
II. évfolyam Celldömölk 1906 november 4_ • „ • ' - 45. s i á a 

KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMI FÜGGETLEN LAP 

T Á R C A 

Második temetés. 
irta. SatHtimrei Márton. 

Kevés nemzet van Európában, melynek 
ol j szép múltja és .történelme volna, mint a 
magyarnak, a kinek százszor és százszor is 
el kellsne olvasnia, ami iliesől. nagyot és 
szépet a mi nemzeti királyainknak, az Anjouk
nak és a Hunyadiaknak es a következő négy 
évszázadnak történelme tartalmaz. 

X—lefolyt—4iapokba»- volt I I . Kákoczi 
Fcrcncz fejedelemnek második temetése, 

Ilyen második temetesünk volt- egy má
sik is nemrég, ÍR'.IS-Iian, Itudavárálian. III . IVda 
magyar királyé es feleségéé. Anna király
néé, amely temetésnél magam is jelen 
voltam. K második temetőt kívánom röviden 

mnii jJuBuidmiii - , < i m - J a r * * ' •.gs-"" 1' 
III . Béla magyar király a honfoglaló 

Árpádnak és honalapító szt. István királyunk
nak véréből való volt, a magyar királyok so

rában sz. István után a 1 tó-1 k összesen 
volt eddig öli magyar király. és 1173-tól 
119t>-ig, tehát 2.'! esztendeig uralkodott. 
I I . Gézának tia volt. Xagy idők voltak azok, 
uraim es hölgyeim, midőn a magyarnak 
europaszerte nagy vo l t a hire, szava, befo
lyása, tekintélye és nélkül* egész világrészünkön 
semmiféle dolgot sem végeztek. A fiatal Béla 
herceg, egy szomszéd ország fejedelmi család
jához került, amely utóbbi a mi királyainkkal 
rokonságban volt s mivel e szomszéd feje
delemnek nem volt fia. Belát szánta utódjá
nak s neki egyils leányát el is jegyezte. Mivel 

-azonban liésöbb e szomszéd -fejedelemnek fia 
született. Béla haza-jött és IV. István magy. 
király halála illán a magy. királyi székbe ke
rült. Itthon eleinte tartózkodással fogadták, 
mint a kinek az idegenben elsajátított szo
kásaitól, erkölcseitől, tVhelőleg bűneitől feltek: 
sőt az esztergomi érsek még megkoronázni 

itf^~-á*S ,*llf. , l<*Wl Wd!WMl"*ell. lurgy at or- : 

.szag udvara, hol Béla az ö fiatalságát töl
tötte, masvallásu. ledér, kicsapongó, zsarnok 
és sok egyéb romlásnak helye volt 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 
greve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
intezendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

bennünket S most, amikor annyi csalódás 
után jogos kérelmünkkel egy kissé erélyesebbsn 
lépünk föl, rögtön ránkfogják, hogy nem 
tudjuk méltányolnia haza nehéz helyzetét é s 
ellenségeivé akarunk lenni. 

Nem' Mi nem akarunk sem * hazánk 
sem egyházunk ellenségeive lenni, aminthogy 
nem lettek azokká a vasutasok, akik még 
sztrájkkal is kivívták helyzetük javítását,. 

Követeljük most már mi is, minden to
vábbi halogatás nélkül, hogy fizetésünk méltá
nyosan rendeztessék. Kiég volt már az ígére
tekből! Ámbár bízunk a mostani ideális lel
kületű vall. és közokt-ügyi miniszter Úrban, 
hogy igéretét, ha a hatalom az ideig meg 
kezében lesz, be fogja váltani: de ki tudja, 
mit hoz a jövő. 

A nagy társadalomban hiszem, hogy 
akadna olyan elfogult," atrf' á t nem latna 
követelésünk jogos és igazságos voltát. Hoz
zájuk fordulunk teliát és kérjük, vegyék 
kezükbe ők igazságos ügyünket Készben 
erkölcsi kötelességük is, mert hisz melyik 
az az ember, akinek tanítója ne lett volna? 
Aki már mini kis gyermeket gondjaiba vette, 
becézgette, oktatta. Mennyi időt rááldozott, 
hogy úgy a tudományok, mint Isteu és haza 
iránti szeretetben fölnevelve, 'egyházának és 

Meg jelen minden vasárnap reggel 
Előfizetési ára: Kgész évre S korona, félévre 

korona, negyedévre •_' korona. 
Kgyes szám ára darabonként 20 fillér. 
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A felekezeti tanítók 
fizetés-rendezése. 

• Szép cini. Bárcsák mar. olt - lennénk! 
.lobban illett volna, ha - azt Írom: . . \ fele
kezeti tanítók fizetés-rendezésének elodázása." 
l)e ha másnak nem. legalább a címnek hadd 
örüljünk, habár nekünk tanítóknak a külön
féle cimek egész halmaza áll rendelkezésünkre: 
mester, tanítói karnagy, kántor, sekrestyés, 
barangoló, a kivándorlást megakadályozó, 
ügynök, az anti alkoholizmus ajiostola. ifj. 
egyesülete' titkárja, jegyzője, vezetője, slöjd 
szobrász, kosárfonást és mindenféle apró-
cseprő1 házi' eszközöket késüitö mesterember 
stb. stb, 

Hát még trágyakezelésre es az okszerű 
tönkre gazdálkodás-.^ is meg kell tanítani a 
magyart, mert az adó különféle fajtájából 
annyi háramlik manapság szegény fejére, hogy 
a régi gazdálköxlási mód mellett már-már 
elviselhetetlenné válik a kis-gazdák helyzete. 
Adó pedig-kell! Mert honnét szereznek be 
máskép az uj ágyukat. - . 

