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Dinkgrcve-—Nándor könyvnyomdája <'.clldömölkön".
ide iutézsndők a szellemi részt illető közleményük,
.-> hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

módon noiiiesfa-teiivésztésiiiik úgyszólván elöljáróitól a rendeletet vagy szigorú
összeolvadna társas viszonyainkkal és parancsot, hanem önként sürgetné a fa
I egyik-másik jeles fa emléke becses iskolákat. Ily ini'iilon. nem csupán köz
J ereklyeként ivadókról-ivadékra szállana, ségeink tenyószfaszúkséglete fedeztetnék,
Hazánkban az a szokás, hogy a mindig ujabb ösztönt és hajlamot kel iiLik melléke, közös terek beülteltcliiégyümölcsfák termeteséhez r lesen két tene a fák tovatényésziesere. tehát foly •nek. melyek a tájt szépítik, a levegőt
éves gyenge facsemetét hozatnak a fa- tonos ápolásuk elntarailhat an kellékké üdítik, a harmat kipárolgiisát elősegítik,
i esófogekonynyá varázsolják, kamráinkat
iskolákbjil. tizeknél a nyereség megle válnék.
hetős nagy ugyan, de az eredmény szer
Ha ennek anyagi es erkölcsi ha- ízletes gyümölcscsel megtöltve, gyakran
felett kétes, mert a kifejletlen, gyökér ttis.it fejtegetjük., nem csekély ervekel a rettegett éhségtől mentik fel népünket,
nélküli facskaklxd 3 0 — 4 0 ° / kivész. említhetünk; ujabban egyik rendelet a hanem ily szembetűnő előnyökön kivül
Ellenben a iiégy éves. kifejletteknek nö masikat eri hazánk fateiiyésztése ügyé kézzelfogható nyereség is miitntko/liatik
vése .szetubcszOkö.
ben: minek következménye a kényszeres a faiskolákból
Krkölcsi. hatása szintén kétségbeGazdasági egyleteinknek kellene gon eljárás . — igaz. hasonló intezkedé* foly
doskodni arról. • hogy tagjaik ingyen tán számos faiskola létesült, de bizony vonhatlan az ily önkéntes; sőt neinca
juthassanak iiegy éves gyümölcsfákhoz azoknál nem nagy a köszönet: ellenben, versenyen alapuló fatenyésztésnek;. Iiar
és erre. .szükség eseten, kikérni a/, ál ha gazdasági egyleteink minden faisko népünkben tnegerösödik a fák iránti
lami támogatást B kedvezmény jelen
lája bírna például 50.000 nemes cse előszeretet, a fák csonkítása. Ictórdelése
tőséget meghatározni előre alig lehetne: metét s abból 500 tagnak egyenkint 25. nem lesz általános: ha minden polgár
kétsegbevonhailan, hogy a lagok az ily oss'.cson 12.500 darab osztatnék szét, gyümölcsben bővelkedik, nem fog má
nton nyert .nemes fát nagyobb szorga a rendelkezésre álló 37 ezer csemete séra áhítozni s igy jórészt megszűnik »
lommal és elővigyázattal illtetnék el H jó kelőinek örvendem* és fatenyészté- gyümölcs-lopás is. népünk" érzése fo
jobban is gondoznak.
süuk ügye hatalmasan fellendülne. Ál kozódik,- nemesbül a szép és hasznos
egyleteink .ily
Az ültetvényeket, mint megannyi landósítva ezt az intézkedési, ösztön iránt: ha gazdasági
családfát, külön nevekkel jelölnék s ily szerű peldat latna a nep és néni v.-irná nagyszerű vívmányokat tüntethetnének

Gazdasági egyleteink és a
gyümölcsös fák termelése.

0

TÁRCA
A magas Tátrából.
— A Kcm<nvtttjl cit-dea UeCM|a —

aluli léli betegségem rendkivül mig
gyötört és megviselt testben és leiekben. KI
határoztam lehat hogy a nyáron a nagy
meleg elöl. melyet a dömölki apátság szék
helyén sehogy sem ludnek elviselni, magas
hegyek közé menekülök. Választásom, mint
mar más években is. a magas Tátrára esell.
(rt-fin doktor megerősített szándékomban.
Itt vagyok tehát Felkán, ahová t'.yór,
Hegyeshalom. Pozsony, Nagyszombat: T r í í csén, Zsolna, Rozsahegy és I.iplo-Szent-.Miklós
városokon at. a Vág-loíyó szeszélyes kanya
rulatainak mentén jutottam s amelynek de
rék öreg plébánosa. Pollagh Károly, egy 90
éves szeretetreméltó magyar ember áten
gedte nekem lakásának egyik szobáját, i ven•léglöbfaj pedig étkezem.

Kelka a 16 szepesi varosnak egyike a iparral, földmivelé.-.-el. állattenyésztéssel és.
magas Tatra tövében, hazánk legérdekesebb, bányászattal foglalkozik. Hogy mily néplélek,
legváltozatosabb és legtanulságosabb multu lakik e vidékén. ítéljük meg abból, hogy evidéke. Lakossága 1100 lelek, németek és kis helynek. Felkának, mely nagyon távot
tob.k. magyarságnak itt híre-hamva nincs, van a 3000 lakostól, villamos világítása van,
kivéve a nagyobb varosokat, minők l-őcse, csatornázása van, kövezete van, természet
Igln. Késmárk és a vidéken lakó nagynemes- rajzi múzeuma van. Alig van egyetlen ház és
segot. mint a llsakyak. (iörgeyek.Salamonok, a házon egyetlen ablak, mely nem volna telt
Máryássyak stb. A németek a I I . .Géza kirá hívogató, csábítóan kedves virágdiszszel, ugy
lyunk alatt hozzánk 1150 körül bevándorolt mint a megyének templomai telve vannak
S aszóknak az utódai, a tolok ellenben azon művészeti kincsekkel. Hazai terményeinkből
néptől származnak, mely a magyarok bejö kitűnő b o r s i , terem itt, de a b o r . a kukorica
veidékor e vidéken Szvatopluk szláv birodal és legtöbb gyümölcs itt már nem terem meg
mához tartozott s melyet őseink szintén a hideg miatt, az aratás is csak Szt István
meghódítottak. A németek értelmiség és szám napja körül kezdődik.
szerint az uialki.dó elemet képezik és ág.
Ezt a szép és érdekes megyét, illetőleg
evang.-ok vagyon, a tolok kalholikusok. • A 13 szepesi várost Zsigmond magyar király,
nemetek rendkivül kemény, alig érthelíT~dia- aki örökös pénzzavarton szenvedett, 141 a-bert
lektust beszélnek.
pénzért, 88.800 forintért a szomszéd lengyel
A tolok válogatott, szép, szála.-, formás királynak elzálogosította, ahonnan-esak Mát,
nép. férfiak és nők, kevésbé az • a német, ~ria Terézia alatt 1773-J>en'**er8ltek visszamely alacsonyabb, sovány, száraz és. szikár; Nemzeti történetünknek, mind a három k o r 
de mindkét népfaj rendkivül iparkodó, szor szaknak, nem egy fontos történelmi eseménye
galmas, munkás és iparral, különösen házi játszodolt le e földön: a tatárjárás, Nagy

