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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Felelős szerkesztő

f i l l é r . "~~

Dinkgreve .Vándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide inlézendök~"a szellemi részt illető közlemények,
.hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

nem mutatkozik azonnal a visszahatás, mány ismereteinek teljes figyelembe vé
tele mellett állandó és maximális termé
de előbb-utóbb biztosan bekövetkezik.
. .
Ha az okot ° niegszQutetjOk, ugy az seket nyerjen.
Megjelelitek a rölduiivelésügyi mi
A múltban annyit vétettek már a
okozat is megszűnik; minél kősóbbre
niszleriuni. hivatalos kimutatásai, ai
halasztjuk ':t.'1iil>n jóvátételét, annál ne helyes gazdálkodás ellen, hogy — egyIvekből azt az 'örvendetes tényt. állapit
hezebbed fog az. sikerülni, niert a hely egy sikerültebb évet kivéve — ax ered• haljuk' meg, hogy térnióséri'di'fiéiiyeiTJlrl telen gazdálkodásba rejlő ok egy csa meny mindenfelé mutatkozik. Általában
áltatában igen ikielégitők voltak iiz 4dói(. pásra tiem szüntethető 'niegrT \fko/.za a látjuk, hogy igyekezik azon minden előre
A gazda munkáját tehát- Isten ál gazda helyzetének .súlyosságát- az a kö látó gazda segíteni és nem várja be
dása kisérte. Rossz gazda volna azon rülmény, hogy az időjárási kalamitások földjének teljes terméketlenségét. Sajnos,
ban, aki e fölötti örömében kezét ölbe ejjeíz évi munkásságát halomra dönt kivételek is vannak. Egyesek nem látják
tenné és minden jövendőjét most ihar hetik. " p ~
be. hogy gazdálkodásukban rejlik a rom•'; ' - .
kizárólag a jó Istenre "bizná. Keservesen
Kzek hatását megakadályozni csak bís oka és a követett rendszeren halad
lakolna ezért. A tapasztalat azt mutálja, a legri'.í . i h esetben lehetséges (egyes nak a biztos pusztulás felé. Pedig mi
hogy a jó termések .rendszerig} kimerí prolilakii.iis eljárásokkal) de ha gyak nél később ismerik fel a rendszer
tik a talajt s egy-egy bőséges termes rabban és mintegy, rendszeresen ismét változtatás szükségességét; altnál több
után fokozottabrnm kell u kálkodni és lödnek, úgy bekövetkeztükkel a gazda költség és idő fog szükségessé válni
nem szabad szem elöl téveszteni semmi .számolhat és esetleg gazdaságának üze eredmény felmutatására
ÓvótntézketLést, hogy a következő ter met hozzá alkalmazhatja.
A gazda főcélja, hogy magas
méskor jelentékeny - visszaesés ite áll
A gazba feladata volna tehát a- he- termésátlagokat érjen el, Ezt pedig
jon be.
'
lyos irányú L'TIT11 tiIIrnrtr11—• Ír n n i "" | i kis
n talajának javítása által érheti el,
Folyton figyelemmel kell lenni ama nyok lehető figyelembe-vétele mellett, a mert ha azt tovább is következetesen
veszélyre, mely :i gazdát helytelen gaz növény szabályszerű fejlődését lehetővé elhanyagolja, -ugy a létkérdés forog
dálkodás következ.tében érheti. Ha az tenni, olvformán. hogy á körülmények szóban. ^
eredményben
mint az idén is — hez alkalmazkodva, a gazdasági tudo
A legutóbbi évtizedekben sajnosán

Okos gazdálkodás.

,
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TÁ RCA
A magas Tátrából.
—

A Kernen .-srtlja eredeti U'C:ij.L'

A csúcsok alsó felét fenyvesek borítják,
minél fülébb. annál kisebb a növényei, felső
Wök tiszta kőszikla. Itt tanyáz a zerge, a
kőszáli sas, tanyázott valamikor a vadkecske:
az alább elterülő rengetegekben tanyáz a
medve, a hiúz, a vadmacska, a vadkan, az
óz. a szarvas, a farkas és tanyázott vatnmi-

kr-Mt katáng it yij|f j)jÁ|".----ijit-..».-.. lej
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tőkön és elhúzódó völgyekben vannak el
szórva a tátrai fürdő- és nyaralóhelyek: Pop
rád, Pelka, l.ucsivna, (iánócz, Virágvölgy,
•<'.*rfarí<zel^^
háSi.' Barlangligel, l.omnicz és a fürdők és
nyaralók királynéja TátrafOred, bár az utób
bival az előtte való kettő erősen versenyez.
Szokás .mailap a nyaralást csak amolyan

ujabbkori találmánynak és léhaságnak tekin
teni. Van ebben valami, de hány ember ta
lált már pihenést, üdülést, megnyugvást; erőt
és egészségei e helyeken, otthon hagyva
gondjait és az örökszép természet minden
haló erőiben IDrösztve jaeg lestél és lelkét!
El akarom mondani egy kis kalandomat
egy ily fürdőhelyen. Xem most, hanem ne-liány év előtt átmentem Lucsivnára. hogy
meglátogassam régi ismerősömet és jóbarátomat, a most már Istenben boldogult Sznkmáry Donátot, egy tipikus régi j ó magyar
embert. < Itt tartottak ebédre, amelyen a szin
tén már megboldogult lthcdey grófné, egy
rettentően katonás asszony mellé kerültem
jftlI'ffiiiMiÜT- ^~ ItfflS
" - - íróuié fogja a
boros üveget és' poharam fölé tartva kérdi:
.Többetek főur?« fin elég gyámoltalanul azt
feleltem: •Köszönöm Méltóságod, én a Kneippszérint élek és csak az ebejl végén
iszom.« A grólh'é léiréhuzza 'jjkait, leteszi az
üveget és azt mondja: >Ahogy tetszik, főúr,
hiszen tudja, a disznó egész ebéd alatt iszik,
az ókor csak az ebéd végén.- Ezt kellen
u t a