Szegény tanító! í-i mindenre neked keli 
őket megtanítanod! Klihrz mindhez kell értened! 
Ks mindezért mit ka|isz? S/.t. .Wihálykor egy 
kis ocsút néhány fél öl pudvás l á t a magas 

minisztériumból pedig bztatást hogyha-Okét 
az Isten élteti és az.osztrák kormány is 
megengedi, hogy Ök fcldig éljenek, majd 
lOOorban javítanak a h-dyzeteden egy-két 
száz koronával, mert ak többet követel, az 
ellensége a hazájának. 

Kdes hazám és jó magyar népem! Hát 
én. aki a honfiúi szereteel egy emberéleten 
át iparkodom fiaidba és leányaidba plánlál-
gatni, azt érdemlem meg hogy amikor csak 
annyit kérek tőled, hogy tisztességesen meg
élhessék, egyszerre r.imligjak. hogy nem sze
retlek! Vagy csak éppen m vagyunké hazának 
számkivetett gyermekei, akik boldogulásának 
és jólétének feltételeit, a lép millióinak szivét 
es leikél műveljük? Már "nióta kérünk, kö
nyörgünk, hogy segítsenek a mi tarthatatlan 
helyzetünkön? Ks ez ideig biztató szónál 
egyebet nem kaptunk. 

-Türelemmel vártunk, meri reméltük é s 
hittük, hogy nemsokára' elérkezik az az idő) 
amikor a mi nyomorúságos helyzetünk sötét 
éjszakája is ki lóg derülni. Bizalommal eltelve 
várakoztunk, - hogy majd csak meglátnak 
bennünket is hazánk vSrétO emberer~BS"~aZ 
ország minden nagyobb megterhelése nélkül 
elviselhetőbbé fogják tenni Sorsunkat. Ámde 
napról-napra ujabb és ujabb csalódások ertek 

De nemsokára kitűnt, hogy a felelem és 
| taríözk'ndás alaptalan volt s hogy a fiatál 

magyar herceg az idegenben sem magyarsá
gából és vérének az Árpádoknak hagyomá
nyos vallásosságából ki nem vetkőzött sem 
az idegen udvar bűneivel be nem fertőzte 

"magát ellenkezőleg sok szépnek, jónak, üd
vösnek és hasznosnak, amit ott tanult, isme
retével gazdagította magát. Olyan volt a 
fiatal Béla herceg, mint a méhecske, mely 
még a mérges Virágból is csak mézet gyiijt.., 
és visz magával. Itthon igy a királyi székbe 
kerülvén, egyik legkivalobbja lett királyaink
nak, korszakos intézményekkel örökítette meg 
nevet, bölcs törvényeket hozóit, szivén viselte 
népe javát, az ország területéi gyarapította, 
a ker. vallás es műveltség Ierjesztésén- és 
szilárdítására behozta francia földről a zirci 
fehér-papokat, az ő sürgetésére iktatta 
CzeleszÜll papa László királyt.a. szentek.So-... 
<é9íieS TOHoWBBfll sírjanak a törököktől való 
visszafoglalására tervezel! hadjáratában csak 
a halai akadályozta meg > minden lelte által 
nepr hálájára érdemesítette magát. -Dicsősé-

S Z A M Y G Y U L A épület- és b ú t o r a s z t a l o s 
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hazájának hasznos polgára lehessen. Ah. akik 
egész életünket a társadalom holdogságjMk 
szenteljük, joggal remélhetjük és' é| vári-aljuk, 
hogy ügyünkéi a magáévá teszi a társadalom, 

Ha a társadalom veszi.-kezébe taauu-
kat. az elől. en meg vagyok -győződve, nem 
zárkózhatnak el azok á körök, amelyek 
most puszta igérutiii-l egyeltél nem adtak. 

Üli a inegyegyüles! i la onnét fölírnak 
erdekünkben az országházhoz, hiszem,hogy az 
erediui-ny :jiviu Iparad -el; .\e sajnáljak tehát 

.tőlünk' azt a néhány' sort, ami-hlyei ügyünket 
előbbre vihetik es amelyéri á tánilöság hálás 
is. fog lenni. Hiszen mi is hány statisztikai 
kiuintatas) készítünk el evenként, a megyé-
nekV .Most Ts j i ' t i éjten -egy hozzám az 
Alisjian úrtól, 

A iiagymelti>..;rg!i püspöki .kart -pedig 
tiszti-leltei arra kerjtik. ne hagyjak ügyünket 
csak úgy szonelkül eltussolni: hanem hátha-

. tos szavukat"emeljek fol érdekünkben illetékes 
helyen mert az elégedetlenség arja folyti-m-
folyvast tovább terjed és lelek, hogy Abauj-
lorna megyéhez'hasonló lesz több is! . . . 