S Z A L A Y G Y U L A épület- é s b ú t o r a s z t a l o s
es temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hu|ber-féle ház).
Nagy érc- és fakoporsó raktár. —^Koszorúk nagy választékban.
t*f Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdye a Ieglfszesebbekíg szolid á r a k - .
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A tnzolté-teatfUet köréböL A e.Hidr.fel, akkor hivatásuknak teljesen megfe
mölki önk. tűzoltó-testület múlt ' v a s á r n a p
lelnek.
•tartott választmányi ütésén elhatározta, hogy
Mikor a spártaiak dns irövétiyter- holnap délután 4 órakor a városház*HLanácsinelésükkel a fatenyésztést kapcsolatba lennében közgyűlést fog tortajii, melyen
hozUifc\ isteneikhez igy fohászkodtak: előfogják terjeszteni dr. Pletnhs -Ferenc le
.adnák meg nekik a - s z é p e t — é s jót!- mondásai. Az agilis elnök távozása nagy vesz
— A jól rendezett, gyümölcsös meg teség volna az egyletre:- azérl minden áron
elégedést, sok élvezetet hoz a családi rá akarják venni, hogy vonja vissza lemon
dását.
"
életre, az irás szavai szerint .kinek a
A szent knt elbontása. A r. kath.
' fafenyésztésben nincs öröme, az élve
templom főbejárata elölt fennálló szent kutat
holt, ki pedig önön és embertársainak
-- mint halljuk
elbontják. Ha ez igaz,
boldogságát előmozdítani nem törekszik: rigy végé van városunk lulajdonke|ieiii neve
alábbvaló a pogánynál."
zetességének, iiucsiijárási helyének: meri ntr>:

Hazánk némely vidékein a még
napjainkban is felötlő csekély számú
nemes gyümölcsfák és még csekélyebb
gyümölcstermés nem _Isten átka", liá
néin öiilianyagságiiiik kárhozuios szü-. 'lemenve.-'
\
/" .
Ha gazdasági egyleteink felkarolják
fatenyés/.tésünk ügyét, ezzel nagy és
üdvös szolgálatot tesznek a népnek.

HÍREK.
A magas Tátrában. Szenlimrey Már
ton, a helybeli bencé>.sz;-kliáz tajjja a nya
lat a Tátrában töltötte. Hazánk ezen egy<k
leggvönyöriibb nyaraié, helyén szerzel^ ta
pasztalatait, kirándulásainak élményeit összegvOjtOtte s-annak közteséi lapunk mai szá
mának lárcasórozatában megkezdtük. A re
mek stilusu élvezetes leírást ajánljuk olyasóink

b. figyelmébe.
A járásbíróság köréből. Hánnig István
kir. albiró Almádiból, hol eddig a nyarat
töltötte, c hó 6-án visszatérvén, hivatalát
lt-én veszi át: —Hrabovszkj Mór kir. telekkönyvvezetö pedig f. hó 12-én fogja hivatalát
elfoglalni.

r

manrt'Adolf és XVeisz Kálmán felajánlónak
munkásaikat, nehogy a munkások, követelése,
napi il .ki irona bérösszeg fizetése -teljesüljön,
inerl ezek áltól félnek, hogy akkor áz fi ná
luk alkalmazott munkások í-s mihamarabb
sztrájkolni .fognak. Ismét egy uj példa, hogy
• érdejjyi világ.. Az aszfaltozásból kifolyólag
a ijayér-liáz és a városháza bejárata elölt
levő beszögelések díszes kerítéssel fognak
körülvétetni éí.' a Haver-ház. elölt diszes vi
rágos kert létesül.
... .»