a

zsebre tennem. Sokat lehet itt gondolni, de
egy bizonyos, hogy .-megérdemeltem, mert
illeti volna kínálatát elfogadnom.
Szobám egy másik ablakja előtt az or
szágul megy el egészen közel. Ezen utón kell
elmenni minden kocsinak, amely Tátrafüredre
megy föl. Mellesleg megjegyzem, hogy Tátra
füredet már villamos köti össze Popráddal,
dija 1 korona, inig a bérkocsi 4 forint Igen
ügyes alkalmatosság, olyan, mint a fővárosi
villamosok és egyedüli eddig hazánkban, anynyiban, hogy csak felső vezetékkel, de min
den sin nélkül szalad az országúton, nem kis
rémületére a tótok lovainak. Ebből a máso
dik ablakból lesein, nem látok-e egy ismerős
arcot-.valamely kocsiban, talán éppen KisCcllböl. Eddig bizony nem akadt. Hanem l á 
tok ebből az ablakból más valamit is, amit
érdemes megemlíteni.
Egy szén^lária-szobrot, mely egy köz-^_
téren, éppen a Krompacher-félc üzlet előtt—
egészen olyan, mint a flcyer-féle nálunk —
karcsú joni oszlopon, áll. Mivel ily szobor
Poprádon is van, Szepes-Szombaton is van

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
éS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utcá Hujber-féle ház):
Nagy érc-és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban.
Ebrállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolr-d
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foglaltak beérkezése -utáa^íog wf„.Jbtrgy' a/á^-Ugyanitt ..fennálló tallózására for;
bati a végleges határozat^nie^lfrjíatiii. dttjaj
• ' 5& régi városháza helyiségei után
Megjegyezzük az. érdeklődőfe^rwiére,
hogy akik ezen kitűnő és olcso^fflkiri- füUitrTidö bérösszeg fejében 400 korona
tast'lakásaikba vagy üzlethejyisége^^
elhatározta a képviselőtestület
bevezetni szándékoznak, az égők számát s ezt pénztárából kiutalja, miről a r. k.
s esetleges nagyságái dr. Pletnits Fe hitközséget azon kikötéssel rendeli érte
síteni, hogy ezen összeget 8 nap alatt
renc ügyvédnél jelentsék be
; .
Artézi kut fúrása a Szentliároinság- vegye fel, mivel ellenesetben azl birói
téren volt a második tárgy- Mielőtt ez letétbe fogja helyezni.
Felolvastatott Vasvármegye alispánérdemben végleges határozatot hozna a
képviselőtestület, bevárja a ministeriuiu- jának leirata.-.Valamint városunknak a
tól kiküldeni kért szakértő geológus vé kövezetvám tárgyául szolgáló útszakaszleményes jelentését, egyúttal megbízza átadása iránti kérelme tárgyában felvett
az épitö-b zottságot, hogy a véleményes jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet a kéj),
jelentés mellé J I "költségtervezetet. is viselötestület egész terjedelmében magá
évá tette: — ellenben ó/.v Gayer (jvucsatolja.
László Ferenc kertje melletti utca láné kérvénye — melyben háza déli
terület átengedése tárgyában elhatároz részén levő járdát az Qzlethelniség ki
tatott, hogy a képviselőtestület csere- ugrásáig, virágos kertté leendő átalakí
K é p v i s e l ő t e s t ü l e t ü n k g y ű l é s e . képen átengedi László Ferencnek a kert tásra átengedi s a járdái kiugrás előtt
futó járdával egy vonalba helyeztetni
. . Hangos volt 10-én délelőtt 8 óra déli oldalán levő uteaterületból a volt
kéri — elutasittatott azon indokolással,
Szaláy.-féle
ház
tűzfalával
egyenes
vo
kor a városház tanácsterme a város
nalba eső részt azon kikötéssel, hogy hogy az utcatér forgalmát tekintve, a
atyák vitatkozásától, nagyfontosságú s László Ferenc ennek ellenében köteles térségre szükség van
Mészáros János
jelentós tárgyak felett hoztak határoza az útvonalban épített jégvermét és ve kérvénye, piélyben áz utcák npulezése
tot, liészletes tudósításunk az üles le randáját háza tálával . párhuzamosan alkalmával előkerülő fölöslegei anyagot
beljebb helyeztetni, illetve ezen térség a lilióinvölgybe hordatni kéri, elintézés
folyásáról a következő:
végett kiadatott az elöljáróságnak
Pálovits József városbíró megnyitó ről, mely utcarészt fog ezután képezni,
eltávolíttatni
E/.en
végltatározal
15
na
Még néhány jelentéktelenebb' ügy
szavai után Lorántli Gyula jegyző ol
vassa a' tárgysorozat éjsó pontjai: A pig közszemlére kitéve s ez után jóvá elintézése után a város téglás mestere
villanyvilágítás bevezetése 1 >r. Pletnits hagyás végett a törv. bizottságin)/, fel részére a gyártott faltégla árát 1000 da
Ferenc tartalmas hozzászólása után a terjesztve le!?? Ugyanezen sorsra jutott rabonként . minimális 12 .koronában, el
képviselőtestület a villanyvilágítás beve az utcák rendezése tárgyában alkotott adási árát pedig 26 koronában állapí
zetései elhatározza s megbízza a már szabályrendelet is csekély módosítás totta meg az 1907-ik évre. ':•••
HorlereJános üzletében, valamint s
kiküldött bizottságot, hogy erre vonat eszközlése után.
kozólag tervezetet készítsen, pályázatot
A Kemenesaljái közg. hitelbanknál .szegényházon szekséges javíttatások esz
hirdessen, a fogyasztásra vonatkozólag elhelyezett 1000 kor. 90 lill. f-lvétefe közlésével pedig az elöljáróság biz*'.'
a in kir államvasutakkal tárgyaljon s tárgyiban a képviselőtestület elhatározta, tolt meg
mindezek után véleményes jelentést ter hogy tekintettel arra, miszerint ezen
Ezzel a gyűlés 10 óra körül vé-1
jesszen költségszámítással együtt a kép befektetett összeg után csak 4 százalék get ért.
viselőtestületeié. Ezen elvi határozatban kamatot élvez.- az összeget felveszi" és
tapasztalhattuk, hogy az uralkodó gazda
sági válság hány gazda tönkretételét
eredményezte: éppen csak a legutóbbi
egy-két esztendőben állt be e téren némi
javulás.'
Hogy a válság tovább ne fajuljon,
igvekezni kell a gazdálkodást helyes
irányba terelni.
Ha a gazdák ezt nem teszik meg
a körülmények kényszerítő hatása alatt
sem, ugy pusztulás követi a csökönyös
ségét. '
Segítsenek magukon, amíg segít
hetnek, mert a veszély folyton fenyeget
és csak éber figyelemmel kerülhető el