-i Ami az ahaiiji tanítókat illett, líein ege
s/én J»izonyos. hogy hokányn-klioz csatla
kozlak. Legalább egyik aluiiji igazgató hata-
ro/ollan tiltakozik ez ellen a vad ellen s azt 
inoiítlja hogy ők e>ak.. a szervezett innnkások-

—-hoz liaxuiilmiii alakítottak szakszervezetet, 
de nemzeti alapím. A szérk.i — Xe en
gedje lehalt a nagyméltóságú püspöki kar ' 
az elkeseredellségel ily magas fokra emel
kedni.. Ha már evekkel ezelőtt hallgatagon 
vagy legalább is nem elég erélyességgel 
igyekezett a nagyméltóságú • püspöki kar. 
megakadályozni a szabadkőműves páholy 
által kovácsolt tervet, hogy a középiskoláink
ban a hitoktatásra elég a heti 2 . óra is, 
lépjen ma fel tekintélyének súlyával, hogy 
n é p i s k o l á i n k tanítói elviselhetetlen, nyomorú
ságos helyzetükben, a csalódások keserű nap-
jaiban. az Istent és társadabnat, hazát és 
egyházat összeroinboló szociáldemokrácia 
karjaiba ne dobják magukat. 

A napokban volt alkalmam beszélni 
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egy voll budapesti szciahlemok/nlával. aki 
a többi közölt ezekl mondotta: •Cíám! 

-'.-h^i ekünk annál jóban fog terjedni, mi-
nft nagyobb nyomorb jut a nép. mert a 

jpnyomornak clválaszthtatlau útitársa az elé
gedetlenség, ahol pcdj az elégedetlenség fel
üli a fejét, mi ott vayiink és ily helyen a 
•salát ím nyertük mg-. . . Példa rá Abauj-
torna megye. Kitől pcbg mentse meg sze
gein hazánkat a máv'iírok Istene! 

y.zilury Sáiulor. 

HÍREK. 
Rákóczi hazatirte. Az édes haza föld-

I" jelien pihennek mar. II Rákóczi'Hereni léje-
I delem, édes ttnyja. a hős Zrínyi Ilona es a' 
i fejedelem bujdosó tá-saiuak hamvai. Az ezer-
j egyej illéséibe illő punp.ivál es fénnyel lo-
I gadta az egész or-záj hikoísaga;. a._^iliádals. 
I'Útban hazati-nikel.lydönöseii szép volt a l'o-
I gadtatás Budapesten és Kassán, majd Kés

márkon is. hol Tökílyi Imre késmárki gróf 
hűlt teleméit helyezlek' el az ottani evan
gélikus templomban. _•;,..--' 

Városunk rs kivette a maga' teszel ni 
üuiiépi'ltéti'sbiil. Hídfőn reggel 8 órakor a 
helybeli jilebánia-témptrunban dr. Wagner 
Lőrinc ap.it fényes segédlettel gyászistentisz
teletét celebrált - A misére hivatalosak voltak 
a hivatalok s azon vallásküK'-nbség nélkül 
•meg is jelenlek. Óriási közönség gyűlt itt 
egybe, hogy Kákóczi hamvai.és független 
élveivel szemben kegyeletét illően lerója 
Iniiet a közönség az' apáca-zarda uihai.oa 
vonult az iskolás fiukkal es leányokkal együu, 
hol dr. Szinek Izidor plébános gyönyörűen 
méltatta-Hákóczi-elveit, különösen kiemelve 
annak vallásosságát és hazafiság at. A beszéd 
a-'közönségre igen nagy hatást tett úgyannyira, 
hogy a beszed végeztével a közöuség zugó 
éljenzéssel adózott a szónoknak. 

A helybeli ag. evaiig. templomban is 
megünnepelték a hamvak hazaszállításai. Itt 

vasárnap delelőn |0 urakor Nagy Sándor és 
.Mikulás Kálmán lelkészek tartottak a refor
máció ünnepével együttesén Hákóczi és buj
dosó társairól hatásos szónoklatot. — Hétfőn 
az ag. éy; iskolában Szorády Dénes tanító az 
ifjúság-elölt szinti n nagyhatású beszéd kere
tében fejtegette Rákóczi korát .Az ünnepély 

! végével az ifjúság :i llininu.-zl és Szózatul 
í énekelte. 

Halottak napja. Az örök elmúlás biro
dalma mindig szomorú. Midőn átlépi az em
ber a temetőkaput, a bánatnak érzése lógja 
|e a szivei, inert otl minden korhadó emlék 
összeköti- az elök gondolatai a holtak csendes 
pihenésével. Szórnom bizony-az a birodalom 
mindenkor, ugii tavaszon, mint őszön. Most 

• különösen az. A li-rmeszel maga is temeti a 
i díszéi s a mindenség törvénye szerint nem-
j cáak a' réten, mezőn, k rtekbeit .hullatja el 
j virágait, hanem a temetőben i.-. I.oinbos 
j orgonafák, áthajlö bokrok nem takarjak már 
! e) a kérés/ii-kei S mintha a természet azt 
j akarná, hogy az esztendők egy-kei napján 

dolgozzanak az*élűk- a Indiákért: halottak 
\ napján'a fák tele hintik sárgult leveleikkel a 
! sirokal.' hogy hozzátartozóik szépen meg-
! tisztítsák es ujra gondozzák. A sírok isinerősei, 
! dacára az esős időnek, megjelelitek a teme-
plöben es az ö napjukra megszépítették a 
I hatitokaL líregek-ifjak virágokat, koszorúkat 

vittek á sisokra. gyertyát gyújtottak szeretteik 
I 'sírján, az elök emlékeztek. : 

| Teres kakas városunkban. A gyer
mekekkel váló gondatlan bánásmódnak szo
morú példája történt tegnap délután váro
sunkban, (himbás Sándor es özv. Vidi Janos-
nénak kisduniölki határban fekvő ingatlanain 
a béresek gyermekei a gondatlan felügyelet 
folytán lakodalmast játszottak a kamrában, 
miközben főztek es meggyújtották a kama
rát. A tüz gyorsan elharapódzóit s két ház 
annak martalékává lett a melléképületekkel 
együtt. Az ügyben a vizsgálat folyamatban 