A vármegye közgyűlése. Y'asvármegye
törvényhatósági bizottsága szeptember hó 17én tartja őszi közgyűlését, A közgyűlés a
•iövO 'éviutügyi-költségvetést, I Ion ál h - Dezső
dőli ezl a "kutat késziiették, a foglalatoskodó jegyző nyugdiját, a házipénztár költségvetését
ácsok közül egyik belezuhant a kútba és sú és az egyes alapok számadásait állapítja meg.
lyos sérülésekét -szenvedett. A sérült :ie- éfcKegydíj volt főbírónknak. Vidos Kál! kor az Isten anyját'hívta .-egilségiil. aki a m-«i n \ u celldömölki fősz: IgabiK; meg' ak
kútban megjelentés meggyógyitoUa a hozzája kor szolgálta a vármegyét, midőn a celldöfolyamodói. Kzen csoda hírére éjült azután a m-lki f •. . ! J il i r o . i . kívüle egy nodek ikb. I
ktit föle kápolna; melyet á kit/ily. látogatása-" egy huszárból é..egy deresből, állott, -Azóta
kor bontottak le, most meg a kutat akarják nagyot fordult a világ sora. a (elsorolt szébclöinni. Ma ez igaz. ugy elveszti - városunk inélyzei nem elegendő a szolgahiröságnál, de
btiesujarási nevezetességét. Ajánljuk teliat a az. akkoriban adott nyugdíj sem elégséges
kut fenntartását az illetékes körök ügyéhüébe. Kálmán bácsinak - most, midőn folytonos
Az asztaltmnnkálatokról. Mejdiézdódtek betegeskedése miatt ügyvédkedéséböl nincs
az aszfaltozáshoz szükséges előmunkálatok, jövedelme, kénytelen volt kegydijért folya
azonhan ép|ien nem nijjuk fel dicsi'reJére á modni a vármegyéhez. A vármegye nemesi
munkalatokat végző társaságnak, hogy'a «á-' |KMiztáráiiak-választmánya. — tekintve Vidos
rost annyira tele hordatja kavicscsal, Itoinokr Kálmán közszolgálati erdemeit, valamint azt,
kai é.- aszlalttal, hogy tőlük a gyalogjárókon hogy harminc évig szolgálta a vármegyét,
a.nagyon, is hiányos világítás melleit esak humánus szempontból kivételesen 500 koronát
élelveszélyezletcssel lehet., járni. Kiég volna szavazóit meg egyszer és mindenkorra, a
esak azon a részen elfoglalni azokat, ahol a l«ittartalékosiikjuck felajánlón, fw«MnhrU>-lia'*•
munkálatok folynak. Megjegyezzük, hogy most vármegye a nyugiliját megszavazza.
volna leginkább alkalomszerű néhány uj lám
Isteni büntetés a munkaszünet meg
pás • felállítása, ezenkívül több gondol kellene szegése miatt. Kovács János szergényi lakos
fektetni arra. hogy a már meglevő lámpák á mull hó 28-án vagyis vasárnapi napon
tisztán tartassanak és felgyújtassanak, nocsak pajtát építtetett l'iri Ferenc, Szédtli Ferenc,
nappal hiába meredjenek ez og felé, .hunéin Szabó János és Döbrente'József-ugyanottani
szolgálják az erdekét, amiért fclaliitlaliak. Az
lakosokkal Munka közben vigyázatlanságuk
| aszfalttái-saság munkásai pedig ;i liétcn belolylán leestek á pajla telijéről és súlyos
szthltétték .1 iniiük.il. meri az eddigi 2 kosérülésekéi szenvedtek. A munkaszünet ^meg
-rnna béréri ;t nehéz, lestel ölő "csákáiivza.-t szegése miatt az eset bejelentetett a kir. j á 
nem hajlandók elvegezni. Knnek jurerc M'itt- rásbíróságnál. •
r

Lajos kora. Mátyás es ; i Hza|Kjlyáiak' kora, közéjük voltuk ékelve, a szejieSségi népietek, Teremtr íjiiiiilénhaloságiiiiak az egyik beszé
az első Habsburgok és á nemzeti lolkelések- másodszor azért, mert könnyebb eljutni Fel- des bizonyítéka, összes- .csúcsaival, mint a
kora iwvczel.es nyomokat hagylak.é vidéken. káról'I!uda(Hslrc. mint Szepesböl a szom loniniei. geriaehfalvi. a nagvsznlóki, a jégA népségnek politikái iiiagalarlása pedig ne széd Sárosba. \ agy (iyuiörbe, a liagy hegyek völgyi, a Krivaii. a Viszoka. a Koncsi.-zla. a
met és tót volta mellett mindig hazafias volt. miatt .táties viistil, nehéz a közlekedés, Dejia. Tengerszem, a 'Bástya, a''Királyorr; a Szö1 la á Krompaclier-park egy csendes padján n'iysl a szepesi nemet ok kiinozditlatik he mölcs s t b . Messzire lállialó szakadékaiban a
néha el-elmélázok e- leiekben a hazai lörte- lyéből - e helyei is tolok foglaljak el. akkT.r hő egész nyáron át mégmarad, friss havat
nel lápjait forgatom, atl.atigzik. átharsog hoz ezek hosszú összeliiggő vonalban íognak,ural ! |"'il.ig minduntalan lélok. Néhány év - elölt
zám .'i szomszéd Sárosból liuy.oii honvédjei kodni áz ország északi részén s a jianslaviz- b'lrtént, hogy áiig: 15-ikéti reggelre az egész,
nek, á hranyiszkó.i hősöknek csatakiáltása mus. niely kiilöiibeii is féktelen erővel tört j Tálra fehér lett é s ekkor
fíitciiünk kelleli.
K T I KaT kT •! i f :*a. -. i» i íiiiion van. hogy iclkán a déli órákban szillIM'.i-böl. Hogyan vérzettek akkor " ezek a ki ej éTrái, f.
szegen; lőtök . a magyar szabadságért, de 1 leges-regen !« üek a magyar kormánvok erre I lén lehet ugyan nagyon meleg, de reggel és
amely szegény, de lm üép bájaival a magyar figyebne'ztelve. ile ilv nivii a' magyar poli- j este nem lehel felöltő nélkül kiinejuii -V
haza'<'s politika, ma• nelji ér pá foglalkozni, tika neiii'-'(ff H ' s l l f s ö k L t'^TIVi^WnSiri-''.^i[elke,fe
inni azután'n pan.-lav izmus karjaiba ker iiának-az igazi •államférfiúi feladatok. Hogy Sag, ha jól tudom óim. kíiztük egyik helyen
geti őket.
a szegény, de jóravaló tótnak ne e-ak bur hatalmas vízesések zuhognak alá, más helyen
Még egyet ebből a szempontból. A né- gonya és V.abkeiiíér légyen az eledele, hogy gyönyörű 'tavak terülnek el, oly kiterjedéssel,
, inelek-e Mihkeu ujabb időben fogyóban van a Viig ki-.-'' s/abályoztassék. nehogy a bur mint Kiseell városának közel fele. mini a
nak, a t o t ó k viszont szaporodnak, Az Ame gonyája! e.- z.ábjál is elvigye, hogy kissé na esoi-bai. 131'ili méternyi magasban.
rikából pénzesen visszajövő tótok egymásután gyobb jólét-vegye el kedvét Amerikától, esiek
Az alatta fekvő viisiili állomás. Csorba,
veszik liieg a németek hazait, földjeit. I'.z érdemes államférfiúi feladatok romának, lle hal! Mis méternyi magastní fekszik s mint ilyen,
Szobáin egyik ablakja a maga- Tátrára a legmagasabban .'fekv/i .magyarországi vasúti
eddiit jó vofíiá.'lle mnsl jön egy baj. A ke
leti ésnyuuáii lótok e vidékeken' eddig nem uéz. amely országhatár ill U'iigyelor.-zag felé. állomás. In fakad a Pojirad is. a kifelé löigen' tudtak érintkezni, először azért, mert Itt fekszik előliem' egész fölséges láncolata,a, rekvö hálátlan magyar.folyó.
....
:
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Eljegyzés. Ba*on^(Mivi Ágoston széke—
TÖvárosr tanító hiilúap.jafljá eljegyzését Pllön
Sonnlag Irma székesfővárosi tanítónővel.
Dj U á l l o d a . Mészáros János a tulajdo
nát ké|>ezö liliomvőlgyben tudvalevőleg díszes
uj szállodát építtetett, melynek a mult héten
•Cirilfí nevet adott s. ezzel a felírással ínár
el is látta. (Isak azért rójuk meg a szálloda
tulajdonost, hogy miért nem magyar nevet
adott, szállodájának ebben a tulipános v i 
lágban ?
Haláleset Krausz Bernát mészáros c
hó 5-én városunkban elhunyt. Pár éve vissza
vonult m á r üzletétől, de nyugalmát régi májbaja miatt csak betegeskedéssel töltötte, mig
végre a halál váltotta meg szenvedéseitől.
Temetése 7-én délelőtt ment végbe, a helylieli izr. sírkertben nagyszámú résztvevő kö
zönség jelenlétében.