:

-

és állítólag minit a ló szepesi városban, ezen
kiváh',ni evangélikus vidéken, kíváncsi lettem
a dologra és az öreg Krompachcrt egyszer,
már évek előtt megkérdeztem, nem tiid-e
valamit e szobor keletkezéséről és körülmé.nyeirúl. Jaj. uram. felelt ö .nagy történele
van '• dolognak. V"lt egyszer régen, igen re
gen egy erőszakos, törvénytipró, se Istent, seembert nem ismerő garázda fötir e vidéken,
olyan C*ák Máté-féle. F.gyszcr vendégség címe
és ürügye alatt i»s-zehi,\la. a vidék uri népét
ferfiakaf és lejeiket. Mikor együtt voltak, a
férfiakat hajdúival lefogatta é» elzáratta, ne
jeikkel és han;aikkal pedig botrányos orgiá
kat követelt él. Nagy baj lett ebhől. olyan
pör. mely a királyig jutott cl. tiki Ítéletében
a büntetés cg; részéül azl tűzte ki, hogy a
gonosz fötir a megsérteti női erény kieiigesz* teleséül mind a Ili szc|iesi varosban egy
Mária-szobrot tartozik építeni.' Kdrrrg^nimpacher. .Mit mohd erről a_ hiteles történetírás,
nem tudom, de olvastam e dologról egy ko
moly egyházi, folyóiratban is. a
Magyar
Sion«-ban, ant Ív az egész elbeszélést tag*-

d.i-ba vette. Utána jártam tovább is-és azt
.találtam, hogy az egész egyszerű népmese. A
szobrokat l.ubomirszky lublöi várkapitány
emeltette 11"•.">< l-ben huzgósughól. ,
.Mikor ezt kérdeztem, a szobor már
erőseit römladozóba volt. ti-hat csakugyan
reginek "kell lennie. Megemlítettem ezt az
'Heg urnák. • Tudom., felelte ö. maga is
evangélikus, >de majd kijavítjuk. Hozzájáru
lok élihez mai érdekből is. mert ha a vidéki
parasztasszony gyerekét valamiért hozzám
küldi, azt mondja neki: Menj' a Máriás
boltba.- Az. idén. de már tavaly a szobrot
már szépen kijavítva találtain. Az öreg urat'
azonban :i nyáron — mai a temetőbe k i -

többre és egész idejüket kirándulásokban
töltik, barnulva a természet szépségeit és
imádnUa Teremtői alkotásaiban. Azl .mond
jak: aki a Mindenható csodáit itt látja, órákig
nem tud beszelni, oly nypmasí'ó az emberre
az. ö kicsiségében ' a természet gradiozai
rölla. De'csak rövid ideig. Az elnémult em
ber isinél beszédes lesz, mert végre is. amit
itt lát. csak anyag, ő pedig szellem is. ai
pedig nemcsak nem engedi magát legyőzetni
az anyag állal, hanem, ha harc árán is, de.
fölébe kerül itt is előbb-utóbb alagutat fog«
hegyek gyomrába fiu-ni. vagy vasutal szalasztani csúcsaikra.'
Az említeti kirándulási helyeken kívül
^ToTk^tf'ri.tlii't'.itlIi mm mtrrnSBirrTisgSWBg.ltW^
WPJ' MttW SJIH •Puihtrnéni- Scsavniczáis,
minden szép. és jóért lelkesülő az .ö egész Lengyelországba és a dobsinai jégbarlanghoz
nagy és szép családja Felkán, ilyen voll maga Az -első a llunajeizen ~ a .második hálátisi
i.-. nyugodjék békében!
magyar ftdyó, több nincs is — való
I.eiiiam. amit leinti érdemes fritT"Ezen zás, liajókanwáhitr'tH^iajeies;'
a szép földdarabon ilyenkor július—augusz egy nagy földaíatti üreg. akkora múlt égj
tusban ezrei és tízezrei fordulnak meg az templom, amelyben a felülről leszivárgó v i
'idegeneknek is, különösen németek és lengye azonnal megfagy és ott nyár közepén villa
lek. Ki egy-két .napra jön, ki egy hétre, ki mos világítás mellett korcsolyáznak.
Kifogástalan
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uradalmi erdésztisztek'r
nek, postásokhuk. vasu-,|
tasekuak, crdflőröknek |
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HÍREK.