-yan, hogy kit terhel a felelősség a tüz ke
letkezése miatt. A tüzet az egyesült cell
dömölki tűzoltóság mihamarabb lokalizálta. 

get és győzelmekel halmozott nemzetére*, 
mondjak róla a krónikák: 'de a- legszebb di
cseretet István apát, később tournayi püspök 
mondta ióla. midőn azt ina neki: »ügy hall
juk, hogy az igazságot szereted es ápolod: ez 
uralkodásod fénye, koronád dicsősége.* Két 
felesége volt, Anna és Margit, mindkettő 
francia hercegasszony; két -tiut hagyott maga 
után, Imrét és Andrást, mindkettő magyar 
király lett Egy kedves unokája is volt, a mi 
drága széniünk, árpádházi Erzsébet. Meghalt 
Béla llthi-ban és Székesfehérvárott temette
tett el. Ez volt I II . Béla magyar király. 

Már most mi történt? 700 esztendő 
'viharát zúgtak* végig- a iil.tgj.ir"^z<tri'. l l lTi 
lárjárás. az anjou kor fénye es eicsősége. a 
lörök idők. a néniét idők: 7<HI esztendő ve
télte hányta a magyart jobbról balra, öröm
ből fájdalomba és vissza: 7 I K I esztendő nem
zedékei szállottak sirba. Árpád nemes vére 
régesrégóta kiapadt s eltűnt a föld színéről 
sz. István nemes ültetvényét, a ker. vallási 
idegen hajtások vertek k t - tőO esztendötv át 
tőrök, lovak patai gazoltak a magyar haza 

földjét. :iOii esztendőn át. érzésben, gondol
kozásban, szokásokban, fölfogásukban, 'érdek
ben es mindenben a magyaréitól annyira el
ütő idegen uralkodóház ült sz: István királyj 
székében. Szóval, a világ teljesen és tökéle
tesen átváltozott s ha egy csak néhány szá
zaddal előbb élt ember támadt volna fel sír
jából, alig ismert -volna-a rtgi- magyar 
hazára. 

És ime mosl mi történik? Megnyílik a 
föld.' megnyílik egy sir és visszaad az élők
nek égy halottat, aki 7l>0 esztendő előtt élt 
a magyar hazában Váljon azért, hogy az 
lássa, mennyire haladt vagy hanyatlott a ma

im esztendő' óla- Xem"' 
hanem azért, hogy az élők lássák a magyar 
haza 7 ( K > esztendő előtti, dicsőségének egy 
képviselőjét, az Árpádkornak egy magyarját 
fajdalom. Csak csontvázában — és eszükbe 
jusson a magyar történet legszebb, l'egdicsöbb 
korszaka, a mi vérbeli nemzeti királyaink. 
Árpád a honszerző, sz. István a honalapító, 
sa, I-ágáló i-s- l^mán a tnrveny4w-aik.'n, tiézit-
a. telepítő, III. . Béla a civilizátor. I I . András. 

kinek kora bebizonyította, hogy az Árpádok 
vali'iban a hősöknek és szenteknek voltak 
dynastiája, IV. Béla a haza második meg
alapítója és a többi. Megjelent az élő ma
gyarok között egy halott Arpádfi, hogy 
eszünkbe jusson legtanulságosabb multunk és 
tanítson bennünket hazafiságra, vallásosságra, 
hősiességre, önfeláldozó, hazafenntartó eré
nyekre, mert mindezeknek az Árpádkor a 
legszebb tükre, azért mondottam fölebb, hogy 
a magyarnak sók más kincse mellett leg
nagyobb kincse a múltja, a mely élteti, táp
lálja és erósiti. az ö hitének, reményének és 
lelkesedésének kimeríthetetlen kútforrása. 
^ ^ ^ ^ t r v - '• 1tUTrirfr^Tiare»>i.i mun " 
dottam? Béla király, mint emlitetlem, I l'.ui-báii 
halt meg es Székesfehérvárott temettetett el, 
asz. István király által ott épített templom 
alatt. Történt immár, nogy a közelmúltban, 
1848-ban, e városban a püspöki palota köze
lében, mely palota ma sz. Istvánnak a törö
kök által elpusztított temploma helyén áll, 
ásatások és -földniunkálatok" folytak:—A muii-
kások ekkor mélyen a föld alali két vörös-

http://ap.it
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Megsütötte a leányát. Vadóc Ilona • 
irt I J J U - t n v J inosliii? :in szolgalata k-zado 
megbetegedett, valami vsizketegségbe. bőrbajba 
esett, mely miatt szolgálatát olt kellett hagy
nia es hazaméul Körívéivé* pusztán ' lakó 
szüleihez, hol atyja mint béres szolgalatban 
van Szülői persze orvossal néni gyokezeltet-
lek beteg leányukat, hanem vén kuruzslónök 
által ajánlott mindenféle csodaszerrel akarlak 

- H bajt gyógyítani. Sokfele szerrel próbálkoztak, 
azonban még egyik sem használt, inkább ár
tott, mert a leányuk mindig sápadtabb es 
:•. v i ivabb lett; A mull bélen tgvik szom-
szédja.egy vén asszonnyal .beállított Vadó-
Cékhoz s rábeszélte őket, hogy leányukat 
bízzak csak ra á•• veifiisszonyra. ki már . több 
hasonló beteget meggyógyított. A kuruzslónö 
azonnal hozzákezdett -munkájához. A í i réves 
leány lesiet bekente valami zöld kenőcsesel, 
azután elfüttette a kemencét, Míg a kemence 