Iskolaszeki gyűlés. A celldömölki r. k.
iskolaszék aug. 20-án gyűlést tartott. Több
fontos ügy elintézése után a róm. kath. elemi
fiu- és leányiskolái beiratásokat az 1900J7
tanévre a következőkben állapította meg:
Szejit. 13:, 1-i.Tés 15. napjain délelőtt S—11
óráig, délután 2—4 óraíg. Szept. 16-án reggél
a 8 órai sz. misén ünnejiélyes .VeniSancte:
17-én a tanítások, kezdete.
Sárvár aszfaltozása. Sárvár aszfalto
zása, mely mintegy másfél hónappal ezelőtt
vette kezdetét, a napokban befejeződik. Sár
vár ezzel igazán sokan nyert, mert h a t á r o 
zottan emeli a város szépségét.
Bncsn Alsóságon. Alsóság községben
a templom védszentjének névnapján, vagyis
Mátia iieveiiapján tartatik a bucsu. Ez atka-'
lomra Rotschild Pál vendéglős a közönség
mnlattatásáról é s szórakoztatásáról minden
irányban kellőeii gondoskodott, kitűnő ételek
és italok lesznek felszolgálva, azonkívül első
rendű rigájnybandá van e napra szerződtetve,
mely a közönséget szórakoztatni fogja édes
bús" magyataiótákkal. .Most már nincs más
bálra, csak az idő legyen kedvező, közönség
lesz akkor a kedélyes bucsun.

Búcsúsok varosunkban. A mult szom
baton. Őrangyalok vasárnapjára ismét- meg
jöttek a búcsúsok: kezdetét vette tehát az
őszi búcsújárás. Legimpozánsabb volt a. vas
vari. Már régen jöttek oly tekintélyes szám
inál, mini az idén. .Vasárnap a fél 10
órai nagymisén a vasvári énekesek Bambiin
István ottani igazgatútanitó vezetésével szép
Mária-énekekkel gyönyörködtették az ájtatos
híveket. A mai és holnapi napra igen sok
bucsus jön: e két nap tartozik azok közé,
mikor legtöbben szoknak lenni. Az őszi bu
csus idő október hó végéig tart.

Tanítóegyesületünk

Birtokeladás Vönöckön. Dr. Miskoczy
Imre nyug. osztálytanácsos, vönöcki nagy
birtokos. Vönöck község határában elterülő,
mjntegy 1800—1000. katasztrális holdnyi b i r
,tokát 553,000 korona vételárért eladta szőllőst
Pfeiffer Ottó soproni lakos magánzónak. A
birtok átadása 1007. éy őszén fog végbe menni.

v

közgyűlése. A

SzombaUiely-egyiiázinegyei róm. kath. TanitóKgyesület l'.HHj. évi szeptember hó '11-én d.
e. .9 órakor Szombathelyen, a vármegyeháza
nagytermében tartja meg évi rendes közgyű
lését, melyre a meghívó áz alapító, pártoló
és rendes tagoknak, úgyszintén a nevelés és
oktatásügy barátainak a következő tárgyso
rozattal bocsáttatott ki: 1. Az egyesület alelnöke
üdvözli az elnököt tanítói működésének 40.
.«vfvrdiil"j.i alkalmai».l. 2. Az elnök meg^nyifj^a"l60zti,yülést. 3. Kívánatra a mult évi
közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatik. 4. Az
elnök évi jelentése. 5. Az egyesület |iénztárosa a középponti bizuttság állal m á r lölülvizsgált Számadásáról jelentést tesz és a fíilmenlés megadása, t>. A közgyűlés előtt be
jelentett s a középponti bizottság által meg
előzőleg tárgyalt indítványok fölött határozat
hozatal. 7. A bíráló bizottság jelentése és a
pályadijak odaítélése. 8. Nevelés- es tanítás
iam tételek kitűzése- a jövő egyesületi évre.
A közgyűlést reggel S órakor szL mise előzi
meg. Értesíttetnek egyúttal az érdekeltek,
hogy az egyleti elnök fölterjesztésére a me
gyés püspök -a főhatósága alá tartozó nép
oktatási intézetekben szept Ki., 11. és 12-ére
iskolái szünetel adott. Szeptember ln-én d.
e. 10 órakor a "középponti bizottság a püs
pöki iskolában gyűlést tart. melyre a bízott-.
••ig tagjai részére kiüVn meghívok kibocsátva
nem lesznek.