Aszfaltmunkálatok városunkban. Biz

alig hogy megkezdődtek az aszfaltmunkálatok,
máris sox szidalmat, cifra káromkodást me
A Dunántúli ág. hitv. ev. egyházke nesztettek az ég felé a munkálatok vezetői
rület ez idei közgyűlését f. hó ó-án é s 7-*n ellen. Nem is csoda, hisz. a felhalmozott ka
Bonyhádon tartotta ineg. .Ezen gyűlésen a vicsos homok, valamint- á" csatornákból k i 
Kemenesaljái egyházmegyéből
résztvettek: szedett kövek ináig - sincsenek elhordva a
Varga Gyula esperes, dr. Berzsenyi Jenő egy gyalogjárókról, melyek a nélkül is nagyon
házmegyei felügyelő. Mód I.enárd, Vértessy szűkek volnának. A város elöljáróságának
Sándor lelkészek. Berzsenyi Dezső egyházkor, kellene e tárgyban az aszfalttársaságot eré
törvényszéki biró és Hrabovszky Mór. — A lyesen felhívni, biztosan volna eredmény. —
püspöki jelentésben Gyurátz Ferenc püspök Különben e visszás állapotra már a mult la
a celldömölki ev. gyülekezetnek a muff évi punkban i.- felhívtuk az érdekeltek figyelmét,
szept. 1-én és 2-án tartott lelkészavatás al de a - felszólalás a figyelmet — ugy látszik —
kalmával tanusilottt szives vendégszeretetéért kikerülte.
meleg köszönetét fejezte ki. — Ugyanezen
Tanitngyülés Szombathelyen. A szom
kerületi gyűlés, egy a celldömölki év. gyüle
bathelyi egyházmegye róm. kath. tanítói e hó
kezetet, de városunkat is közelebbről érdeklő
11-én délelőtt a ..Sabária. nagytermében ünhatározatot hozott. Mig ugyanis eddig a du
.népeitek elnöküknek, Barabás György sárvári
nántúli ev. egyházkerület évi közgyűlését fel
léiZeit^ tanítónak dl eves tanítói mú'k:ah.seváltva-Sopronban, Győrben, Kőszegen, Pápán,
nek évfordulóját A gyűlésen Pados Gábor
Bonyhádon szokta tartani, a jövő évi kerületi
egyleti alelnök remek beszédben méltatta az
gyűlés helyéül Celldömölköt tűzte ki' Szeret
ünnepeltnek érdemeit a népoktatás terén, be
jük hinni, hogy a-dunántúli ev. egyházkerület
széde végén pedig egy díszes aranyórát és
képviselői városunkban is lel fogjak találni
láncot — mint az egylet ajándékát — nyúj
azt a szives vendégszeretetet, mellyel őket a
tott át az ünnepellnek. I!arab;is meghatott
jelzett városokban fogadni szokták.
-• ^ '•'
szavakban köszönte meg a szerelet megnyi
Százkét uj - jegyzojelolt! A szombat latkozását, mely után az elhunyt tanfelügyelő,
helyi közigazgatási tanfolyamra ez idén százkét Stegmüller Károly érdemeit szép beszédben
(102) közigazgatási tanfolyami hallgató lelent- méltatta. A pályatételek elbírálása lilán a
kezett. Valamennyit fölvették. A bclügvminis- gyűlés bankettel végződött
ter a szombathelyi közigazgatási tanfolyam
részére az ujabban kert ö U U t t korona állam
segélyt megadta és igy a tanfolyamon az öszszes beíratott hallgatók.elhelyezési nyerhetnek.
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. Beiratások a r. k. fiúiskolában. A

vegpi hulladékai mind alkalmasak a műtrágya
elöállitasárá. Az elmúlt napokban a gróf
emlékezetébe bozták a műtrágyagyár léte
sítésének kérdését, aki a legnagyobb készség
gel hajlandónak nyilatkozott a kezdeményező
lépésekéi megtenni .A műtrágyagyár iránt
érdeklődök
szeretnék
a
mezőgazdasági
gyáripar-szövetkezet közreműködése mellett
a gyárat létesíteni, miért is értesülésünk
szerint legközelebb a szövetkezet igazgatósá
val érintkezésbe fognak lépni.

Megyei választmányi tagok

celldömölki róm. kath. fiúiskolában a beira
tások f. hó l.'i—14—15. napjain mentek végbe
es a tanulok ma reggel 8 órakor már részt
vetlek az ünnepélyes «Veni Sancte.-n. A tanitások menete holnap, e hó 17-én kezdődik