; elfúlt, "s a parazsát .kihúzták, mindenféle hós 
kuszl fókuszt csinált a leány lelett. -Majd 

. felölelte a leányi. . a felig, kihűlt kemencébe 
dugta. A családdal elhitette, hogy a meleg 
kemencébe fog csak gyermekük meggyógyulni 
A szülök tehát örömmel, remenynyel szemlel-
tek a kuruzslónö munkáját. A csódaknrának 
a pusztán is hire hitott_s a tanya asszonyát 
mind összegyűltek - Vadocék konyhájában, 
hogy a csodáhatásnak közvetlen szemlélői le
gyenek. Félórán át tartotta a forró kemencében 
Vadóc l.inát a kuruzslónö. s aztán ismét nagy 
hiikusz-pokusz közt kihúzta a kemencéből. 
Sajnos, Vadócz l.ina nem csak meg nem 
gyógyult, de a forró kemencében megfulladt 
Szülői kétségbeesve látták, hogy leányuk, 
meghalt a kemencében. — A major gazdája 
azonnal jetentést tett az esetről, s a hatiiság 
nyomban erélyes vizsgálatot indított. A kuruzsr 
lónö |>ersze már csepdörkézen van. 

márvány kőkoporsót találtak. Ezek a fűidből 
kiemeltetvén és hatósági személyek, valamint 
szakértők jelenlétiben lölnyittatván. a követ
kezőkel találták bennük. Az egyik márvány-
koporsóban egy óriás testű, közel két méter 
magas férfinak majdnem teljesen és tökéle
tesen fönntartott csontvázái következő mellek-

- letekkel: ezüst koronával, ezüst karddal, 
gránátos arany gyűrűvel, ezüst karpereccel, 
e z ü s t sarkantyúkkal, ugyanoly nyaklánccal, 
ugyanoly kormánypálcával és réz zarándok
bottal. A másik márvany-kopor>oban találták 
egy másfél méter" mágás női testnek csont
vázát szintén ezüst koronával, gránátos arany 
gyűrűvel és némi szétmállott aranyos szövet-, 
csipke-, fátyol- és ruhamaradványi ikkal. Azon
kívül találtak a férfi kojiorsója közelében egy 
homokkő koporsót, egy férfi csontvázzal, de 
koponya nélkül és amely különben is hiányos, 
volt. végre a férfi koporsója lábainál egy 

Ahn.a'<40S$BS3HSr% 
testinedencéjében.apró gyermekcsontocskákat 
is találtak. . .„ 

(Foly/ kiiv.). 

Rakoczi-tinuepely az ipariskolában. 
Mult vasárnap a helybeli ipariskola is meg-' 
ünnepelte Rákóczi fejedelem hazaérkezéséi. 
Délután i lírakor a fiúiskola nagytermében 
Barabás Krnö fötanitó ismertette ltákóczi. 
fejedeleni nagyságát, liazaliui és vallásos 

[ erényeit, utánna pedig az erről szóló minisz
teri rendelet értelmében szünei volt s 

Holt ember a vonaton. Szombaton 
j éjjel Szilágyi 1. szombatit, . mozdonyvezető 
i apósa az számr vonattal Celldömölkről 
. liyőrbe akart utazni.' A rligóta betegeskedő 
! öreg Valhmer.sén rosszul, leit és csak iili l . ir-
j sainak ápolása • mellett nyerte vissza ismét 
I eszméletet, .litközben az útitársak leszálltak s 

mikor a vihari állomáson a kalauz, benézett 
a kocsiba az öreg emberi á padlózaton arcra 

j borulve holtan találta. A* halai okat meg 
I ezideig nem sikerült megállapítani. A vasúti 
[ kocsit, melyben a holt'embert találtak fer-
j- tötleniles.vegeit (iudapestre. küldték. 

\z . Tüzeset Pápáéba. Mult.. h ö 89-én tüz 
volt l'apocon. Délután fél 2 órakor kigyuladt 
Szabó isivan pajtája s 'másfél óra alatt porrá 
égett.-A tüz ismeretlen okból keletkezett á 
kár liöij, korona, melynek egy része biztosí
tás révén megtérül. 

Soprik a celldömölki ntcát . . . Eljutot-
| Inuk mar „addig, hogy arról kell gondoskodni, 

hogy az aszfaltozott utak tísztánlartassanak. 
A múlt héten'már fogadott „is a város egy 

I munkást aki a várost végig söpörje, de meg-
! unta a dicsőséget s bejelentés nélkül otthagyta 

állását. Most majd lesz a városnak kikkel 
vesződni, njert az uj fecskék hamar ki fognak 
repülni a fészkükből. 

Dilteritisz varosunkban. Horváth ba
jos fuvaros, celldömölki lakos difteritiszbe 
esett s mint ilyent a Kemenesaljái közkór
házba szállították, ahonnan a mult héten gyó
gyultan elbocsátották. 

TJj üvegesüzlet városunkban. Szebenyi 
l'éter üveges és üvegkereskedés nyit halasára 
kapott «o mult héten engedélyt a főszolgabírói 
hivataltól. ..... • 

Madarak és Iák napja. A vallás- és 
kőzokt minisztérium minden ősszel és tavasz-
szal egy napot rendel, az elemi iskolákban, 
hogy a fogékony gyermeki elmékbe a mada
rak és fák hasznát beoltsa a tanító. A hely
beli ág. ev. iskolában Szórády— Dénes tanitó 
mult hó U-én tartott a madarak és fák hasz
náról ismeretterjesztő előadást. Klőadás után 
az iskolában szünetelt a tanítás. 