A csúcsokat sokan megmászszák. Hogy
ez' mily feladat, Ítéljük meg abból, hogy a
gerjaclifalvira való följutás ti órába kerül.
Kgyes ^mt(ikon óriási mélységek, meredek
szakadekoSsfölé gerenda van húzva két szikla
közé,- a gcrctia\yjölöit kötél szinte vízszinte
sen, a gerendán myargalni, a kötélbe fogiklzni
kell. igy történik az Tümenet. Más helyeken
vasgyűrük vannak a szifeláha erősítve, alább
pedig lyukak vésve a sziklakba: "a gyűrűkbe
fogódzik a kéz. a lyukakba kViil a láb, tes
sék így tovább menni! Az egy ilkiitast ily vál
lalatára észrevétlenül elkísérte
kutyája.
Mikor ily helyre értek, az ember "<^dt to
Szélütés a vonaton. Bőrőndy Fevább ment. de mit tegyen a kutya? AzSgpb
dolhatta, hogy a lehetetlenre a kutyahü Sk]_rencné celldömölki vendéglősnő a mult hétfőn
,P-J>akimi árvaszéki ügyben Szombathelyre uta
sem köteles. Kétségbeesve lefeküdt és be
várta gazdája visszatértét. A hűséget meg zott. A vonaton végzetes baleset érte. Szom
szegte ugyan, de okosabbnak mutatta magát bathely közelében beszéd közben egyszerre
az embernél. Szerencsétlenség történik annyi, összeesett es eszméletlenül terült el a ku[>camennyi, de.azért mindig akad uj vállalkozó, ban. Bevitték Szombathelyre, hol.az orvos
még nők is. Persze tessék elképzelni a csu- megállapította, hogy szélütés érte a szeren1 iöröndynoi— n - mcnlőkkórházba szállít' tták.
(Folyt. kov.).
v
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Lopás a vasnti vendéglőben. A vasúti
vendéglő éttermének ((pincére, Horváth Sán
dor rovására — mint mult lapszámunkban
is irtuk — 100 koronás lopás kOvettetelt el
a mult hónapban. A lopással elsősorban Szabó
József éthordó pincért gyanúsították, azonban
a vizsgálat folyamán a pápai vasútállomáson
megtaláltak a pénztárcát üresen s ez mind
járt más irányt adott a nyomozásnak s k i 
tűnt, hogy a lopást egy rovott multu kóbor
pincér követte el. kinek ez ideig nyoma veszett.
Országos vásár Miskén. Miske köz
ségben e hó 10-én kirakodással egybekötött
országos marhavásár fog tartatni.

"Kivándorlás egy Jobb hasába. Se
szeri, se száma azoknak már. akik hazánkat
hűtlenül elhagyták s munkás kezüket idegen
fold liainak ajánlják fel, erejükkel idegen
állam iparát és kultúráját segítik elő. A mult
héten is a következíi; kaptak Amerikába
szóló útlevelet: Marton Józsefné Celldöműlk,
— Bedö János, Nagy Bálint, Nagy Linót és
Vince Gáspár Pápőc, — Szálai Dávid Simonyi,
-— Nagy Antid Várkesző, — Boros Antal
Egyházaskcszö, — Töreki József Kemenes- '
szentpéter,.'— Borsodi Mária,-^.Szili Ágoston
(^sönge, — Gyarmati Ferenc. Oszkó Ilona,
Xsankö Lajos Jánosháza, —- I Isiilag Anna,
Csillag Mária es Illés Mária Km.-hőgyész.

Testi sértés Kemeneshögyészen. írj
Baiog Lajos nemesmagasi kőműves e hó 3-án
Haczky Sándor kem.-hőgyészi birtokán- dol
gozott egy istálló felállításán. Munkaközben
sarki Nagy Sándor részegen odajött s a se
gédkező leányokkal incselkedett. Midőn.ezért
megrótta ifj. Balog Lajos, eltávozott és A l mási István, kisszeri Szabó József és Nagy
Péter társaival együtt visszatért s a náluk
leviR fa- és vasvillákkal ugy elverték Balogot,
hogy rajta ti—7 nap alatt gyógyuló testi
sértést ejtettek. Sértett az esetet feljelen
tette a magyargencsi csendőrségnél.
Szalámi-gyár Szombathelyen. A közel
jövőben Szombathely ismét egy jelentős
iparteleppel fog szaporodni. A Meitzinger
báró-féle volt husiparvállalat . helyén annak
jelenlegi tulajdonosai, ifj. Heinrich Mór és_—
Deutsch Tivadar szalámi gyárat szándékoz
nak létesíteni, a gyárban éveme mimegy-7 8000 darab sertés busát fogják feldol
gozni. A gyár üzeme f. év december havá
ban már meg is indul.
Tolvaj kóbor-cigány. Kolompár István
kiskainondi illetőségű kóbor-cigány e hó 2-iin
a celldömölki vásárra igyekezett. Útközben
Alsóságon is keresztül vitt utja s ott kérege
tés ürügye alatt végigjárta a falul. Beállított
gróf Erdödy Sándor szolgálatában álló Tekét
József csikóshoz, alnu* r-gv "1taiTt.iil "t uieR et*
5 korona értékben. Távozása után nemsokára
rájöttek a tolvajlásra és feljelentették az
- t I f l h r " [ " " • ) ami.tr < Vtl.l.".iii.".ll.".n a
vásáron el is csiptc a tolvaj cigányt.
J
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Vasúti menetrend.

Legjobb mellékkereset

Kiscellböl in dal:

Tájékoztató.

nők és csalódok részére. Kgy helyen és
egy háztartásban se hiányozzék az
eredeti -Styriai. kötőgép.— Árjegyzék
ingyen.- — Kedvező fizetési feltétélék.