Ezen kirátrdulásokbaoén nem vészekMegyék szövetsége a tüdovesz ellen.
részt, mert izgalmaik nem nekem valók.
Egyetlen egyszer mentem át villamoson Pop Vasvármegye kezdeményezésére mozgalom
rádra, akkor is egy részeg tót az ö társát a indult egy dunántúli szanatórium egylet, léte
menő villamos ala lökte.^Isten őrizte, hogy sítése erdekében, amelynek colja Dunántúl
nem történt baj. Az ét napirendem ez: mise. megyéinek egyesítése a tüdővész elleni küzder
hidcgviz-kúru. reggeli foglalkozás, séta a park lemre. A mozgalom szép eredménynyel- járt
ban, ebéd, szieszta, ismét foglalkozás, ismét ,. az összes dunántúli törvényhatóságok ti
séta a parkban vagy szórakozás a társalgó a szövetségbe.beléptek. — A szövetség ala
ban, beszélgetés, ének, zongora, néha tom kuló közgyűlését névember hó 2N-an Szom
bola vagy cigányzene mellett, azután vacsora bathelyen tartja ,és e gyűlésre az összes tör
vényhatóságok alispánjait és polgármestereit
és lefekvés.
A hatalmas sziklák, az óriási fenyvesek, 'meghívlak.';'
a kristálytiszta hegyi vizek e regénye- vidé
Gyümölcstolvajok. Neuhauszer Imre
kén, a-hazai történetünk számtalan lapja és ad'.prnzl '.rnok Dayi 1 K Urnán u •daliszt. Ilogii
a jelenkor által is a leghazafiasabbnak föl- Endre mozdonyfolvigyázó, Reindl István posta
tüntetétl bár idegen ajkú lakosságnak köré mester é Hantiig István kir. albiró, valamint
ben ily körülményék közt a mult években a körházker! kertésze több ízben panaszkodrendesen hal hetet töltöttem. Kerüli pedig az a csendőrségnek, hogy a nyár fofyamán is I
egész össze-vissza kétszázötven, forintba. (Na meretlen tettesek « folytonosan dézsmálják
ponként a szoba 1 forint, étkezés: reggelire gyümölcsöskertjeikel A csendőrség figyelem
kávé, ebédre levési marhahús mártással, egy mel kísérte a tetteseket és azokat elfogván,
második hus l'özelekki ^ és tészta, vacsorára feljelentelte' a büntető bíróságnál, ahonnan
egy húsétel, egy bel 12 forint, titazas oda- ügyük áttétetett a szombathelyi kir. ügyész
vissza 50"' forint. í Ki f?lsja?ezt sokaim, ha séghez. A tolvajok ismert sági személyek s
megválthat magának hat lu>tet%4tyyzgaljnat- mindössze hatan követték el a tömeges tóiabb kiscelli i*irl»VI, fi^tb
* J.egyen a hideg bánni Tía;
Műtrágyagyár Sárvárott. Sárvár vá
rosa a közel jövőben valószínűleg ismét egy
A folyó fenékig még se fagy:
uj .iparvájala'.tal fog szaporodni. .A selyem
• Legyen a baj, vész még oly-nagy. gyár é p í t k e z é s i ' alkalmával már említette
Szivünknek mindig reményi hagy.
"i
Ez a remény hozott "engem, is ide Fel gróf Chardonnel igazgató, hogy Sárvárott
kára és jó órában legyen mondva, ugy lát nagyon célszerűnek bizonyulna egy müujá*
szik, be is válik. Isten vcIüiiR a viszont gyagyár felálliittása, meri a cukorgyárnál be
szerezhető mésziszajv és á müsclyem^gyár
látásig és azután!
Sz. M.
s

a

1

válasz

tása. A vármegyei központi választmányban
elhalálozás folytán négy tag helye megürese
dett Ezek helyét választás utjiui tölti be a
hétfői megyegyülés. Ezenkívül a mezőgazda
sági bizottságban megüresedett tagságokat
tölti be, a muraszombati kórházbizottságot
alakítja újra és az esküdtek alaplajstroma
ellen irányuló fellebbezések elintézésére hiva
tott bizottságot egészíti ki a törvényhatóság.
„A jámbor gyermek" címmel mos
jelent meg egy kis oktatókönyvecske az el.
iskolások részére, mely az • F.xenipla trahunt.
elv álapján egy kis elemi iskolásnak életébe
j szőve üdvös, oktató, tanításokat tartalmaz;
] különösen az első szent gyónásnál és első
| szent áldozásnál lelki haszonnal forgathatják
j a kicsinyek. Megrendelhető a szerzőnél: Grátzei Piu's hencéstaüárnál. vagy Buzárovita
, Gusztáv könyvkereskedésében Esztergomban.
! Ára (kemény kötés, 10 kép) 80 fillér.
A kivándorlók sorsa. Szomorú bír
érkezik az Óceánról. Kovács János békási,
Rosta János és Véber Lőrinc gyepesi és He
vesi János takácsi lakosok még a tél folya
mán ulra keltek uj hazába, idegen országba.
Hozzátartozóik epedve vágytak róluk ..hírt
hallani. Most aztán jött egy nagy fekete pe
csétes levél. A négy bujdosó magyar nem
látta meg az ígéret földjét Ott nyugosznak
messze az édes hazától, a mérhetetlen
Óceánban.

Szabadjegy a tanítok számára. Mint
a D. Il.-ban olvassuk, Apponyi Albert gróf
vallás- es közoktatásügyi és Kossuth Ferenc
kereskedelmi miniszter elhatározták, hogy az
ország összes tanítóinak szabadjegyet a.Inak
a m'agyaJ állami vasulvonalakon a vakáció
alalt. Ennek a .kedvezménynek az a célja,
hotzy á tanitósá^tak könyebben. nyíljék a l 
kalma ismereteinek terjesztésére, ez ország
szép vidékeinek megtekintésére.
Megfotjyott az emberhús. A- Cunárd
Line .Pannónia* nevű személyszállító hajójamely néhány nap előtt érkezett meg Ameri
kából. 121 magyar visszavándoiiót helyezett
Triesztben partra. A •Pannónia- most indult
vissza Fiuméből. Xeu-yorkba. Ezúttal gyen
gébb az üzlet, miv.fl mindössze" "c-ak ÍM)
utas—gyült egybe Fiúméban, akik Araerikába
mennek a többi mán. Nem lenne-e j ó azt a
121 visszatéri kivándorlót apostolként szét
küldeni az. országban, oktatni
ffljfjjjfr
Bttfij
ínegis csak jobb itthon. Mert \ a » ilyen -«postolkodásnak bizonyára nagyobb látszatja lenne,
mini amikor múzeumi tudósítókat küld az
állam Chicagóba kirándulni. Mert egyelőre
a legfontosabb és legsürgősebb leendő lenne,
visszatartani azokat, akik kivándorolni készül
nek. Pedig de sokan készülnek még erre a
hossza tengeri útra!
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Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó
ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
helyi kir. törvényszéknek 1906. évi 5624.
5817 és 7506/p. számú végzése, követ
keztében dr. Pletnits Ferenc és Göm
bös Géza ügyvéd által képviselt Szent
gotthárdi Takarékpénztár, Sárvári Első
Takarékpénztár s .érdektársaik javára
•özv! Babos Károlyné és özv. Csupor
Lászlóné ellen 1.057 K, 206 K és 703 K
s jár erejéig 1906 évi J U H . ' 2 2 és
attg hó 3-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és
2469 K 40 fillérre becsült következő
ingóságok u. m . : szobabeli bátorok,
szarvasmarhák, lovak, sertések, gazda
sági" eséközök, "méhek, termények s
egyéb tárgyak nyilvános árvetésen el
adatnak.
—v
Mely árverésnek a celldömölki kir.,
járásbíróság 1906
évi V. 169/2 és
V. 230/2 számú végzése folytán 1057
kor.. 206 K és 703 K tőkekövetelés,
ezeknek bíróilag megállapított 6 ° ' ka
matai, V J ° / O áltódij és a bíróilag már
megállapított költségek erejéig, Duka
községben alperesek lakásán leendő esz
közlésére 1906
évi szepfember hó