Kivándorlás Amerikába. Mind nagyobb 
mértékben vándorolnak véreink az újvilágba. 
A haza szent földjéhez hűtlenek lesznek és 
jobb hazát keresnek. A mult hélon a követ
kezők kaplak Amerikába szóló útlevelet: 
Névi Elek Somogyi Bálint alsósági, — Varga 
Petemé jánosházai, — Németh János Keme-
nessömjéni. - Imre Kelemen, I iusztáv l lás-
pár, Figder Klek szentmiklósfai. — Végh 

Kandin felsőmesteri, - - , Takács József és 
neje celldömölki. Nóvák Mihály, Ihász Kam
iin kecskédi. — Magyarosy tiyula kisköcski. — 
Kis János kissömlyói, — Szőr János borgátai 
és Bősze Antal kerneneskápolnai lakosok. 

Csak egy virágszálat. E*lve kérjük 
a mi jó közönségünket, rója le azt a ..zent., 
vámot, a melyet aVszegénysórsii tüdőbelegek, 
megmentéséért tőle kérnek. Ne dobják el azt 
a befizetési lapot vagy utalványt, melyet a. 
József Kir. Herceg Szanatórium lijyemilct' 
[Budapest, IX. . Lonyay-ulca í7 sz. a na
pokban -zet küldött és íia Valiiban r-ak egy 
vu igszál valsigdijat is. de kuáljek *°l Azt 
mondja Mikszáth, hogy még must is siratjuk 
a mohácsi-csatát, a hol áá . lHKI magyar ve
szel! el es köz'inynyel, ölbe lelt kézzel, sivá
ran nézzük ennek a derek egyesületnek fá-
radhatailaii tevékenységet, melyIjel' minden 
évben annyi magyart hulnn megmenteni, 
á hány a mohácsi csátasikon elvérzett, ha a 
közönség a halottak napi koszorúból egy szál 
virág árát valóban elküldi. Fogja el a szive
ket az emberszeretet meleg érzete es ha né
hány krajcárral is: de áldozzunk! Nem' sza
bad a magyarnak pusztulnia' Filléreket vagy 

I koronákat, egyforma mélységes hálával fogad 
a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
mely az ország minden Iájáról téliát tőlünk 
is vesz föl majd gyógyiloházaban (már épül 
az. első) betegeket. 

Magániskola-e a hitlelekezeti iskola? 
Városunk urai közül néhányan arról vitatkoz
tak, hogy a hiti. iskola maganiskola-e y A 
többség magániskolának vallja. Az Í M is. évi 
XXXVIII. t-c. 11—15 Sjj-áibán biztosított jog 
alapján a hitfelekezetek mindazon községek
ben, hol hívőik laknak, a saját erejükből álbl-
hatnak fel és tarthatnak fenn nyilvános nép
oktatási tanintézeteket, melyekben a tanítókat 
maguk választhatják, azok fizetését megha
tározhatják, a tankönyveket maguk szabhat
ják meg a tanítási rend- és módszeriránt is 
önmaguk intézkedhetnek az 18tl8 XXXVDZ 
és 187(5 XXVIII. t-c. korlátai között Nagyon 
is világos, hogy a hitt iskolák nem magán
iskolák. Magániskola az 18HS. évi XXXVUJ. 
t-c. 15—22. St-ai értelmében a vármegyei 
közig, bizottság ajánlata folytán csak a vall. 
és közokt miniszter engedélyével állhat fenn. 
De mig a törvény a) nyilvános és b) magán
intézeteket különböztet meg. Világos, hogy a 
hitf. iskolák az előbbiek közé tartoznak. 

Oh es as Eszter . . . Pityokosnn ér
kezik haza az újdonsült férj. Fiatal felesége 
kisirt szemekkel várja. ».Hol voltál oly sokáig 
Sándor és hogyan nézel k i - mondja sirrV 
hangon. Férjuram nehéz nyelvvel dadogva 
csak ennyit válaszol »oh . . ez az Eszter . . . 
Oh . . . ez az Eszter . . . . .Hát igy vagyunk, 
hát Esztered van már neked, felel az asz-' 
szonyka.. .Hát az órád és a láncod hol 
van? A . . . ; ; » * , , Pisla bácsinál ahol . . . 
azt a jó Eszter . . . . tovább nem tudta 
folytatni, mént a félesége zokagva adta ki a 
cselédeknek a parancsot á .csomagolásra. 

I >,Egi7 Jjg2& T " ""P-Htljf v»'"J—«rvT fedél 
alatt, megyek haza a mamához, ki hitte ezt 
ti hét előtt, hogy ily hamar kedvesed, Esztered 
lesz neked. Szerencsére e pillanatban lépett 
be a Pista bácsi, átadta az asszonykának férje 
óráját és láncát s nevetve világosította fel a 

VA. G O T-E E Z >̂ O -faatatlMttatstfel 

e l ső pápai férfi-divatterme 
P Á P A , . F ő > t é r . 53* s z á m „ - . Nagymnnkás szabó segédek felvétetnek. 

tíifogásulitn süttbáiu 
iérfirnhák, papirnhák, 
uradalmi enlésztisztek-
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőn'iknek, 

.úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legelegánMbbanmc'rtck után 
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féltékeny asszonyt', hogy"íieiu"assziiuy szeme
lvéről van sző, hanem eogiiacjóU,,ug.yáőis ferj 
uram egy ki&té többet iyvitf^jíA'oiu Eszter-
házy-cognac-bó? és, hogy iíhtininait ália|>ot-
ban óráját es láncát, e Ine lopjak, hát Pista' 
bácsi magához vette azokat. Boldogan ölelte, 
magához a szép asszony e felvilágosítás után 

zett 
Társ 

szép 
férjet s nevetve monda 1-zi 
veacu iiiegbocsájtoiil neked-

. A kabalisztika 
ilen név es sz.Ulete.~i 
rciifstt-s. Tsjegyeket hely. 
alatt a Kiss Karoly és 
liiutlapest. Kosiith Lajosut 
kisasznalhatja az alkalmat' írja meg nevét, 
születési evet és a Kiss bankház azonnal.el
küldi a pecsét alatt lévő .szcrcncsesorsje'gyel. ( 

Köztudomású, hogy "a Kiss bankház által 
mar sok ezer család lett gazdag és boldog. 
Kísérelje meg szcjencsejet- mindenki Kiss-uél. 
inert Kiss Szerencséje. Nagy. 

az Esztert szi-

miit-
szvre sze-
el pecsét 

bankháza 
Mindenki 

Tájékoztató. 
FüsZerkereskedő: 

Almasi JanOS fiiszer-, liszt- és' testékkereskedö. 
Dömölki-utca. 

Gayer Gyűlnie fűszer-, festek- és vaskeres
kedésé, Szt. Háromságtér. 

Kohn Sándor fűszer-, liszt- es vegy.eskeres-
kedése. zománcozott edény-nagy raktára a 
Szt. Háromságtérén, -— -

Hentes: 
sBödór József hentes-Üzlete es husfüstöldéje 

Jánosházán. 
Kertész: " 

Kór Gynla mű- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. 

v i Kávéház: 
Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca. — 

Kitűnő italok. |>ontos kiszolgálás ! 
Klein Jakab Uj kávéhaza a vásáti állomás 

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

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

Kőmivesés épitési vállalkozó: 
Vizlendvay József épitési vállalkozó és oki, 

épitö-mester CelleömOlkön. Elvállal az épi
tési szakmába vágó mindenféle uj mun-

- kálatokat és javításokat. 
' Horv.ifh János, Jánosházán. Dj-utca. Elvál

lal mindenféle kőmives munkát, házak njra 
építését és javításokat olcsó árak mellett, 

lakatos: 
Rotenbéim Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk. Sági-utca. 
Simon Sándor épületes géplakatos,Kossuth-L-u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 
Lisztkereskedő : 

Herzield Mór. Csornai Gőzmalom Liszt-
Főraktára Celldömölk. Kossuth; Lajos-utca. 

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

Mészáros 
Kransz Mihály, Sági-utca. 
Sí iger Ignác huscsarnoka 1 lelldöraülk, Kossuth 

Lajos-utca. 
Zsirai DajOS Mészáros és. hentes üzlete a 

Fő-téren. Celldömölkön. 
Marhakereskedő: 

Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 
Pék: ' 

Kelemen Ferenc, Kis-utcá Fiók: Kossuth L.-u 
Kenyérsütések ellogadtatnak. . 

Klein Adolf l'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad. 
Szita György, Kis-utca. 

Szesz- és bornagykereskedő: 
Günsberger Ignác. Ság. Szesz- és. bor-
' nagykereskedő. 

Sijrcaklár: • .. 
Altstádtér József, Dömölki-utca. A híres kő

bányai sör raktára. • . • .. ,' 
Szabó: 

Gultmann Adolf, polgári és 'egyenruha szabó 
• A .tulipán -hoz. Vásártér-utca. Vasúti sa|>-
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- es 

- gyermekruliá raktár. Ütcs.i árak. 
Tihanyi Béla ruharaktára- Celldömölkön, a 

Sági-ütcában: Férfi- és gyermckruhák nagy 
választékiján tartatnak raktáron.-

Schlesinger Samn uriszabo divat termei ajánl-
. juk-a'kényespbh iülésii közönség figyelmébe. 

Pápai-utca. < lömbö- f,-ie ház: 
Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
. olcsón készit. .-

Mielőtt ruhaszükségleui! beszerzi, tekintse meg 
Sikos. István férfi gyermek-ruha áru-
házat .láiio-liázáil Merték^zeriiíti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztítá
sok elfogadtatnak. ' 

I Vágó DeZSÖ el>r. pápai férfi, divat-terme 
Fő-tér ±Vl. sz. Kus/i: katonai-, papi- es 

i . polgári ruhákat. I.eglin«ihapbbel- és kiil-
I f.ildi^rul' ikelníek rakiáron ' • -

Szállító (Speiliteur): , • 
| Schöntag Márton, fuvaros. Kis-utca: Elváltat 
I fuvarozásokat mérsékeli díjazás mellett. 
I Téglagyár; _. 

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

*-•--.- . ' Üveges: 
Spieler Ede üveg-., porcellán- és lámpaáruk 

kereskedése. Szt. Háromság tér. 

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

terein es szálló-szobai?. Pontos kiszolgálás! 
Korona szálloda, Kosauth Lajos-utca. Újonnan 

épült és fényesen berendezett 15 szálló-szoba. 
Szarvas vendéglő, S í t Háromság-tér A Idg-

tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás' 
Habart Saata Vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 

| Hubert Piti vendéglős. Csönge. 
RotSChild Dayid vendéglős Ság: Tisztán ke

zelt sági borok. -Naponta Friss birkahús 
kapható.'- . ' ~ 

Zsoldos Antal sörcsarnnka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. 