Győr fele : Délután 5 ura 52 perc (gyors
vonat), éjjel 1 Ó : 2 4 p. (személyvonat), dél
után 1 ó. 4S p. (szv.Vd. e. 1 0 ó. 0 1 p. tgyv.)
éjjel 4-ó.~3B p. (vv.l, 6 6. 23 p. (vv.).
- Szombathely felé; Délelőtt 11 ó. 41 p.
(gyv.), éjjeli 4 ó. 2fi p. (szy.í, délután 1 ó.
54 p. (szv.t. délután 5 ó. 57 p. igyv.i. este 8
<Y 49 p. (vv.). - Székesfehérvár felé: Heggel 4 i>. 48 p.
(szv.i. déluUin 2 ó. 20 p. (szv.l
Csáktornya felé': Este. 6 6. t t í p. (szv.)

E rovatban előfizetőink cimét
díjtalanul közöljük.

Eladó ház!

Eiscellbe érkezik:

Pápán a Vasárte.-utcában levő házamat, me
tivör felől: Delehitt I I n. 35 p. (gyv.i, lyen több lakás
éjjel S ó . 14 p. I szv.i. délután 1 ó. 24 p.
(szv.l, délután 5 >>. 51 p. igyv.i, este 8 ó . 3 0 p .
p. ( v v . l
Szombathely felöl: Délután 5 ó. 4o p.
(gyv.l. éjjel 12 ó. I l i p. szv.v ilelután 1 ö. és kis kert is van, szabad kézből jutá
38 p. iszv.l délelőtt 9 ó. 54 p. igyv.l, éjjel' nyos áron
e l a d ó m.
4 ó. 19 p. (vv.i. délután 5 ó. .'!.! p. (vv.i.
Bővebb/ értesítés nyerhető JánosháSzékesfehérvár felöl : Délután 1 ó. 17
zán a tulajdonosnál
41. tszv.l. délután 5 <*>. 41 p. szv. 1.
Csáktornya felöl : Este ,s ó. 41 p. (szv.)
MIS** I S T V Á N
*.
pékmesternél.
Minden kedden és pénteken, ugy a várni,
vőzgyfllések napján indul Kiscellböl vegyes
vonat 0 ó. 15 perckor, Szombathelyre érkezik
3 ó. IC perckor. Szombathelyről indul délután
•8 ó.' 43 perckor, Kiscellhe érkezik délután 5
ó. 35 perckor.
téglagyára

pék-üzlet

Birflossy SáBQor és Társa

Zilser Johanna 40 éven át kitűnőnek
bizonyult, közkedvelt

C r l l

Zielstr Herminánál, Budapest, V., Király-utca 70

H a z a i

d 5

m

S 1 Ii.

Iszapolt faltégla
26 K 20 f.

A R CKENŐCSE
eltávolít m i n d e n n e m ű szépséghibát, az o r r
és kéz vörösségét s az arcnak késő korig
egészséges, rózsás szint kölcsönöz,. A r a :
1 nagy tégely 2 kor.. 40 fill . 1 kis tégely
1 kor 20 fillér., a hozzávaló szappan
1 drb 60 till. Szétküldések a világ min
den tájéka felé utánvéttel. Valódi minőBégben úgyszintén kitűnő hajnövesztőkenőcs és szesz is k a p h a t ó .

Tetőcserép 30 K
1000

;

darabonkint

Utalványok A l m á s i J á n o s

fü-

mölki-ulca).

E
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Uj b u t o r r a k t ár.
Tisztelettel értesítem Kemenesalja nagyérdemű közönségét; hogy
kefe- és ecsetüzletemmel kapasolatosan fennállott vezetésem alatti

a modern kor igényeinek megfelelően megnagyobbítottam, igy te
hát a küsöitség t-«-T'yiii»*ri -Tné imii'inii '"ír** *" IfyLtliyuMlbb^tre^*
nyetShek is megtelelheti!: A béraTaározott anyagok tisztán hazai
gyártmányok s így a magyar ipart pártolják t. vevőim, midőn
üzletemben vásárolnak
A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve maradtam
i

1

kiváló tisztelettel:

Klapper Fülöp.
Hazai

g y á r t m á n y !

Agyagáru gyár:
Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-cica 18.
Készit tözálló anyagból divatos cserépkályhákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak.
Asztalos:
Schütz Gyula épület-, bútor-és portál-asztalos.
Temetkezési vállalkozó. Kossutli l.ajos-utca.
• Acs:
•
• .. - •
Reich István ácsmester, Kórház-.utca.
Reich Imre ácsmester, Korház-ulca.
. Bádogos:Wendler Lajos épület és diszmd bádogos.
Nagy raktár koiiyhafelszerelési cikkekbeti.
Borbély és fodrász:
Engelsz Ferenc ojonnan berendezett borbély
ék fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártérutcában.
Hikns Kornélné Kossuth Lajos-utca.
Cserepes:
Szigeti György cserepes-meder Alsóság. El
válta) minden e szakmába vágó uj mun
kákat és javításokat.
Cipész:
Gerencsér András uri és női cipész. Vásár
tér-utca.
Jánosa Pál uri é.- női ci|iész, Ferenc Józsefutca.
Klafil Gyula férti és női cipész, Erzsébet-u.
Reü Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára,
Kossuth lajos-utca.
Divatáru kereskedő:
Löwenstein J . és Fiai, Celldömölk és Pápa.
Legolcsóbb bevásárlási hely.
Németh Markos uri és női divatkereskedése,
Szt. Háromságtér.
. . .
Fiiszerkereskvdő: •
Alntási János fűszer-, liszt- és festékkereskeilö,
Dömölki-ufca.
Gayer Gyaláné füszér-, festék- és raskeres*
kedése. Szt. Háromságtér.
Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskereskedese. zomjincoziitt edény nagy . raktára.. ;i
Szl. lláro.iuságlércn.
Steiner B. füszef-, üveg- és poicellán-kere—
kedése a Központi kávéház mellett. Cvcg-e d e n v e k -kölcsönbe is adatnak.
Hentes:
Bödör József hentes-üzlete es husfilstöldéjn
.lám isháznn.
Kellesz:
Mór Gynla mii- és kereskedelmi kertész
Vasárt ér-ütea.
Kávéház:
K-özpouli Kávélriz Kossuth Lajos-utca. —
Kitűnő italok, pontos kiszolgálás !
Klein Jakab Uj kávéhaza a vasáti állomás
közeliben. Idegeneknek találkozási és SZÓ-"
rákozer-helfé Mindenidőben M m kávé.
Erzsébet-kavéhaz Győrött, Király-ntca.Egész
éjjel nyitva, naponta cigányzene.
Kőmives ós épitési v á l l a l k o z ó :
Lalnk Ferenc, Kis-utca. Elvállal javításukat
es házak újra építéséi.
.
Vizlendvay József építési vállalkozó és oképilőtnester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj munkálalnkat és javításokat,
Horv ifh János, Jánosházán. Uj-utca, "Elvál
lal mindenféle kőmives inunkat, hasiak újra
építéséi és javításokat olcsó árak mellett.
r

