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Az önállóság felé. 
Nem a politika zajos folyamata 

késztet P cikk megírására. Xem is fo
gok itt ügynevezett nagy politikát foly
tatni Kzt majd elvégzik azok, kik a 
nemzet akaratából megválasztatváu', erre 
hivatva vannak. 

^ — K helyütt^sak az a.kérdés éterül 
Tel , vájjon mi a~teendójo a nemzetnek 

azon idő alatt, mig az ország parla
mentje a politikai kérdéseket elintézi? 

Nem .lehet más feladatunk, mint 
társadalmunkat és gazdasági létünket 
reorganizálni. 

Ugy a társadalmi, mint gazdasági 
létünket a demokrácia alapelveire kell 
fektetnünk, melyben a munka legyen a 
lőtényezó. Kiki képessége és tehetsége 
szerint biráltassék meg és ehhez képest 
érvényesüljön., 

— Igen nagy, hibája, társadalmi létünk
nek, hogy még ma is ax előjogok, a 
rang és vagyoni kiválóságok szerint 
Ítélik meg az embereket 

- - A nepotizmus és ka 
régi oligarchikus világnak e 
még ma sem vesztek el, sót csodalatos, 
hogy a szellem fejlődése "rtaCára — 
újból virágzanak Pedig ez a körülmény 
kétségtelenül elégedetlenséget s/ül. A 
nyomornak és szenvedésnek ezek képe
zik a tulajdouképenl kutforrását. 

. "A francia forradalom éppen ezt a 
kasztszel rémet akarta letörni, mely a nép 
millióinak szabad érvényesülését meg
gátolja. 

Ma Magyarországon mintha ismét
lődnének a francia forradalom előtti ál
lapótok. | 

Az ország területét úgyszólván né
hány száz ember tartja birtokában. Kzek 
tarolják le az ország földjéről a gyü
mölcsöt, mig a hátralevő 19 millió egy 
vak eszköz, egy adótárgy, mely' csak 
passive létezik az országban, de aktive 
nem él. 

Azok a mind gyakrabban előforduló 
társadalmi forongások és tömegsztrájkok, 

melyek minapábnn az ország különböző 
részeiben szemünk előtt lefolytak, mind 
olyan tünetek, melyek társadalmunk 
nagy betegségét állapítják meg. 

Az. egyre növekvő, kivándorlás szo
morú képét nyújt közállapotainkról, 
melyek nem csupán társadalmi, de gaz
dasági bűneinket is lesujtóan illusztrálják r 

De hiszen ez érthető is! A hot -
romlottak a társadalmi viszonyok, ott 
nem is lehet egészséges gazdasági fej
lődés. Züllöttek az ilyen államban az 
erkölcsi viszonyok is, melyek az állami 
lét minden ágazatában éreztetik sivár 
voltukat. ' . • _ 

A parlamenti vezetők közjogilag füg
getleníthetik ezt az országot, mely ek
ként külsőleg szépnek lát&zhatik, de 
belsejében beteg, horhadt. Hiába diszit-
jük fel a bábut különféle pazarsággal, 
beléje lelket lehelni, életet önteni képe
sek nem vagyunk. Belső élet - nélkül 
olyan ez az ország, mint egy szépen 
feldíszített koporsó, melybén a nem-

TÁRCA 

A tetszhalott. 
— Busson Pál. —. 

— Fogd meg! — Klöre! 
— Hiszen fogom! 
Suttogó beszéd. Hallja, amint a k o p o r s ó 

fedelét ráillesztik a koporsóra és helyreigazít
ják. A felesége elcsukló keserves sírását nem 
hallja már. Valószínű, hogy gyengéd erőszak
kal eltávolították mellöle. 

A deszkafalba csikorogva ékelődnek a 
zaroc-avarok. Valaki Ukanmnlmk Ji ilátad t H 
vágódik a ko|>orsőnak, hogy az inogni kezd 
erősen. A fickó orra alatt egy kemény szilkot 
ereszt meg. ' 

» V. JálrMivHihi~ntt teste* merev, semmi 
érzés nincs benne. A legcsekélyebb tagja liem 
tud mozdulni. De azért hall. Agyveleje pedig 
ugy működik, mint egy megbolondult órának 
a szerkezete. Az idegek megszokott szolgálata 

csütörtököt mondott és az izmok sem mű
ködnek többé. A leghalkabb kiáltást nem 
tudná kierőszakolni magából. Hiszen nincsen 
hozzávaló lélegzetvétele. Az agya azonban 
rettenetes élességgel mondta,. hogy ez nem 
álom, hanem félelmetes valóság. Bizony nem. 
Szegény, hűlt teste két napja fekszik már a 
koporsóban, beszorítva a rézsút fekvő deszka
falak közé. Es teljes két napig az oldalánál, 
szorosan mellette suttogtak, sírtak, vigasztal
tak, imádkoztak és koszorúkat rendezgetlek. 
Dolgozószobájának nagy ingaórája könyörte
lenül ütötte a fél és egész órák tompa jel
zéseit. 

Az agy, amelyet most inár csupán a 
iszerv tudott tefolyásölni, szi 

fölötti érzékenyzéggel bír, már megszűnt re
mélni abban, hogy valaha föltámad a" tesL 
Az agy tudja: élek. de nemsokára elhautolnak. 

• Ezek TMlim " — W s h ' n u ' r z e t e k a 
rettenetes öntudat ellen. A sziv brutális széj-
jeltépése. megfulladastól való félelem, érzéki 
Imllucinációk. Azután jött a szabadabbá és 
tisztábbá váló öntudat. Nyomban rá pedig a 

rémes felfedezés, hogy a test már nem en-
gedelmeskedhétik többé, halott — és mégsem 
halott, mert még van érzéke a hangok be
nyomása iráni. 

