau, 
Kertész: 

Mór Oynla mü- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-ulca 

. Kávéház: 
Körponti Kávéház Kossuth Lajos-utca. — 

gataít i " 1 " ^ 
Tlala Jakab Bj kávéháza a Tmiiti rillnmi-

közelében. Idegeneknek találkozási és szó
rakozó -helye. Minden időben friss Jtávé. 

Kötnives és építési vállalkozó: 
Laluk Ferenc, Kis-utca Elvállal javításokat 

és házak újra építését 
Vizlendviy József építési vállalkozó és old, 

építő-mester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj mun-

tálatnkat én j^»jt*«nt-«t — : •— 
Horváth János, Jáaoaházáa. Dj-ntca Elvál

lal mindénféle kőmives munkát, házak újra 
építését és javításokat olcsó árak melletti. 

_ 5. oldal 

Lakatos: 
Légrády Kálmán épület és géplakatos, Ságt-u 
Kosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk. Sági-utca '•--,... 
Simon Sándor épület és géplakatos,Kossulh-L-u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 
Lisztkereskedő: 

Herzfeld Mér. Csornai Gőzmalom Liszt-
Főraktára Celldömölk, Kossutli lajos-utca 

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

Marhakereskedő": 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca 

Mészáros 
Kranaz Mihály, Sági-utca 
Si'iger Ignác huscsarnoka Celldömölk, Kossuth 

Lajos-utca. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a 

Fő-téren, Celldömölkön. 
Pék: 

Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L - t i . 
' "Kenyérsütések elfogadtatnak. -
Szita György, Kis-utca - . 

Szesz- és bornagykereskedő: 
Gnnsberger Ignác. Ság Szesz- és bor

nagykereskedő. 
Sörraktár: 

Altstádter József, DOmOlki-utca A hires kő- -
bányai sör raktára 

Szíjgyártó: 
RácZ Gergely Jánosháza Elvállal szakmájába 

vágó mindennemű uj munkát és javítást 
Szabó: 

Oottmaaa Adoli,Kis-utca. Készít férfi ruhákat 
a legdivatosabb kivitelben. 

Tihanyi Bála ruharaktára Celldömölkön, a 
Sági-utcában. Férfi- és gyermekruhák nagy 
választékbán tartatnak raktáron. 

Tóth Antal, Vásártér-utca Divatos öltönyöket 
olcsón készít 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Sikos István férfi és gyermek-ruha áru-

! házát Jánosházán. Mértékszerinti megren-
[ delesek olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá-

sok elfogadtatnak. 

Tágé Dezső első pápai férfi' divat-terme 
Fő-tér 253. sz. Készít katonai-, papi- és 
polgári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi ruh ikelmék raktáron! 

Téglagyár; 
Bardotay S. é l Tanai , Sági-utca 
Terv György, Szt Háromság tér. 

— . Szobafestő: 
Ifj. Belek Imre, Ferenc József-utca Elvállal 

templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások (Tapéta) a legújabb 
minták után kifogástalanul készíttetnek. 

Üveges: 
Spieler Eáe üveg-, porcellán- és lámpaáruk 

kereskedése, Szt Háromság tér. 
. Vendéglő és szál loda: 

Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos ' ' 

„. , jjos-üteá. Újonnan 
épült és fényesen berendezett 25 szálló-szoba. 

Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A leg
tisztább sági bo-ok, figyelmes 'JriszolgáJás! 

krenn Ji isef sörház-vendéglő bérlője János-
házán. 

Ketachild Dávid veneéglős Ság. Tisztán ke
zelt sági borok — Naponta Friss birkahús 
kapható. 

Zsolpos Antal sörcsamoka Celldömölkön, a 
Központi kábé házzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai Sör. 

Vak szamár u áll oda Győrött Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. 

Vadászy Pál vendéglője Izsákfán. 
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Vasúti menetrend. 
Kiscellböl indul: 

Györ felé : Délután 5 óni 52 perc fgyors-
vonat'i. éjjel 12 Ó./24 p. (személyvonat), dél
után l ó. 48 p. (szv.), d. e. 10 ó.Ol p. (gyv.) 
éjjeFTcV 30'p" tvv.t. -

Szombathely felé: Délelőtt l l <>. 11 p. 
(gyv.), éjjeli 4 ó. 2(> |>. tszxA délnlán 1. ó. 
54' p, (szv.), délután 5 0. 57 p. igyv.t. este 8 
0. 49 p. (vv.l._ . • 

Székesfehérvár fele : Reggel 4 Ó..48 p. 
(szv.). délután 2 ö. 211 p. ISZV.L: 

Csákmrnya felé: Kste ti <>. 02 p. (szv.). 