Legjobb mellékkereset
nők és családok részére. Egy helyen és
-egy'.háztartásban se hiányonzzék az
eredeti «Styriai• k ötógép. — Árjegyzék
Kedrező fizetési feltételek.
gye

Tájékoztatóé

Első styriai kötőgépgyár
magyarországi képviselete, FOGL J. L
Budapest, V I . , Csengery-utca 54.

Eladó

E rovatban előfizetőink cimét
dijtalanul közöljük.

h á z!

Agyagáru gyár;
Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-etca 18.
Pápán a Vásártéi-utcában levő házamat, me
Készit lőzálló anyagból divatos cserépkályhákat. Javítások is jutányos árban elfogad
lyen több lakás
~
tatnak.
'
•
' .. .
" ",
Asztalos:
Schütz Gyula épület-, butor-és portál-asztalos.
'Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca.
és kis kert is van, szabad kézből jutá
Ács:
Reich István ácsmester, Korház-utca.
nyos áron e l a d o m .
Bővebb értesítés nyerhető J á n o s h á  Reich Imre ácsmester, Kórház-utca.
Bádogos:
zan a tulajdonosnál
Wendler Lajos épület és diszmű bádogos.
KISS ISTV.iX
Nagy raktár konyhafelszerelési cikkekben.
pékmesternél.
Borbély és f o d r á s z :
Engelsz Ferenc újonnan berendezett borbélyés fodrász-üzlete-Celldömülkön a-Vásártérutcában. •
Mikus Kornelné Kossuth Lajos-utca.
Cserepes:
Szigeti György csérVpes-inesler Alsóság. El19-ik napjának délelőtti 9 órája határ
\ által minden e szakmába. vágó uj mun
időül kitüzetik és'ahhoz a venni szán
téglagyára
kákat és javításokat
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
Cipész:
C e l l d ö m ö l k .
vatnék meg, hogy az érintett ingóságok
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár
az 1881. évi LX. t-e. 107 és 108.
tér-utca.
IJ-ai értelmében készpénzfizetés mellett,
Jánosa Pál uri és nói cipész, Ferenc Józsefa legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
" utca..
becsáron alul is el fognak adatni.
Klafll Gyula férfi és női cipész, Erzsébel-u.
Reil Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára,
Amennyiben az elárverezendő ingó
Kossuth l.ajos-utca.
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták
Divatáru k e r e s k e d ő :
1000 darabonkint
és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
Löwenstein J. és Fiai, Celldömölk é^Pápa."
ezen árverés az 1-81 évi LX. t.-c
Legolcsóbb licvásárlási hely.
Utalványok Almást János fü.120 S. értelmében ezek javára is el
Németh M rkus uri és nöi divatkereskedése,
• Szt. Hároniságtér.
rendeltetik.
szerkereskedésében Válthatók (DöFüszerkereskedő:
Kelt Celldömölk. 1906. évi szept
niölki-ulca).
Almisi János fűszer-, liszt- és'festékkereskedő,
hó 14. napján. '
Dömölki-utca
ő|o(o|o|o|o|o|0
/ Záborszky Sándor,
Gayér Gyuláné fűszer-, festék- és vaskeieskedéíer Szt. Hároniságtér, '._
>
kir. b n ó s n t i végrehajtó.
Kohn Sándor fiiszer-, liszt- és vegyeskeres- ke,;.-- : zománcozott, edény nagy raktára .a
Szt. HárOmságfércn.
Hazai
g y á r t m á n y !
Steiuer B. fűszer-, ü v e g - é s pnrcellán-kereíkedése. a Központi kávéház mellett, üveg
edények kölcsönbe is adatnak.
.
Hentes:
Bödör József hentes-üzlete és husfüstöldéjé
Tisztelettel értesítem Kemenesalja nagyérdeniii közönségét, hogy
.Jánosházan, .
V
'_
kefe- és ecsetüzletemmel kapasolatosan fennállóit vezetésem alatti
kertész:"
• é r Gyula mti- és .kereskedelmi kertész
Vásártér-utca.
•Kávéház:
Központi Kávéház, Kossuth Lajos-utca. —
Kitűnő italok, pontos kiszolgálás !
Klein Jakab Uj kávéhaza a vasáti állomás
a modern kor igényeinek megfelelően megnagyobbítottam, igy teközelében. Idegeneknek találkozási é S ' S Z Ó liát a -közönség kényeimére módomban áll a legkényesebb, igé
• rakozo helye. Minden időben friss kávé.
nyeknek is megtelelnem. A beraktározott anyagok tisztán hazai
Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utea. Egész
gyártmányok s igy a magyar ipart pártolják I vevőim, midőn
éjjel nyitva,; naponta cigányzene.
Üzleteinben vásárolnak
Kőmives. és építési v á l l a l k o z ó :
Lalnk Ferenc, Kis-utca. Klválln? javításokat,
A nagyérdemű közönség b.'pártfogását kérve maradtam
és házak ujra építését. : .
Vizlendvay József építési vállalkozó és ok•_
kiváló tisztelettel:
épitö-mester Cellcömölkön. Kivallat az épí
tési szakmába vágó mindenfele uj mun
kálatokat és javításokat.*
Horváth Jmos, Jano.shaz.in. Oj-utca. Elvál
H a z a i
g y á r t m á n y !
lal mindenféle kőmives munkál, házak ujrü
épjlését és javilásokal olcsó árak mellett.