Képzetében megjelennek a kétségbeesett 
kiáltások, a kérő, könyörgő szavak, amelyeket 
kiejteni szeretne. Megjelenik agyában annak 
a kepzeie. amint karját mozdítja, hogy fel
emelje a koporsó fedelet, amint összeszorítja 
markát, hogy dörömböljön a koporsó falán. 
De tehetetlen. .V szavak együttműködése meg
szűnt 

Nehéz léptek közelednek. Mormogás, va
karásnak csöndes neszé, hurcolás hangja, kér
ges tenyerek mennek a gyalult deszkákon, 

íülibvallilasa-.-J>-- k<>(Hítv=,iJiiak. 
Egy mély hang latin szokat mormol, amire 
megint egy tiszta csengésű hang válaszol. A 
tömjénező lánca megcsördül. És megint hallja 
felesége vad ""kiáltásait. Azután minden -el
némul. • ' - . " 

Egy kocsi dübörög, lovak patái és za
bolai sajátságos zajt okoznak, majd rövid idő 
múlva, a ko|K>rsó biztos és cr.'s talajra CSŐSZ-

S Z Á L A Y G Y U L A épület - és b ú t o r a s z t a l o s 
es temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hujber-féle ház)-
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban. 
^ E l v á l l a l temetkezéseket egyszerftfiLkezdve a legdíszesebbekig szolid árakon, -aw 
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•zct teste halóit, de boiine az ónzés4érgei 
jó l lakhatnak. 

A/ országot tehát belsejében kell 
kezelnünk, gyógyítanunk, uj életre kel
tenünk. Társailal inát , gazdasági rend
szerét kell puritikálnuirk. megerősí tenünk 
— a demokrácia követelményei szerint. 

.Mert csak ez a tevékenység vezet 
az ország önállósága felé. Csakis társa
dalmilag és gazdaságilak e r ő s állam ve
heti "tel a harcot az. európai ál lamok 
koncertjében, 

Ez lesz majd az országnak az igazi, 
tarlatommal bíró függetlensége, ( n e l y j i 
nemzetnek éppen olyan fontos feladata, 
mint "fcö/jogi élelharca, mely előbb-utóbb 
elsorvasztja a ..nemzet életerejét, ha ezt 
más oldalról megerősíteni nem töre
kedünk. 

Az aratókhoz. 
lru: Varga h'fssö.-

A Kárpátok béicletóin még-csillog a hó 
és káprázatos fenve tündértáncol jár a nap
sugárral. . 

A hegyeken és, dombokon most fejlődik 
a szőlőfürt e s bő szüretel igér a gazdának. 

A síkon és rónán már csak itt-ott hul
lámzik a kalász, meri száz es százezer hold
nyi területen lefektette azt a munkáskéz 
kaszája. 

Búgnak a csépló-gé|iek és ezer nyilas
ból ömlik a kenyennug. 

azan. Emberi hangok zagyva együttese, l á b 

d o b o g á s i s a kocsi lassan ineginoul. 
Gondolatai Összevisszaságban kergelik 

egymást,, őrült, félelmetes örvénybe kavarog
tak, l.chetséses. elgondolható, hogy öt igy 
egyszerilen V . . . 

É- loiupáo dübörög egy velőtrázó hang 
a fülébe. Ez a hang minden más hang iránt 

.jncgsUkeliti. Egy elűzhetetlen. Inílalmas moll-
akkord. 

Közben bújnak a harangtik. ólomuehéz 
hangokai lecsapva. 

Hallja, aminl leemelik öt. hallja a lé
pésekéi és a hang változásáról tudja, hogy 
friss talajon járkálnak. A visszatérő képzetben 
hogy ordítana, de el van vágva elölte minden 

Megint felváltja egymást a két hang 
kérdés —és feleletben. Megint megcsördíti a 
tömjénező lánca. — Azután hangosan és ér
telmesen hangzik a bucsti: 

• Retpiiescant in pace». 
* Alig hallható sírás, .amelynek gyön 

hangja belefúl a sir körüli zsivajba. A k 
porsó ereszkedik, egyet dobban' és a földre 
ér: a köteleket már húzzák fölfelé. Ia?esik 
egy koszorú, egy másik, és egy harmadik. 
Rög asuszamlik utálnia, egy-kél darab. Azulán 
több. mindinkább líibb. végre csönd lesz. na
gyon nagy csend. 

Most |>eilig jobb karjának két ujját 
egész jól megtudja mozdítani. 

Fordi'.ntla Szabó Imre. 

uira kenyered a jövő 
aratásig! Végy lélekzelet és leheld ki fájdal
madat, mely az aggodalom.szeges abroncsai
val szorította szivedet j 

Megmenekültél az inség veszedelmétől, 
lesznek bőséges magtáraid, melyekből táplál
hatod fiaidat, kikel hiába izgatlak ellened a 
hazátlanok. 

Nincs tenálad szebb és nincs tenálad 
jobb anyaföld a föld kerekén. Már több. mint 
ez-'r év óta táplálsz bennünket anélkül, hogy 
egyszer is .megéheztünk volna.. Azért szerettek 
annyira ősapáink és azért)Ontották annyiszor 
érteti vérüket. 

Miért lennénk mi most " hűtlenek hoz
zád? Miért hagynánk el azt a föltlet. melyben 
apáink csontjai porladoznak és amellyel Hu
nyadi Mátyásunk. Rákúcínk és Kossuth La
josunk hamvai vegyülnek? 

Azt hiszitek honfitársaim, pusztán és 
lakatlanul maradna e föld. ha mi elhagynánk? 
Úh liciu, mert ez tejjel es. mezzel folyó gaz
dag ország és oly szép, mint ahogy költőnk 
mondta: .Ha a löltl Isten kalapja, ligy ha
zánk bokréta rajta.. 

Itt hagynánk, költőink és művészeink 
sirhalmát és szobrait? Hiszen ezek nekünk 
daloltak, alkottak és festettek az egész világ 
gyönyörűségére. Hol az á magyar ember, aki 
ily emlékeket itt tudna hagyni -hitvány kincs 
utáni sóvárgás' miatt ? 

Ne akadjon ilyen egy se közületek és 
dobjátok el magatoktól a vándorbotot melyet 
kalandorok nyújtanak felétek. 

Miért hasítanátok ekéitekkel az idegen 
földet, mikor a mienk megtermi a világ leg
jobb búzáját és legjobb borát? Miért menné-
nétek csákányaitokkal idegen föld mélyébe, 
mikor a mi bányáink is tele vaunak,kinccsel. 