Kiscellbe érkezik: 
Gyúr felől :• Délelőtt 11 ...;!5 n. (gyv.), 

éjjel t ó. 14 p. (sz.v.l, délután 1 ó. 34 p. 
(szv.), délután 5 ó. 51 p. (gyv.),este Só . 30p. 
p. ;vvA 

Szombathely felől : Délután 5 ó. 4a p. 
(gyv.L éjjel 12 ó. l ó p. (szv.J, délután 1 ó. 
38 p. (szv.). délelőtt' 9 54 p. igyv.k éjjel 
4 ó. 19 p. (VT,). 

; Székesfehérvár felől : Délután 1 ó. 17 
: p. íszv'.L délután 5 ó. 11 p. (szv.k 

Csáktornya felől : Kste N ó. 41 p. (szv.) 

Minden kedden és pénteken, ugy a várta. 
vOzgyülésék napján indul' Ktscelllxtl vegyes* 
konat ó ő. 15 i«>rckiir. Szombathelyre érkezik 
8 0,. Itt perckor, Szombathelyről indul délután • 
3 i'i. 43 perckor, Kiscellbe érkezik délnlán. 5 
ó. 35 perckor.' '. - •" . _\-

Szép kivitelű 
OLAJFESTMÉNYEK 

kaphatók: 
DINKGREVE NÁNDOR papirkereskedésében. 

ALAGCSÖVEK 
HORNYOSZSINDELY 

iszapolt agyagból 
bementre minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GOZTÉGLAGYAR. 
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HAZÁNKBAN MZ EGYEPÜLI IRflRTCRJESZTfl VÁLL/MT. 
MELY KIZÁRÓLAG MflGWfr^TMflfiYOR/IT HOZ 

KWLUráSAl BtMUTflTOTT 
- (TYiiuános, azAnwséirr 

r1fl6Y/)RAflYEREM/uEL ES MS 
OKLEVÉLLEL KITÜttTETTVÉ. I 

XMutDUiüimnnK FOfiros; 
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• MNtVWTYOW 
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I U D A P E S T 

£7 i 
Hirdetéseket felvesz 

lapunk kiadóhivatala. 
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K l a d i i i e ' l i « j y t a f a | u 

P l y m u t - R o ck 
tjaktojásokat. D a r a b j a SRI fillér. 

Kakasok és tojók megtekinthetők: 

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

- r* / Ő Z T . Horváthné. 

Nagy érdem. Ezüst érmek. 

V " T PIPA- É S AGYAGÁItTuSYAIH)S 

Készit: cserépkályhákat tűzálló anyagból min

den színárnyalatban. 

Jutányos gyári árak; javibisok pontosan eszközöltetnek 
Imria és raktár: P A P Á K iarvin-utca-18. SZ> 

Raktár Városlődön: Pipagyártelep. 
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Első styriai kötőgép-gyár 
KOGL .). I.. műgépész. 

Magvarországi k é. p v i se l e t é s rak t á r 
Budapest, V I . Te ét-kontt 20. 

,A lejthiresebb kötü<j-pek tömlözárral, 
házi és ipari célra,' részletfizetésre is 

. • - kapható. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Varrógép-, és kerékpár-javiló-mühelji 

KÉMEN ESAI.A 7. oldal 

Iszákos ság ninss többéi 
kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporbol. Kivé, tea, étel 
vaoy szeszes italban egyformán adható az 

ivo tudta nélkül. 
A .COZAI'OK* többel er mii 

lém, minden **«be*zéJe r^ytntlradás-
men j s 

leszi az Ti/t* 
. C O Z A ' o l v 

^hi»pv n-it telt-
uránt a/ 

lahal isa ellenszenvessé 
•Miak a s/.e»zes italt. A 
•ci.Jesen é l biztosan hat 
e, testvér avaey gyermei; 
..ni-K tudta ncUul adhat-

l« e-* az illető mci; csau .nem t» seju 
mi okozta javulását" 

„COZA" a család.>k ezreit békítette 
ki isnet sok—o* exei lerlit a s'eg.e-

1 es hecstelcnseginl megmérttel t kik kesóry 
Jjozan pnlgá*nk es ugyea üzletemberek 

lettek. Temérdek fiatal emhert a 10 útra 
és szei encsejehez se«il tt es sok ember
nek eletet számos evvel tneghosszab-
bttntu. — 

A r intézet melv a .COZAPOR* tu
lajdonosa,'mindazoknak, kik kívánjak 
egy próba adagot es egy köszönő írá
sokkal telt könyvet díj- es költsegmen-

laien kuk!, hotry így bárki w meggvózódn essen biztos 
hatásáról, kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 

artalma'lan. 