p ék-üzlet

0

v

Barflossy Sánflor és Társa

Iszapolt faltégla
— 26 K 20 í.
Tetőcserép 30 K

v

Uj bu t o r r a k t á r .

tntorraktárt

Kíapper Fülöp.

w
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Lakatos:
Legrady Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u
Rosenbeim Ferenc épület és géplakatos Cell
dömölk, Sági-utca.
Sünön Sándor épület és géplakatos,Kossuth-L-u
Klvállal szakmájába vágó mindenféle munkát
Liszlkereskedő :
Herzleld Mór. Csornai Gőzmalom LisztFőraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca.
Takács György. lisztkereskedése Celldömöl
kön, a Bencés-rend épületében.
Marhakereskedő:
Sleitt Testvérek, Ferenc József-utca.
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Tóth Antal, Vásártér-utca, Divatos öltönyöket
olcsón készit.
t
Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg
Sikos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházán. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnék. Tisztitá
sok elfogadtatnak.

Vágó Dezső első pápai férfi, divat-terme
Fő-tér 253. sz. Készit katonai-,-papi- és
polgári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi rul' tkelmek raktáron!
,
Mészáros
Téglagyár;
kransz Mihály, Sági-utca.
Bárdossy S. ós Társai, Sági-utca.
Si ger Ignác huscsarnoka Celldömölk, Kossuth Tory György, Szt. Háromság tér.
Lajos-utca.
- .
Szobafestő:
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a
Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Klvállal
Fö-téreu, Celldömölkön.
templom-., szoba-, és, díszfestést olcsó áraPék:.
kon. Szoba-kárpitoz;Uok (Tapéta) a legújabb
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth I„-u
minták után kifogástalanul .készíttetnek.
Kenyérsütések elfogadtatnak. :.
• Üveges:*
Klein Adolf fápai-u. Kenyérsütéseket elfogad
Spieler Ede üveg-, porcctlán- és lámpaaruk
Szita György, Kis-utca. _J.
kereskedése,Szt. Háromság tér.
Vendéglő é s szálloda:
Szesz- é s b o r n a g y k e r e s k e d ő :
Gnnsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és sz'álló-sz*ibak. Pontos kiszolgálás!
nagykereskedő. .
Korona SZalloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan
Sörraktár:
. épült és fényesen berendezett löszálló-szoba.
Altstádter József, Dömölki-utca. * hirea kő
Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A ldgbányai sör raktára.——••
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás!
Szabó:
Hubert Samn vendéglője a Bárányhoz; Sági-u.
Gnttmann Adolf, polgári és egyenruha szabó Hnbert Pál vendéglős, Csönge.
• A tulipán--hoz. Vásártér-utca. Vasúti sap RotSChild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- és
zelt sági borok. — Naponta. Friss birkahús
gyermekruha raktár. Olcs.'; árak.
. kapható.
Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a. Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a
Sági-utcában. Férli- és gyermekrtihák nagy
Központi kávéházzal szemben. Állandóan
választékban tartatnak raktáron.
frissen csapolt kőbányai sör.
Schlesinger Samn uriszabú divattermét ajánl Vak szamár szálloda Győrött Teleki-utca
juk a kényesebb izlésii közönség figyelmébe.
Marschall Pál vendéglős.
I'ápai-utea. Gömbös-féle Itáe.—
Vadiszy Pál vendéglője lzsákfán.

ALAGCSŐVEK
HORN YOSZSINDE LY
iszapolt agyagból
bérmentve minden állomásra.
Bővebbet GAYER GYULA cégnél
CELLDÖMÖLK.

r

Elsőrendű ajánlatok!

Személy hitel!

ELSŐ SZOMBATHELYI GÖZTÉGLAGYÁR.

• Tartós és j ó !
Olcsó árak!
Az árjegyzéki árakból nagy engedményt
adunk t. vevőinknek: ugyanis kerékpáraink
árát felére: 80 koronára szállítottuk le. Ma
gyarországba az elvámolásért 4 korona szá
míttatik fel. Világhírű „Multiplex" kerék
pártúnkért ti e'cí irtixMi jolállcUit
cálltihwk.
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről.
Klsöniinöségü gyártmányú „Multiplex" k e 
rékpáraink felülmúlják e" téren Európa gyárt
mányait mert gépeink összes alkatrészei
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok
tartósságáért szavatolhatunk.
. • Arjtgycéket ki.anatra ingyen és bérmentve kuk
a „MULTIPLEX"

kerékpárgyár,

iütscl.i'iiHT-strasso

Berlin 2 5 7 ,

lő.
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Nincs többé iszákosság!