Imádkozzatok és dolgozzatok szülőitek 
és lestvéreitek körében itthon: ne hagyjon el 
benneteket a Int és remény. Álljatok ellen a 
csábilu ígéreteknek, imádjatok Istent t^ sze
ressetek a Hazát 

- Ne hagyjátok örökös kétségbeesésben 
az anyaföldet es ne fenyegessétek - az arató-
sztrájkkal, inerl az anya fájdalmát a gyer
mek is megérzi. 

Adja- Isten, hogy az aratók vig dalát 
viszhan.ozz.ik j :vőre is a Kárpátok h:>ttkart 
bércei, tengerünk hullámai pétiig vigyék el e 
bűvös hangokat az Újvilágban elő testvéreink
hez: hogy-fe-jalabb jövőre azokkal együtt arat
hassunk es együtt szüretelhessünk. 

Ezüst-mise. Szedmák Lajos - keiuenes-
mihályfai p l é b á n o s , f. hó 11-én 'délelőtt 10 

dömölki kegytemploniban. A 20 éve .működő 
lelkipásztor manuduktora Pálinkás Géza sági 
esperes-plébános volt. Mise mán a jubiláns 
tiszteletére Pálinkás Géza vendégséget rende
zett Az ünnepség teljesen csendben ine.it 
végbe. 

Képviselő-testületi . gyűlés. Városunk 
képviselő-testületé r. hó lii-án délután 2 óra
kor közgyűlési taet. melynek tárgysorozata a 

következő: Városunk aszfaltozása, a kalftTlíil-
lSizség ititlíér kiutalása ügyében határozat, a-
belügyminiszter leirata, melyszerint megál
lapodás hozandó, hogy a város Kiscclt 'avagy, 
t lelldiimölk maradjon-e. 

Kossuth Ferenc a szombathelyi talip , a 

•ásár Védnöke. Kossuth Kerenc kereskedelem
ügyi miniszter szerdán kihallgatáson fogadta 
dr: (lyöngyössy Tivadart a. szombathelyi 
függetlenségi párt alelnökét aki ez alkalom
mal Szombathelyen, az Iparoskör és Magyar 
Védőegyesület által rendezendő magyar áru
minta kiállítás és tulipán vásár védnöki tisz
tének elfogadására kérte fel. Kossuth Kerenc 
miniszter a védnökséget készséggel elfogadta 
s egyúttal a vasmegyei függetlenségi párt 
alakuló ülése alkalmából" Szombathelyre való 
jövetelet is megígérte. 

.'•'; Föszolgabiránk szabadságon. Jakab v 

Bódog, járásunk főszolgabírója mai napon 
kezdte, meg í hétre terjedő szabadségát Ezen 
ido alatt a löbirói teendőket dukai 'l'akách 
Márton, tb. főszolgabíró látja el, . . 

A Leányegylet köréből. A celhiöinöiki 
leányegyjet f. hó 11-én déliiUiu a városháza 
tanácstermében gyűlést turlott, melyen e!ha-
tároztik. hogy augusztus 18-án nagyszabású 
nyári táncvigalmat rendeznek szinielőadással 
egybekötve. Az előadandó darabot a vigalmi 
bizottság fogja választani, melynek tagjaivá 
Schleiffer Kálmáiiné,-Gayer Mariska Roindl 
Irén és Xagy Kata választattak meg. A dicsé
retesen működő leányegylet közönségünk na
gyobb pártfogására Volna érdemes, mert az 
egylet mindent elkövet hogy á rendezendő 
eslélyek, felolvasások stb. művészi színvona
lon álljanak s ezáltal a jelenlevőket kelleme-
mesén szórakoztassa. 

Életmentő kéményseprő. Varga János 
sági illetőségű kőszállító fuvaros e hó 2-án 
délután városunkon keresztül ment kocsijával 
s vigyázatlansága folytán leesett a kocsiról,^ 
lábai pétiig az istrángba keveredlek. Ettől 
lovai megbokrosodtak s örült vágtatáshall ro
hanlak a városon keresztül. Karolyi István -

kéményseprő-üzletvezető látva a Szerencsédén 
•helyzetben levő kocsist rögtön 'utána iramo
dott a kocsinak' s a megbokrosodott lovakat 
az"adóhivatal előtt 'sikérült is megállítania,•" 
ily módon a1 fuvarost is sikerült kellemetlen 
helyzetéből kiszabadítania. Véletlen szerencse 
következtében-a kocsisnak az ijedtségen kiviil 
komolyabb baja nem, történt A bátor elet-
ineulö ezen tette igaziul érdemes 'a dicséretre. 

Cseledmizeria. Kellemetlen helyzetük 
van manapság a cselédtartó gazdáknak. A i 
állandóan, egész vagy félévre beszegődött 
cselédek egyre-másra hagyják, el helyeiket) 
megszöknek gazdáiktól, persze, mert az áram
lás, tartama alatt busásabb jövedelmük van, 
ha nupjzámba-rmennek • dolgozni.—A— szökött... 
«seMMr-a .szolgabirósiignak é=^^nd«^e>)í»>=J 
is sok dolgot adnak, inert'ezeknek kötelessé* 
a'ik a szökött cselétleket gazdáikhoz vissza
kísérni. Igazán mizerabilis állapotok ural
kodnak e téren..' ,••-•-! 

Utoallitás Szombathelyen. Ámult hó
napban megtartott fő sorozáson bárminő ok 
miatt meg nem jelenhetett hadkötelesek, eset
leg felülvizsgálatra 'beidézettek utóállilásá £• 

I hó 211-án megy végbe-'Szombatbelyen. 

http://ine.it
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A magyar ipar pártolása. A honvé-
gelmtTmmartef rendeletet.-adott ki, mely sjje-
"riut a honvéd kaszárnyákban a szerződés 1 
utján fölfogadott kantinbérlök Ozletükben csakis j: 
hazai gyártási cikkeket árusítsanak. Köztu- f 
domásu, hogy a kantinokban ételen és italon 
kivül mindenféle — a katonának apró szük- ' 
ségleteit kiegészítő — tárgyat is árulnak. 
(Nyakravaló, celluloid nyakszegély, gomb, tű, j 
cérna, evőeszköz,^gombtisztitószer, kefe, fény- ! 
máz stb.) A fölsorolt tárgyak a katoiiákuái 
nagy kelendőségnek örvendenek és csupán 
házai forrásból megszerezve, hozzájárulnak a 
hazai ipav támogatásához. Üdvös volna, ha 
éZt a rendeletet a közös hadügyminiszter Ma-
gvarurszágón a sokkalta nagyobb szánni közös-
ha<lseregbeli kaszárnyákra is, kiterjesztené, a 
mivel útját lehetne vágni annak a viszásság- ! 
nak, hogy ezek, a nálunk is készülő és ka|>-
ható cikkek osztrák iparosoktól kerülnek j 
hozzánk. _ • . . 