INC YEN IMÍOIU 362 sz 
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje meg ma az in
tézőnek. 

(Levelek 25 Hllér, leve
lezőlapok 10 -riUérre bér-
mcntesitendók.) * . „. 

COZA INSTITÜTE 
|DepL 362.1 

62, Chancery Lane 
London, Anglia. 

A I r í kitűnő élvágyfokozó asztali 
A K I Unit lihniL 

Aki 
itali óhajt, 

sovány. 

„ A k i gyenge, lábbadozó. 

-r~~Afcl ideges, álmatlan. 

Aki tüdőbeteg, 

. Aki 
szoptat. 

ne mulassza el saját érdekében a 
kitűnő hatásúnak elismeri 

a-T:CJI I B : « 8 ö j . 
maláta tápsör különleges-
Sem romlik. Kapható" nagyobb 

csemege-, füszer-kereskedésekben, kávé
házakban, vendéglőkben és a 

Hercules s ö r f ő z d e * ^ ' * 
Budapest, Befhlen-tér. 

Telefon 63—67. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Főraktár Celldömölkön: GAYER GYULAMAL. 

Eladó házhelyek. 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

a neiiiesdiímülki apátságtól Günsberger 
Ignác és társai által vásárolt Kiscell és 
Nemesdöniőlk között elterülő birtoktest 
teljes parcellázása már eszközöltetett s 
abjjől 

egyes házhelyek 
részére szükséges telkek, már most 
kaphatók. \ házhelyekből venni szán
dékozók szíveskedjenek alulirlhoz Alsó
ságra fordulni, ki bővebb felvilágosítás
sal, akár levél iilján is készséggel 
szolgál. 

Tisztelettel: 

Günsberger Ignác. 

Nincsen betegség hasná l ! 
_ _ ha meghozatja . a híres 

• V l R A L Y - B ALZSAMOT 
a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen 
egyedüli bimtos smer; ezen híres balzsam által 
megakadályozza a főfájást, köszvény t, csúmt, 
rkeumát, log- es hatlájast. labszaggatav, kóukát, 
gvomoriáiasi . szóval minden betegségnek egye
düli bimtos orvossága a hires Király balzsam, 
tehát szükséges, h»m'y minden' háznál készenlétben 
legyen. Egy nagy üveg 2 kur.,'3 ü v e g 6 korona 55 
fillér bérmentve, utánvétül kaphaio: 

QroBi- ITaffy F e r e n o i gyógysmerésmnél 
Debrecmen Kossuth ntesm. Budapesten Torok 
József gyogyszeriarában Király-utcza 12. Ugyancsak 
ezen szenei megrendelheti az egész országban el-
,smert hires hajdúsági bajuszped.ö, wajaa • 
legrövidebb idn alatt a legszebb bajusz nyerhető. 
3. dobos 1 korona 15 fillér bérmentve, utánvétel. 

T 

A. •Mészárosok és Hentesek Lapja- és 
• Állatkereskedelmi Djság< kiadásában 

. megjelent a -

Vásári Zsebnaptár. 
Husipari é s állatforgalmi évkönyv 
1906-ra és az előfízelók az idén is 

TELJESEN 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 folyamán felmerült újítá
sokkal kibővítve. A fontosabb állatforgalmi 
tudnivalókat. A magyar és külföldi állat-

.PWrlfu 'f 'Vi ' l i l i " n ó A 1 " ' 3 ' 1 és az üalet 
Sökáso t á i rA szavatossági Időhatárokat 
A fővárosi állatvásárpk szabályait és 

sjsjnait- A vágóhídi é*"hu.-vizsgálatrsza-
TJarlyntil i ii i i g f u l á j j . r i r t t sW 

törvénynek a.húsiparra vonatkozó ren
delkezéseit. Továbbá a húsipar és állat-
forgalom körébe' tartozó összes tudni
valókat, jegyzéknaplót stb. — Előfizetési 
ára: félévre 6 korona. Az évkönyvet csak 
előfizetők kaphatják meg, könyvpiacra 

egyáltalán nem kerül.-
A >Mészárosok"és"Hentesek Lapja« és 
•Állatkereskedelmi Djság< kiadóhivatala 
Bpest, I X . Fercnc-körut 13. sz. a. van. 