szerkoreskedésébett válthatók (Dö-
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>

oldal

0

-

oldal

KKAIKNESALJA

Lakatos:
Légrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u
Rosenheim Ferenc épület és géplakatus Cell
dömölk, Sági-utca.
Simon Sándor épUlvt és géplakatos,Kossulh-L-u
Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát
Lisztkereskedö:
Herzfeld Mór. -Csornai Gőzmalom . I.iszt- I
Főraktára Celldömölk, Kossuth l.ajos-utca. i
Takács- György lisztkereskedése CelldOmőIkőn, a Bencés-rend épületében.
Marhakereskedő:
Klein Testvérek, Ferenc József-utca.

37. srüm

Tóth AntaL Vásártér-utca. Divatos .öltönyöket
olcsón készit

.

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tiszlitá, sok elfogadtatnak.
"~~''""~ ~"
r
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ALAGCSŐVEK
HORNYOSZSINDELY
iszapolt agyagból

Vágó Dezső első pápai féi-fi divat-terme í bérmentve minden állomásra.
Fő-tér 253. sz. Készit katonai-, papi- és
polgári ruhákat. Legfinomabb liel- és kül Bővebbet GAYER GYULA cégnél
földi rub(kelmék raktáron!
CELLDÖMÖLK.
Mészáros
''-Téglagyár;
ELSŐ SZOMBATHELYI GŐZTÉGLAGYÁR.
Kransz Mihály, Sági-utca.
.' Bárdossy á. és Társai, Sági-utca.
Si iger Ignáchuscsarnoka (U'lldöiuöik. Kossuth Tory György, Szl. Háromság tér.
Lajos-utca.
Szobafestő: - ,.'
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a
Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Klvállal
Fő-téren, (Celldömölkön.
templom-, szuba-. és díszfestést olcsó "ára
kon, Szoba-kárpitozásr.k (Tapéta| a legújabb
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók:'Kossuth L-u .!
minták ulán kifogástalanul fy sziltelnek.
Kenyérsütések ellogadtálnak.
•'
• ."!
- t i véges:
Klein Adolf Pápain. Kenyérsütéseket elfogad. I Spiel<T Ede ü v e g - porcéiián- és .lámpaáruk
Szita Györgjr, Kis-utca.
kereskedése. Szl. Háromság tér.
Az árjegyzéki árakból nagy engedni' nyt
. Vendéglő és szálloda:
Szesz- és bornagykereskedő: - :
adunk t. vevőinknek: ugyanis kerékpárunk
GAnsberger Ignác. Ság. Szesz- és -bor- j Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét árát fel.MT: 80 koronára szállítottuk le. Ma
terem es szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! I
-nagykereskedő,
Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. ryőnnan 1 gyarországba az elvámolásén i korona szá" "
•'"'*'• Sörraktár:
épült és fényesen berendezett löszálló-szoba. mitíalik fel. Világhírű „Multiplex" kerékAltstádter József, Dömolki-utca. híres kővállalunk.
Szarvas
vendéglő, Szt Háromság-tér A.Idg- | páratokért >i éri iráxbeli jólálláxt
banyai sör raktára.
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! Száinlalan elismerő levél a szállított gépekrAI.
Szalui:
'•' i Hubert Samu vendéglője a Bárányhoz. Sági-u, ! Klsöininöségli gyártmányú „Multiplex" ke
rekpáraink felülmúlják e téren Európa gyárt
Gnttmann Adoli, polgári és egyenruha szabó Hubert Pal vendéglős. Csönge. .
• A tulipán*-bo/. Vásártér-utca. Vasúti sap Rotschild Dávid vendéglős Sajt Tisztán ke- mányait mert gépeink összes alkatrészei
gyárunkban készülnek s igy azok
kák és zubbonyok raktára. Kész férli- és ;
zelt sági iMirok. —Naponta Friss birkahús teljesen
tartósságáért szavatolhatunk.
gyermekruha raktár. Olcs.. árak.
kapható.
=
Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a . Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a
Árjegy/.eltet kívánatra ingyen é s bérmentve kük'
Sági-utcában. Férfi- és gyériuejúuhák Hagjl
Központi kávéházzal szemben. Állandóan a „MULTIPLEX" kertkplrnár, Berlin 257.
választékban láttatnak raktáron.
frissen csapolt kőbányai sör.
ilitscheiner-strasse 15^
Schlesinger Samn uriszalx't divatiermét ajánl- Vak szamár sxálloda Győrött. Teleki-utca
juk a kényesebb izlésü közönség figyelmébe. |
Marschall Pál vendéglős. '** .
,
Pápai-utca. (iömbös-féle ház.
Vadászy Pál vendéglője Izsákfán.

Tartós é s j ó !
Olcsó árak!

v

1

Elsőrendű ajánlatok!

Személy hitel!
Kezes és kezes • nélkül katonatisz
tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állami-,
megyei-, es magántisztviselők, tanítók,
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult

hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak
és magánosoknak '/ —25 évig terjedő
időre heti. havi, ' / Í ^ V J ? . egész évi
-tőkekamat törlesztéssel!
4

8

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris-becsi
enqneté érteimében tökésitjüxa l<>

Kérjen prospectustl
Válaszbélveg melléklendő!