, . lUiáloaáS^SleinerSámuelné sz. Steinef 
Jozefa" folyó hó 10-éu életének 77-ik évében 
Celldömölkön elhunyt. Temetése 1. hó 12-én 
ment végbe nagyszámú résztvevő közönség 
jelenlétében. 

„Magyar gyárak és iparvállalatok" 
elmen Bocskáy Miklós igazán áttekinthető és 
hézagpótló müve jelent meg «•- mult héten 
szombathelyen. Az érdeklődők a müvet Szom
bathelyen a szerzőnél betekinthetik, ugyanitt 
a mü be is szerezhető. 

Eljegyzés. Segall Vilmos könyvelő Ce l l 

dömölkön eljegyezte Spitzer Sabin- úrhölgyet 
Sopron-Sziliből. •.."' •' -.-•• 

Circns varieté varosunkban, kellei 
Zsigmond igazgató circus-varieté társaságával 
e héten — kedden — városunkba érkezik 
és csütörtökön megkezdi előadásait. A jó 
erőkkel rendelkező circus a közönség nagy
mérvű megelégedésére ez ideig Tapolcán mű
ködött. A kényelmesen berendezett, saját 
acetylen világítással rendelkező circust ajánl
juk a műpártoló közönség- b. pártfogásába. 

Mikor kell berukkolni? Sok találga
tásra adott okot az újoncok idei bevonulásá

nak kérdése. Most-már eT van döntve, a kér
dés.- A honvédelmi, miniszter rendéletében 
tfVzli. hogy a június és július" hónapban meg
tartott sorozáson bevált ujoneflk augusztus 
t-ére kötelesek- berukkolni, mig a póttartalé
kosok október 1-én fognak bevonulni. Ez a 
rendelet természetesen csak az 1SN2.. -IS*:!, 
és i s s i . évfolyamlx-liekre-vonatkozik. Az 1885. 
évben szülötteknek sorozása október 1-én 
kezdődik és igy azok bevonulása még ezután 
állapittalik meg. .. _ T 

Sertésvesz Szergényben. Szergényben 
a sertésvész járványszerüen fellépett. A haló- I 
sági intézkedések a vész terjedésének 'meg- > 
iáilására_!ti:ir_f(igaiiat<isitlatlak. ^gr ..-—: -'-"[ 

vei lekerülnek a szegről a vadászfegyverek s 
'• liii közepe táján már megindul a Rírjezés, 
a recézés. A liatal vizslákat most vezetik be. 
I'ogy az augusztus elsejével megkezdődő fo

goly és fácánvadászathoz s az augusztus 15-en tós, remek mintázatú szürke, barna és dra pp 
felszabaduló nyulászáshoz már4ia->znáHíassáTT 
azokat. Vasvármegyeben ax^íuuii apró vadban j 
elég erős volt a szaporuíaI .S.°igy.a 'vadáéit ; ' 
kedvteléssel járhatják a z ^ l ö í , " mezőt . kírM 
elég vad-a fegyvercső elé. • — 

Felvétel a szombathelyi babaképzőbe. 
A szombathelyi m. kir. báhaképzö-intézetben 
az 190JS—7: tanév téli (magyar nyelvű) tan- I 
folyamára a beírások 19U& október 1— H-ig! 
tartanak. A felvételhez szükséges: 11 20—M) I 
közötti életkort igazoló születési anyakönyvi 
kivonat, 21 férjezetteknél házassági anyakönyvi 
kivonat, 3) erkölcsi (községit és -i) orvosi bi- j 
zonyitvány: végül jártasság az írásban és ] 
olvasásban. Á tanfolyamban 1" tanuló, ki 
magát arra kötelezi, hogy 5 éven át olyköz-

; ségben folytat szülésznői gyakorlatot."hol ok-
I levele^ bába nincsen, 1ÖO—100 korona állam-
[ segélyben részesülhet. A kik ezt elnyerni 

óhajtják, az idézelt okmányokon kivül sze-
! í*nvs*gr btziiimtvHímval £s az emhtetl-- köte-
i lezvényiiyel cliátott. a vallás és közoktatás

ügyi m. kir. ministeriumhoz intézett bélyeg-' 
mentes folyamodványukat legkésőbben 19061 

I augusztus 2l Mg a. szombathelyi m. kir. bába-
képzö-intézet igazgató tanárához, dr. líeismunn 
Adolfhoz, küldjék be. A tanulók korlátolt 

' számmal havi 20 koronáért az intézetben 
lakást és ellátást kapnak. 

Bizony, bizony az a hőség! — i K i 
vonat, a mezőgazdasági értekezésitől.! — Ha 

[ az emberek az elmúlt nyáron tőlem kérdez
ő-lek. hogy különösen a mezei munkáknál, az 
j őket kínzó szomjúság ellen mitévők legyenek, 
• akkui 'én azt ajáulotlam nekik, amit ezennel 

' minden olvasómnak ajánlani fogok: — ők azt 
\ próbálták és ezen jó tanácsomat megköszön-
i ték és ii\ ugy hiszem, hogy ezen.soraim sok 
', olvasója, ha csak szellemben is, ugyanazt 

fogja lenni, ha erről egy próba által szemé
lyesen meggyőzödnek; — Vegyen, ugy mond
tam az emberekhez, 1 liter vizet,' hagyja ezt 

i egy teli kanál, körülijeiül 15—20 gramm 
r Franck-kávéspótlékkal, ami felesége""konyhá.-
: jában bizonyára meglesz, 5 percig'jól lelfor-
I ralnf. azután a fözetoU-állitsa (élre -és hagyja 

kihűlni lizíés szerint egy kevés cukrot is te-
! bet hozzá) aztnan palackban vagy kulacsban 

vigye-magával a mezőre. — Legjobban tenné, 
i ha a palackot azután egy árnyékos helyen a 

földbe ásná.- -.— mivel az ital akkor hűs, friss 
mariid. Ha aziflán szomjas, akkor igyék ezen 
Kranck-fözethől egy jó nagy kortyol és cso-

j dálkőzni fog, hogy szomjúsága milyen hosszú 
• időre csiHapitva marad. A •Franck« tehát 

i nemcsak a legjobb kávépótlék, mert hiszen 
I ilyennek álticránósán el van ismerve. ha-
! nem a legjobb szoltljcsillapitó is. 