Húsvéti 
képeslevelezölapok 

nagy választékban kaphatók . 
DINKGREVE NÁNDOR papirkereskedésebe n. 

aaaaaaas aaaaaia 
TlUamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly olcsón finom 
és jó hangszert szállítani, mint 

Reményi Mihály 
á Ma-var Királyi Ze leakadémia 
házi hangszer készítője, azért ne 
vásároljon semmiféle hangszert, 
legyen az hegedű, gordonka, cim
balom, harmónium, harmonika fa-
vagy rézfuvii-hangszer, hur, stb. stb, 
míg Reményi legújabb ábrákkal 
ellátott képes-árjegyzékét át nem 
olvasta, melv ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, Király-utca 58. as. 
Zenekarok teljes felszerelése a legolcsóbb 
árakon. Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Zongorák és cimbalmok javítása éa 
hangolása. Az összes hangszerek javítása 
szakszerűén, olcsón és pontosan eszközöltetik. 

Hl köíziinyben, reumában szirind, 
ne kísér tetessen semmiféle sx-rrel , hanem vegyen 
• W üveg 

y * * * kiizriiMtiut 
mely csüzt-, kosi vényt-, reumát-, kez-, lab-, hát
as derékfájást, kezek és lábak gyengeséget , uies, 
erőltetés, rándulás, ftcamodásbol ssármaso fáj
dalmakat é s daganatokat biztosabban gyógyít 
mint bármely mas külső vagy b lső gyógyszer . 
Hatása a legrövidebb idő alatt észlelhető, meg 
a legrégibb bajoknál t\ melyeknél HITI fürdő, 
sem gyógyszer nem használt. KaihaUi a letia-

lonal, é s egyedüli k 

Or, Flesch Emil Magyar Korona n j z i r t i r a b i i 
Gytr, Harats ul 24. 

1 tél OciUUTSs UT»C l i , i K. Hsssssessss) SSMIII l l iS 
rs l í „Csslsdl" esse l n l ( . . i s K I S « T l - O s l U i " 

%nt rssd«l»sín«l MnmstTS SSSsTéSsI k t t s l U . 

••' AZ I -'mr-'-"---
ÜNIVERSÁL-FLUID 
gyógyít: otúlt, kísirányt, rhromát, 
aithit és iainsnait, a t adn zaagaü-
lástíl vagy rándaláatól endí kés-, 
U b - és leríkaiaetrttáat, makaót 
boTTisakotesrsísrst, fog- és ftjfájiat. 

I kinienilt. lankadt izmokat és idege-
ket felüdíti es erősíti, amelyet számos 
.orvost és magán elismerő levél bizonyít. 
^Hivatkozással e lapra kérjen tevelező-

Jav^Mtamts^LsVaiiiifyui' SJIÍ 

itenki ingyen, posjabérmentesen kap. 
1 decis' üveg í kor. 50 fillér. 3 üveg 
portómentes. 6 kis próbáüveget 3 kor.; 
12 kis üveget b kor. portómentesen után
véttel küld a „Vörös-kereszt" gyógytár, 

Temesvár. 
Budnpeoti fó^rárusitó: 

Török József gyógyszertára, 
Király-utca 12 és Andrássy-nt 28. 
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AGRARIA-tól 
ÁRJEGYZÉKET 

gözcséplókészletekról, 
b e n z i n m o t o r o k r ó l 
és vetó'gépekról. = 

As árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
• beVélczim:. 

AGRABIA Budapest Yáczi-nt 2. 

g r a r í 
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Acetylen. világításhoz: 
Legjobb minőségű római darabos calciumcarbid 26 K. 

Legjobb minőségű római szemcsés c a r b l d . . . . . . 30 K, 

Ára 100 kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszámitása nélkül, ingyenes csomagolással , 

azonnali készfizetés vagy uTanvét el lenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-világitási berendezé
seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-világitási és calciomcarabid eladási vállalata 

BUDAPEST, V., Vád-körűt 26/a 

Felhívás a magyar ipart pártoló 
közönséghez! 

.Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására " 

hozni, hogy megérkeztek a valódi hamisítatlan magyar gyárt-
mányn (Brassói posztógyár) . _ 

igen csinos szövet újdonságok. 
jEgy modern^szabásu öltöny honi szövetből minden uri ember ruha

tárának díszére*"válik. (Eredeti gyári számlák kívánatra felmutathatok). 

Dus választék angol szövetekben, kész 
férfi- ésfiuruhákban, valamint felöltőkben. 

Szolid kiszolgálás! —Jutányos árak! 
Legalább 4 nr mrnnlTiinirii n ih f i i r a ik f i Tli1nlrr» 1l)(ji1YÉiM)iil 

n. é.-Jvöziinség szives pártfogását kérve vagyunk hazafias üdvözlettel . • - -

S1NGER MIHÁLY és FIA. 
P A P I , P O L G Á R I és E G Y E N R U H A S Z A B Ó K 

P á n i ) I I • Fióküzlet: 
a p a i l . Ce l l dömölkön* 

Nyomatott Dinitgrere Nándor kOnyrnyomdájában Celldömölk 