MELLERLE.
Budapest.
V. kerület, Kohary-ntca 19 B. szám.

Ne ^iilassza el megrendelni!
rí Manhattan nélkül
100kg- Manhattan táp-

._4M

[torral hizlalva : I S 7
kilót nyoinotl ezen
sértés.

Jelzálog hitel!
300 koronától feljebb I . . II és.III
helyre földek-, városi- és vidéki házak,
nyaralok, gyárak, fürdő épületek, malés kőbányákra, a becseitek

részéig.

Építési hitel!
építésiéiben

levő

ingatlanokra

2—3

részletben, oly arányban, amily aiáoybán az építkezés előre haladt!
Iiank'

£s

magánadósa-

ii»U e i i i í v c r l á l a s a !
Váltó- és tárcahitel! Viszleszámitolás k e r e s k e d ő k n e k l
Előnyösen! Solid alapon és g y ö t .
Sab eszközöljük mindezen fenti művele
teket elsőrangú intézetek által.!
-'

(.a/dal. Ii-v>imelie!
-A sertés'szépen fejlődik, gyorsan nő és ha- ,
marább hizik. a b'hén löbb és jobb ininö' ségii lejét ad. a ló sokkal erősebb lesz. és
súlyosabb terhel • bif' el;-ha ezek eleségebe j
naponta a. világhírű Manhattan lápporból.;;]
csekély, mennyisége! átlagolunk; 5 kilópró-.,
bára ö korona postáuláiibéttef ttlO kiló ön j
korona, ön kiló i l i kor. Budapestről vasúton
szállítva.' Hasznos tanácsadó a háziállataink
hizlalása, és táplálásához, valamin! ezek be
tegségeikről és attól való mcgóvhatásukról i
ciiíiil minded gazdának nélkülözhetetlen ta- j
j-nulságös könyvet minden rendeléshez ingyen ;
i 'mellékeljük. Megreinleléír~cim': Manhattan-.J
f Vállalat Budapest VIII.. Ilezerédi-ulca- 3/M. I

Nincs többé iszákosság!
a Zoa-por haaanilaU után,
amiről ezer meg ezer köszönö~""levél önkjtit beérkezett A ZcapOT kávé-, ital-, étel- vagy szc•zes italban adható an elkfil. hogy
errröl az ivó tudoma ssal birjon.
Teljesen árlalinaHiin A Zea-port
többet ér« mini a világ mii n
szóbeszéde a tartózkodó ml,
inert előidézi azt a csodálta: íst,
hogy az' iszákosnak a sze zes
italokat étléniwenveasé teszi. A
Zoa oly csentlesen es bizti«jjV*"
hat, hogy azt feleség, testvér vagy
leánygyermek egyaránt az ivónak tudta nélkül atihatja és az
lift i > még csak ni'iii is sejti, mi okozta javulását
Zoa a családok ezreit békítette ki, sok ezer ,
férűl a szegyen- cs becslelenséglöl iiu;giuentett.Tik k.-ső'H>jo).un p t » » i t i , i l i " i ' . m t t Q É g a
emberek lellek...Xciii. kevés fiatalember! a jó
útra ,c_s szerencséjéhez segitelt es sok ember
éleiéi számos évvel meghosszabbította.
Kgy adag ára egy teljes kúrához 1 0 korona.
Szétküldés titoktartás inelletl portó- és vám
mentesen történik utánvéttel vagya pénz elő
lege- beküldése mellen. Szállitja'AuHenberg
József Bndapest, Bezerédi-ntca 3/M szám. ,
;

porcellán- és
üvegszervizek,
lámpák, chiniiézi'ist Kérésre képesárlap
ingyen. — Ugyanitt utazók (elvétetnek;
kik vendéglősöket, kereskedőkel és hen
teseket látogatnak, híres szegedi paprika
eladásával sokat .kereshetnek.

1 kiló világhírű szegedi paprika
= = 3 forrtit
títánvttel:-zzz
IVÁNKOVITS K Á R O L Y és FIA SZEGEDEN.

37. szám.

KEMENESALJA

6. oldal

M e g é r k e z t e k

az

őszi

és

Téli

divatkelmék.

•
Az őszi idény közeledtével bátorkodom a n. é. -közönség
figyelmét felhívni J á n p s h á z á n levő szabó-üzletemre, hol a
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a leg
újabb divat szerint íérfi-öl tön vöket.
.. >* '
- =

Gyorsan, pontosan és jutányos árban! ' = -

| Nagy k é s z férfi- é s [
í j gyermek-ruharaktár •
Meghívásra vidéken is bárhol megjelenek.'
A n. é. közönség szives pártfogását kérve
vagvok tisztelettel

Sikos István
papi-, polgári- és egyenruhaszabó.

A S

a r i A

ip

Acetylen világításhoz:

KÉRJEN

S
r

MINDEN

S

Legjobb minisgú rónai darabos calciumcarbid

26 K

Legjobb minőségű római szemcsés carbid. . .

20 K

V
• dm

sulybeszámitása nélkül, ingyenes csomagolással,

Ára 100 kgr. tiszta sulyért. tehát, csomagolási
azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

a

GAZDA

as

r A Gr E A K TA-tól
ÁRJEGYZÉKET

i

•

benzinmotorokról
és vetőaéDekről.
=
Ax árjegyzéket dijtalaanl küldjük.

a
r
i

•

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2.

g

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészülékeket-és.teljes acetyleir-vrlágitist

be°élczim:

A

tári engedmény és minden levonás nélkül.

r a r i A

.tekét is legjobban.
^ \ 11audó - n a g y
Gyors

n i k t a > Bírta|H'hUm.
kis/olgiilás!

Schvárcz József és Társa
acetylen-világitasi és ealcinaiearaUd elad a sí vállalata
BUDPEST, V , Vaclkflrut 26/a.

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyonIájában Celldömölk

%