Sikerűit az orsz. posztékiviteli ara-
i háznak jJSudapcsi. liotunbillcr-utea 2. sz.) 

•finn n'i'y #SWWM»Ö j " intnőn'-'ü tartós" 
szövetol egy csődbe jutott posztógyárostól 
potom áró'n megvenni. Ez okból szétküld vi
dékre utánvéttel csak ti koronáért egy teljes 
férfiöltönyre elegendő ."• méter nagyon jó, lar-

sevííiüszöveleL Sötétkéket vagy 

C S A R N O K 

Rapport az égben 
, ' •'vagy. -

Mért nincs német a meny orsz ágban? 

Egyszer az Úristen, mit gondolt magában ?_ 
Itápp trtol tartott a itmgas menyországban, 
II így megnézze: a föld minden nemzetsége 
Képviselve van-e odafönn az égbe? 

Öisvregyült hát minden nemzetbéli fajta. ;] 
Monybeli Vérmezőn, mert hátr ottan, tartja 
A szokott npjiürtót~az TTristeh^mfitdigy 
Miét ahogy magyarok Istenéhez illik. 

A hoiszu gl'údábliii első helyén állott 
Migyar Miska, ki a hősi magyarságot 
Képvizelte-oTT fönn in-tgas mwyawzigba: 
Szerctcltel nézett az fJristeu rája. 

Mellette a lengyel, trancia utána, 
Azután az olasz s ánglius nyomába: 
A svéd és a norvég egymás mellett állták, 
M-rt ők odafenn már szét miért válnának? 

Ott v<dl herváth. török, oláh és a spanyol. 
Sőt rácot is talál, amint ott rapporlol. 
A muszka is ott állt, szegyeit? bár szörnyen, 
Hogy honija az orrát a japán oly fönnen. -

A bur és kinézer szinte ott feszitett, 
. Tatár, perzsa, arab s örraényfajta népet 
i Szinte képvisellek menybeszállt nagyjai : 
1 Eszkimó is volt o t t . . , vacogták' fogai. 

' Szóval mért sorolnám elő valamennyit, 
j A nagy rapport fényesén sikerült eddig 

S érve az Úristen a gléda végére, 
| Szólt:«Ugy látom, minden nép van itt azégbe'». 

> IV "ekkor Szent l'éter ' gyorsan közbevágott: 
«Haj van Uram Isten, németet nem látok !» 
• Németéi? Az is nép?. Én sohase hillemS 

• Fiam, Magyar Miska, ugorj lóra gyorsan: 
Keríts egy németet nekem valahonnan: 
Nagy menyországoiiiban haiti van minden nép, 
Az B szerencséi len néraJt is elfér még!> 

.Magyar Miska Ugrott gyorsan egy keselyre, 
Lent 'a'földön járt már kövelkezö percbe" 
S másik pillanatban elérte már Bécset 
S_iLÍYálcrl£m láila. mint búsul egy német 

|..*Te-se' búsulsz többel, te ssegény, te jámbor 1 

Szólott Magyar Miska es kesely lováról , 
i Lehajlott hozzája, elkapta a haját 
i S vitte repülve a levegöégen á t 

V Á G Ó D E Z S Ő Érmokkcl kitüntetve! legelismertebb cég. 

első pápai férfi-divattermé 
I * 4 l » A , F ő - t é r asSvTSjtásn. — p a g y i n i i i i k á s szabósegédek felvétetnek. 

ICifogástalan szabá%u 
iérürnhák, papirnhak, 
uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőröknek. 

úgyszintén - minden . 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legelegánsabban, mértéiratán 
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• l l . i / c i m a nemeid, Uramisten!> szólott 
És a kesely nyakán jobban megfogózott, 
Mert a kövér német oly nehéznek tetszett...' 
Egyszerre azonban nagyon is könnyebb lett. 

«Mi az német? Mi lelt?» Kérdé MagyarMiska, 
Váj tatása közben most visszapillantva. 
• Hejh! a teremtésit!• N'agybusan kiáltott — 
lm a kezében csak egy parókát látott. 

S a kopasz némelel amoda lefelé 
Kgy ördög cipelte, csak ugy nyögött belé: 
Ks oda letette, pokol kapujába ' . . . 
Ezért nincsen német ma sé menyországba'! 

Hontky Utrán 

Korosabb nevelőnő érákat ad né
met-, francja_ riyelvl>ak zongorázásból , 

iLeJV. mérsékel i ár ra l . 

Érdeklődök kére tnek, a szerkesztőség

ben tudakozódjanak. 

Tájékoztató, 
E rovatban előfizetőink dalét 

díjtalanul közöljük. 
Agyagáru gyár : , 

Boscovitz Sáatnel Pápám, Korvin-ctca l & 
Készít tözálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások i.. jutányos árban elfogad
tatnak. 

Asztalos: 
Schtttz Gyula épület-, bútor-és |N>rtál-aszlalos. 

Temetkezési vállalkozó. Kossuth 1-ajos-utca. 
Ács : 

Kelek István ácsmester, Kórház-utca. 
Balek Imure ácsmester, Kórház-utca. 

B á d o g o s : 
Weadler Laje* épület <>s diszmü bádogos. 

Nagy raktár - konyha felszerelési cikkekben. 
Borbély é s fodrász: 

Engelsz Ferenc újonnan berendezett borbély
éi fodrász-üzlete (elldömölkön-a Vásártér-
utcában. .. '• • 

Mikns Kornélné Kossuth lajos-utca. 
Cserepes: • 

Szigeti György csere|>cs-meslcr Alsóság. El
valtai minden e szakmáira vágó uj mun
kákat es javításokat. 