Kérjen prospectust!
Válaszbélyeg melléklendő!

a Zoa-por haasnilata után,
Timiről ezer meg ezer köszönő
levél önként beérkezett. A Zoapor kávé-, ital-, étel- vagy sze
szes italbanadhatiianélkül, hogy
errröl az ivó tudomással birjon.
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak
Teljesen ártalmatlan A Zca-port
es magánosoknak ' / — 2 5 évig terjedő
többet ér. mint a világ minden
időre heti. havi, / i — V » ós egész évi V. kerület,. Koháry-ntca 19 B. szám.
szólieszéde a -tariózkodásról,
mert előidézi azt a csodahatást,
tökekítiiitit törlesztéssel!
''• — T hogy az iszákosnak a. szeszes
»>* *'j? X**VI "^"I *" Y>* YN* V^V Yl>* Ve v »** v »* v * '»* ** V
italokat ellenszenvessé teszi. A
KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi
Zoa oly csendesen és biztosan
enqueté értelmében tokesitjük a'jö
Tiat.ltogy azt.feleség, testvér vagy
vedelmet.
leánygyermek .egyaránt az ivó
mert Manhattan nélkül
nak tudta nélkül adhatja és az
1 ím kg.. Manhattan t á | H
U
illető
meg
csak
nem is sejti, mi okozta javulását
porral hizlalva :!S7
Zoa a családok ezreit békítette ki. sok ezer
kll.ol nyomott ezen
férfit a szégyell- es becslelenségtöl meg men
sertés.
tett, kik később józan polgárok és ügyes üzlet
emberek lettek. Xent kévés fiatalembert a j ó
300 koronától feljebb l.. I I . és, III.
titra es' szerencséjéhez segített es sok ember
helyre földek-, városi- és.vidéki házak,
életéi számos evvel meuhosszabbitottá. —
nyaralok, gyárak, fürdő épületek, mal
Egy adag ára egy teljes kúrához. 10 korona.
Szétküldés titoktartás melleit portó- és vám
mok, ásványvíz és egyébb források
mentesen iöiteiiik utánvéttel vagy a pénz elő
és kőbányákra, a becsérték , részéig.leges beküldése mellett. Szállítja Anffenberg
Gax«|áfc-Ha j«'Imébci \
Jozset^Bndapest, BezéreTO-ntca 3, M szám
A sértés szépen fejlődik, gyorsan nő és ha
Ke/.es es kezes nélkül katonatisz
tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állatni-,
megyei- és magántisztviselők, tanítók,
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult

MILLER L,E. .
Budapest,

4

l

r

v

Ne mulassza el megrendelni!

.4°/sf ,4%!. ' 4 „!

4M

Jelzálog hitel!

3

4

-

^pltésTHtel!

építésiéiben levő- ingatlanokra
2—3
részletben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt!
B a n k - és magánadósa
t o k conre-rtiilása!

Váltó- és tárcahitel! Viszleszámitolás k e r e s k e d ő k n e k !
Előnyösen! Solld.alapon és gyor
san eszközöljük mínfíezeD fenti művele
teket elsőrangú intézetek által! "
.

w

marább hízik, a tehén több és jobb imneségíi tejet ad. a ló .-okkal erösehb lesz és
súlyosabb terhet bir el, ha ezek cleségébe
naponta a világhírű Manhattan tápporból
csekély mennyiséget adagolunk; 5 kilo pró
bára 5 korona postauláiibétlel 1(10 kiló 50
korona, 50 kfló 2ti kor. Budapestről vasúton
szállítva. Hasznos tanácsadó a háziállataink
hizlalása és táplálásához, valamint ezek be
tegségeikről és oltöl való megóvhatásukról
cimü minden gazdának' 'nélkülözhetetlen ta
nulságos könyvet minden rendeléshez ingyen
mellékeljük. Megrendelési ciiii: ManhattanVállalat Budapest. VIII., Bezerédi-Utca

lámpák, chinaezüst. Kérésre képesárlap
ingyen, — Ugyanitt ultizok felvétetnek
kik vendéglősöket,"kereskedőket és hen
teseket lát' igatnak, hires szegedi paprika
eladásával sokat kereshetnek.

1 kiló világhírű szegedi paprika
'

3 forint n t A n v t t p i J IVA nitVííS KÁROLY és FIA SZEGEDEN,

38. szám.

KEMENESALJA

ti. oldal.

Megérkeztek az őszi és téli d i v a t k e l m é k .
Az őszi idény közeledtével bátorkodom a n. é. közönség
ftevelmét felhívni J á n o s h á z á n lévő szabó-üzletemre, hol. a
Mjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a leg
újabb divat szerint férfi-öltön}-őket. V

#
|

- =

Gyorsan, pontosan és jutányos árban!

=

f Nagy k é s z férfi- é s *
i gyermek-ruharaktár

1
•J

Meghívásra -vidéken is bárhol megjelenek
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve
$ vagyok tisztelettel

Sikos István
papi-, polgári- és egyenruhaszabó.

A

g r a r i A
Acetylen világításhoz:

KÉRJEN

s

... »

.T - .

.

Legjobb miriösgü római darabos calciumcarbid

2 6 K,

LegjsDt-minőségű római szemcsés carbid

30 K

Ára. 100 "fcgr. tiszta súlyért^ tehál

MINDEN .

í

s

-

csomagolási

j—sulylioMsámitása néHcfth-- ingyenes rspmágötássatr
azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében, pénz

a
r
•
í

az

GAZDA

-

r
•

=

Az árjegyzéket díjtalanul
LeVélczim:

i

küldjük.
~

AGRAHIA Budapest Váczi-nt 2.

A

g r a

seket is legjobban.

'

b e n zi nnío to fWfSl
és vetőgépekről.

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészülékeket és teljés acetylen-világitási berendezé

AGRARIA-tól
ÁRJEGYZÉKET
-•főzcjíéplökészietekiől,

a

tári engedmény és minden levonás nélkül.

r

i

Gyors kiszolgrálás! •

Schvarcz .József és Társa
acetylen-világitási és calcinmcarabid eladási vállalata

A

: BUDPEST, V., Váci-körut 26/a.

Nyomatott Dirikgrcve Nándor könyvnyomdájában Celldömölk-

.