Cipész: 
' Gerencsér Andris uri és nöi cipész, Vásár-' 

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

Utca. 
Uaifl Gyula férfi és női cipész, Erzsébet-ü. 
KeÜ Dávid uri-. női- és gyermek-ci|>ö raktára, 

Kossuth l.ajos-ulca. 
Divatáru kereskei lő : 

Löwenstein J. és Piai, Celldömölk és Pápa, 
legolcsóbb bevásárlási hely. 

Németh Márkus..un és-uőt-divi 
SzL Hámmságtér. 

FiiszerkereskeilÖL: 
AlJBásiJiinöS rtiszer-. liszt- és feslékkercskedő. 

' JJIIIsaUlsJ Ifia. 
Gayer Gyulámé fűszer-, festék- és vaskelws-

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

kedése, zománcozott edéflj nagy raktára a 
• Szt. Háromságtéren. 

Hentes: 
Bodor József hentes-üzlete és husfiisjöldéjc 

Jám isliázan. 
K'erlész: 

Mór Gyula mü- ,és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. "~~" 

- , . - K á v é h á z : . - -
Közpoati Kávéház Kossuth l-ajos-utca. — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ! ', 
Klein Jakab Uj kávékasa a vasáii állomás 

közelében. Idegeneknek találkozási és szó
rakozó helye. Minden időben friss kávé. 

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

Kom Íves é s építési vá l la lkozó: . 
Lalnk Pereme, Kis-ulca. Elvállal javításokat 

és házak újra é|átését. 
Viileadvsy József építési vállalkozó és oki. 

épitő-mester Celleötnölköii. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenfele uj mun

kálatokat és javításokat. 
Horváth János, Jámotkásám. Uj-ulca. Elvál

lal mindenféle kőmives munkai, házak újra 
építését és javításokat olcsó árak melletti. 

Lakatos: • . 
Legrady Kálmán épület és g é p l a k a t o s . Sági.-u 
Rosenheün Pereme épület és géplakatos Cell-

dömölk, Sáfó-ulca. <" _ 
Simon Sándor épület és géplakatos,Kossuth-L-ú 

Elvállal szakmájába vágó minden fele munkát 
Lisz tkereskedő : 

Hersleld Mér. Csornai Gőzmalom l . i sz t -
Fóraklára Celldömölk. Kossuth l .ajo.—utca. 

Takács György lisztkereske<tése CeHdömöf-
kön, a Bencés-rend é|>üjetében. 

M a r h a k e r e s k e d ő : 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

Mészáros 
Kraaas Mihály, Sági-utca. 
Si iger Ignác huscsarnoka (U-lldömölk. Kossuth 

IjljoS-UtCa. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a 

Fő-téren, Celldömölkön. 
P é k ; 

Kelemen Pereme, Kis-utca Fiók: Kossuth L-u 
Kenyérsütések elfogadtatnak. 

Kleia Adoll l'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad. 
Szíta György, Kis-ulca. 

Szesz- és b o r n a g y k e r e s k e d ő : 
Gflnsberger Igaác. Ság. Szesz- és bor-

nagykereskedö. 
S ö r r a k t á r : 

Altstádter Jozsel, Dömölki-ulca. 1 híres kő
bányai sör raktára. 

Szí jgyártó: ' , 
Rács Gergely Jánosháza. Elvállal szakmájába 

vágó mindennemű.űj munkát és javítást 
Szarni: 

Gnttmann Adolf,ki-uiea Készít férfi ruhákat 
a legdivatosabb kivitelben. 

Tihanyi Béla ruharaktára t lelldömölkon, a 
Sági-utcában. Férfi- es gyermek ni bak nagy 
választékban tartatnak raktáron, 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készít 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Sikos István férfi es gyermek-ruha áru
házat Jánosházán. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközölleütek. Tisztitá
sok elfogadtatnak. 

Vágó Dezső első |iápai férfi divat-terme 
FÖMér 253. sz. Készít katonai-, papi- és 
polgári ruhákat. Legfinomabb l>el- es kül-

f NOM"' 1 •t-f*wfc»sjkt»riin« • . 1 ssa 
* — Téglagyár ; 

Bárdossy S. és Társai, Sági-utca,. 
Tory György, Szr. Háromság, tér. 

Szobafes tő : 
Ifj. Beich Imre, Ferenc József-Utca. Elvállal 

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

Üveges: 
Spieler Ede üveg-, porcellán- és lámpaardk 

kere.-kedé.-e. Szt: Háromság tér. • 

Vendéglő é s szá l loda : 
Hamaaria szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét

terem és szálló-szobák. Ponlos kiszolgálás! 
Korosa Slálleda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 

épült és fényesen berendezett 15 szálló-szoba. 
Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A fdg-

tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hubert Samu vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 
Matert Pál vendéglős, Csönge. 
Krenn Jiisef sörház-vendéglő bérlője János

házán. 
Botscaild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke

zelt sági borok. — Xaponta Friss birkahús 
kapható. 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sflr. 

Vak szamár szálloda Győrött Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. 

Vadaszy Pál vendéglője Izsákfán. -

Vasúti menetrend. 
Kiscellböl indnl: 

Cyör felé: Délután 5 óra 52 perc i gyors
vonat!, éjjel 1 I ' I . 2 4 p. l személyvonat L. dél
után 1 ó. 48-p. i szv.), d. e. 10 ó. 01 p. (gyv.) 
éjjel 4 o. 36 p. (vv.i, 6 ó. 23 p.(vv.V 

Szombathely felé: IVlelőtt 11 ó. 41 p. 
(gyv.), éjjeli 4 ó. 2ti p. (szv.l, délután 1 ó. 
54 p. iszv.i. délután-5 ó. 57 p. (gyv.k este 8 
ó. 49 p. i w . L '-- .'• " 

Székesfehérvár felé : Reggel 4 ó. M< n. 
(szv.l, délután 2 ó. 90 p. (szv.l. 

Csáktornya (Hé: Este t l ó. ti2 p. iszv.t 

Kiscellbe érkezik: 
C y ö r felől: Délelőtt 11 ó. 35 p. ígyvj, 

éjjel 4 ó. 14 p. tszv.l, délután I ó. 24 p. 
(szv.), délután 5 ó. 51 p. (gyv.l, este 8 ó. 30 p. 
p. (VV.fc 

Szombathely felől: Délután 5 ó. 45 p. 
igyv.i, éjjel t2 ö. 10 p. iszv.t, délután 1 A 
38 p. iszv.i. délelőtt 9 ó. 54 p. (gyv.), éjjel 
4 ó. 19 p. tvv.l, délután 5 ó. 33 p. (vv.l 

Székesfehérvár felől : Délután 1 ó. 17 
p. (szv.J. délután 5 ó. 41 p. (szv.l. 

Csáktornya felöl : Este 8 ó. 41 p. (.szv.) 
* 

Minden kedden és pénteken, ugy a i ami. 
vözgyülések napján indul Kiscellböl vegyes
vonat ti ü. 15 perékor, Szombathelyre érkezik 
8 ó. I l i |ierckor, Szombathelyről indul délután 
3 ó. 43 |>erckor, Kiscellbe érkezik délután 5 
ó. 35 |ierckor. -. 

Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly Olcsón finom 
és jn hangszert szállítani,, mint 

Reményi Mihály 
a~ Magyar Királyi Zeneakadémia 
házi htngs/.er készítője, azért ne 
vásároljon semmiféle hangszert, 

Jjjgveu .\i lie..e,lj) gojdjBJLpSy 
TiaTom. harmónium, liarmonika, fa--
vagyrézfuvo-hangszer. húr, stb. stb., 
míg Reményi legújabb ábrákkal 
ellátott képes árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, Kiraly-utca 58. sl 
Zenekarok teljes felszerelése a legolcsóbb 
árakon. Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Zoii-iorák és cimbalmok javítása é> 
hangolása. Az összes hangszerek javítás 
szakszerűen, olcsón és pontosan eszközöltetik.. 
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Hirdetmény. 
Tokorcsujmihályfa község ujmihály-

fai részének közös legelőjét tartalmazói 
tokórcsi 332. sz. tkjkv birtokszabályo-
ziis folytán átalakíttatott, melynél a tény- • 
leges birtokosok tulajdonjogának bejegy-
zéseesa tkvi helyesbítési eljárás a 24.366/ 
189-3 L M sz. rendelet 3. S-ának ma-
sodik bekezdése értelmében mellőztetett \ 

Bz azzal a felhívással teletik közzé: 
hogy mindazok, akik a telekkönyv j 

átalakítása tárgyában tett intézkedések 
áltál előbb nyert nyilvánköliyvi jogaikat 
niegsérlettnck vélik, — e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis 1907 éyf január hó 10-éig bá-
zárólag nyújtsák- be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros hátát idő el
multa titán az átalakításkor közbejött 
téves bevezetésből származó bárminemű 
igényeiket jóhiszemű harmadik szemé* 
lyek irányában többé nem érvényesíthetik 

Egyúttal figyelmeztetnek " azok a 
felek, akik a hiteles bizottságnak eredeti 
okiratokat adtak át, hogy amennyiben 
azoknak egyszerű másolatát pótlólag be
nyújtják, az eredetieket a tkvi ható-
ságnnl—átvehetik. 

Kelt Celldömölkön, 1906 jun 26. 
á - celldömölki k i r járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság. 

I t u r l l i a E l e m é r 
kir. a Ibi ró. 1 

ALAGCSÖVEK 
IIORNVOSZSINDE LY 

iszapolt agyagból 
bérmentve minden állomsra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZ0MB4THELYI GÖZTÉGLAGYÁR. 

Nyári 
mu la tságokra : 

Lampionok 
nagy választékban, 

Confetti és 
S e r p e n t in 
bármily mennyiségben 

kapható 
Dinkgreve Nándor 

pápirkéreskedésében. 

a V m V a V m f l a V i 
A k á c - f i n hárstaniízet 

kifogástalan mtinőségbén 
küld 5 klg. os postacsomag-
ban bérmentve 6 K <2 ni). 

* utánvéttel Csaplár Antal 
plébános, Salamon u. p 

Dáka,. Veasprétnmcgyc. . 

Uj g y ó g y m ó d ! 
Ehenmáh&n stb. szenvedőknek sok év óta 
kipróbált, orvosilag- elismert, külföldön 
is szabadalmazott magyar találmányú 

h y p n i k u s egészségi cipőimet ajánlom, 
Kzen cipő I M » I S Ö szerkezete szakértők egy-
liehangzó véleménye szerint eddig feliil-
inulltatatlau módon biztosítja a lábnak 
egyenes, természetes melegét, a rheumás 
betegséget helyreállítja, az egészséges 
szervezetet pedig mcghBtéstöléssokveszé
lyes betegségtől megóvja A cipő ruga
nyos, könnyű, elegáns formájú, é s o l y a -
uoknak, kik hivatásuknál fogva sokat 
járnak, megbecsülhetetlen, [.ábizzádást 
és sokféle hibbantaimat sikeresen gyógyít, 
a vérkeringést egyenletessé teszi, ennél 
fogva-sok betegségnek enyhítő szere. 
Prospektus ingven. Egyedüli készítője arcitalált,: 
B Y T K Ö G Y Ö Z Ö Bpest, VIII . , Kerepesi-ut 2 9 . 

^ ^ í ^ i r ^ i - ' n " f i r ? ^ . ^ Q / t e i l v e l t _ ^ 

Ne mulassza el megrendelni! 
mert Manhattan nélkül 
li*< ku.. Manhattan táp

porral hizlalva .'187 
kilót nyomott ezen 

sertés. 

Zilser Johanna 40 éven át kitűnőnek 

V R C dK E N Ű C S É 
eltávolít tűin ennemO szépséghibát, az orr 
és kéz vörösségét s az arcnak késő korig 
egészséges, rózsás szint kölcsönöz. Ara: 
1 nagy tégely 2 kor. 40 fill , 1 kis tégely 
1 kor 20 lillcr., a hozzávaló szappan 
1 drb 60 fill. Szétküldések a világ min
den tájéka felé utánvéttel. Valódi minő
ségben úgyszintén kitűnő hajnövesztő-

kenőcs és, szesz is kapható. 

Zielser Herminánál, Budapest, V., Király-utca 7a. 
Kapható minden gyógytár- es drogueriában. 

«>a/d:iU l i l é i m é b e 
A serlés szépen fejlődik, gyorsan nő és ha
marább hizik, a tehén több és . jobb minő
ségű tejet ad. a ló sokkal erösebb lesz és 
súlyosabb terhet bír el, ha ezek eleségébe 
naponta a világhírű Manhattan tápporból 
csekély mennyiséget-adagolónk; ö kiló prrt= 
bára ó korona postautántéttel 100 kiló 60 
korona. 50 kiló 2(i kor. Itudapeströl vasúton 
szállítva. Hasznos tanácsadó a háziállataink 
hizlalása és. táplálásához, valamint ezek l>e-
tegségeikröl és attól .való inegóvhatásukröl 
cimü minden gazdának nélkülözhetetlen ta
nulságos könyvet minden rendeléshez ingyen 

VállalaU- Hmhrpest.-' VuTT"ISézerédMi 1 cfHVfü: 

Nincs többé iszákosság! 
a Zoa-por haaanálata után, 
ainii " I ezer meg ezer köszönő
levél önként beérkezett. A Zoa-
por kávé-, ital-, étel- vagy sze
szes ilalban.adlialó an élkül. hogy 
crrröl az ivó tudomással bírjon. 
Teljesen ártalmatlan' A Zoa-por 
többel ér. mint a világ minden -» 
szóbeszéde n tartózkodásról, 
mert előidézi azt. a csodahatást, 
hogy az iszákosnak a szeszes, 
italokat elleiivenvi'ssé teszi. A 
Zoá oly csendesen es biztosan 
hat. hogy azt felesi-g. lestvér vagy 
leánygyermek egyaránt az ivó
nak tudta mlkűl atthatja és az 

illető nii'g csak nem is sejti, mi okozta javulását 
Zoa a családok ezreit békítette ki. sok ezer 
férfit a szégyen- és becstelenségtöl megmen
tett, kik később józan polgárok és ügyes üzlet
emberek lettek. Nem kevés fiatalembert a jó 

í utra és szerencséjéhez segilett es sok ember 
életét számos évvel méghusszabbilotta. — [ 

\ Kgy adag ára egy teljes kuráiioz/10 korona... 
! Szétküldés titoktartás mellett portó- és vám-

^n^$U^ag^j | jljjrik^^ 

József Bndapest, Bezerédi-utca 3 M szám. 

Legjobb mellékkereset 

egy na 
eredeti 
ingyen. 

saládok részére. Kgy helyen és 
tartásban se hiányozzék az 
Styriai» kötőgép. — Árjegyzék 
- Kedvező fizetési feltételek. 

Első styriai kötőgépgyár 
magyarországi képviselete, FOGÚ J. L. 

Budapest, VI., Csengery-ntca 54 

po.rcellán- és 
üvegszervizek, 

lámpák, chinaezüst. Kérésre képes árlap 
ingyen, «js Ugyanitt utazók felvétetnek, 
kik vendéglősöket, kereskedőket és hen
teseket látogatnak, hiresjuegedi paprika 

. e ladásával sokat kereshetnek. 
1 kiló v i l ágh i rü szegedi papr ika 
= 3 for int u t á n v é t t e l . = 

IVAKK0V1TS KAROLY i s FIA SZEGEDEM. 
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l A G R A R I A - t ó l 
ÁRJEGYZÉKET 

gózcséplókészletekröi, 
enzinmotorokról 

és vetőgépekről. = s 
A l árjegyzéket díjtalanul küldjük. 

Lc^éiczim ; 

AGRARIA Budapest Vaczi-at 2. 
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Acetylen -vílágitáshoz: 
Legjobb minőségű római darabos calciumcarbid 26 K, 
Legjobb minőségű római szemcsés carbid 30 K. 

Ára 100 kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulvlioszáinitása nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz-

lári engedmény és minden levonás nélkül. 

•Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-vilg itási berendezé

seket is legjobban. . - •„ 

Állandó iiag:y raktár Budapesten. 
Gyortf kiszolgálás! ^ 

Schvarcz József és Társa 
acetylea-világitási és calciumcarabid eladási vállalata 

BUDAPEST, V , Václ-körut 26/a. 

Pártoljuk a hazai ipart 1 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
£ get. hogy üzletembe a legújabb divatú 

|__ hazai kelmék 

• 
e 
a 
k 
já 
e 
k 

megérkeztek; ugyszinte raktáromon a 
legfinomabb l>el- és külföldi kelmék ál
lanak a közönség rendelkezésére. 

.Kedvező bevásárlások folytán azon 
kellemes helyzetijén" vagyok, hogy meg
rendelőim legkényesebb ízlését is jutá
nyos feltételek mellett kielégíthetem. 

Dús választékban kész gyermekruha 
raktárt rendeztem be csakis kazal gyárt
mányból 

Amidőn a n. é. közönség pártfogását 
továbbra is kérem, maradtam 

.— teljes tisztelettel 

Rumpold János 
ferfi-szabó 

PAPÁM1, FS-ntos (Bencések bárháaában). 

Ú j d o n s á g 1 Ú j d o n s á g ! 

Tulipán-kábátokban! 
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Építtetők figyelmébe! 
Vállalkozom mindennemű építkezésre, a legegy

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. Lakóház, bérház, 
templom, iskola, nyaraié, gazdasági épületek, tégla-
és mészégető kemencék, malmok, zsilipek felépíté
sére. Epületek átalakítása és javítása," nedves lakások 

| szárazzá tétele, betonirozás, csatornázás stb ponto
san eszközöltetnek. Tervezettel és költségvetéssel bár
mikor szolgálok. Szakvéleményt és . felvilágosítást 
szívesen adok. 

E téren már évek óla működőin s megbízatásamnak min
denkor lelkiismeretes fontossággal feleltem meg, miért is 
kérem a t. közönség szíves pártfogását. •' , . 

Azon helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeket 
is kielégíthetem s amennyibén minden megbízást a legmodernebb 
kivitelben is |«.ntosan teljesítettem,megbízhatóságon: ismeretes 

A t. közönség becses pártfogását kéne. vagyok 
kiváló tiszteletlel 

PÁLFY JÓZSEF oki. épitő 
PAPA, Hunyadi Jáaos-n tea 4. iSaját házi. 

- Lapunk nyomdájában-egy-ér
telmes fin tanoncul fizetéssel fel
vétetik. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölk 

V Í a J r * 