Vak szamár SZalloda Győrött. Teleki-utca 
Marschall l'ál vendéglős. • . 

Vadászy Pál vendéglője Izsákfán: 

ALAGCSŐVEK 
HORN YOSZSINDE LY 

iszapolt agyagból 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

• •v- CEi .LDÖMÓLK^s^^a 
ELSŐ SZOMBATHELYI GÓZTÉGLAGYÁR. 

Tory György vendéglő
jében azonnal kiadó égy 
szép tágas üzlethelyiség'. 

A magy kir. műegyetem bo
rászati laboratóriuma álfái "hiva-

(. tatosari megejtett és általunk 
tudomásul veit vizsgálatok alap 
ján az - -

E s t e r h á z y 1 

M GOgnaco t 
betegemkrlé l alkalmaztuk és azt 
sikeresen h a s z n á l v a mint k i l i i n u 
initiőséoiit és a francia Cogna-

~ legjobban tokkal .Vélekedői 
alánlhatjnk. 

Dr. Tanffer Vilmos Dr. Kétly Károly 
egyelem, tanár. egyetemi tanár. -

Dr. Stiller Bertalan Dr, Ángyán Béla 
egyetemi tanár, egyetemi tanár. -

Dr. Réczey Imre. Dr. Poór Imre 
egyetemi tánar. kir. tan., egy .-tan. 

Dr. Per tik Ottó Dr. Báron Jónás 
, egyetemi tanár' egyetemi tarrár 

Az 

Esterházy cognac 
minden előkelő faszer és csemege-

kereskedésben kapható. 

„Egyesült czeglédi szőlős
gazdák boreladási társasága '* 

CZEGLÉD. 
Egyenlősíti, bepinczé/.i és áruba 

bocsájtja .termelik tisztán kezelt 
legkitűnőbb borait. 

Nyilvántartja és közvetíti ezentúl az 
egyes termelők magán pincéiben, sa-
játkezüleg gondozott boraikat is. 

Különösen előnyös szövetkezeteknek 
és vendéglősöknek a nálunk való be
vásárlás, mert egész éven át egyforma 

egy és ugyanazon bort kaphatják. 
Ezúttal áruba bocsájtjuk á legki

tűnőbb siller szinü „Kadarka" és zöl-
desfeiiér „Ezerjó", „Rizling" stb. fajo
kat is, melyek több waggon vételénél 
igen mérsékelt árban kaphatók. 

LEVÉL vagy SŰROŰNWIM: t=~ 
— r - Egyesült szőlősgazdák társasága 

ÓZ E tí L t: I). 
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gözcséplökészletekról, 
benz inmotorokró l 
és vetőgépekről. === 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
beVélczim: . 

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 

• 

A g r a r 1 A 

Aeetylen világításhoz: 
Legjobb minösgü romai darabos calciumcarbid 2 6 K. 
Legjobb minőségű római szemcsés carbid . . . 30 K 

Ara 100 kgr. tiszta sittéért; tchái .csomagolási 

siilybeszáníílása. nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű, acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-világitási berendezé

seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-világitási es calcinmcarabid eladási vállalata 

BUDPEST, V , V á c l - k ö r u t 26/a. 

Személy hitel! 
_ Kezes és kezes nélkül katonatisz
tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állami-, 
megyei- és magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottal 
és magánosoknak 1/t—25 évig terjedő 
idóre heti, havi, .'/4—Vj ^ 8 «gész évi 
tőkekamat törlesztéssel! 

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi 
enqneté értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet. 

•47.1 . 47.! 47.! 47.! 
J e l z á l o g h i t e II 
300 koronától feljebb I . , IT. és DX 

helyre földek-, városi- és vidéki házak, 
nyaralók, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források 
és kőbányákra, a becsérték 3 \ részéig. 

É p í t é s i h i t e l ! 
épitésfélben levő ingatlanokra 2—3 
részletben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt!. 
Bank- és magánadósságok convertálása 1 

M Vallón év Urrakl tP l l VI9TJ1PSTÍ-
mitolás k e r e s k e d ő k n é~kl -

Előnyösen Solid alapon és gyor
san eszközöljük mindezen fenti művele
teket elsőrangú intézetek által! ' 

E l s ő r e n d ű a j á n l a t o k ! 
Kérten prospektusj! 
Válaszbélyeg j iel lékleneö! 

MELLER L. E. \ 
Budapest, V. ker Kohari-n. 19 B sz. 

Ha köszvény ben, reumában, ischias-
ban szenved, vegyen egy Üveg 

Dr. Fiesch-rtte köszvény-szeszt, 
mely csúzi, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, 
hát- és derékfájást, kezek és lábak gyen
geségét, fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít. Hatása a legrövidebb idö 

alatt észlelhető. Kapható: 

Dr. FLESCH E. I . 
„•agyar korona" gyógyszertárában, 

GYÖR, Baross-nt 24 szám. 
Másfél deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra való .Családi, üveg 
5 kor. 3 kis, vagy 2 -Családi, üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

. •*'•' küldjük. • 

Wagner, a „Hangszerkirálif" 
összeválogatott iskola-hangszer 

csoportja 15 drb összesen csak 

5 forint, 
1 iskola-hegedű, jávor-fából jó hanggal 
I hegedü-vonó, bükkfából, tolókéval 
1 ». -tok, amerikai börrászonból, V I K 

nólartóval. 
1 hegedű hangoló-sip, tokban 

-2 > nyéreg,-=szép faragot minta. 
1 • „gyanta, különleges dobozban • 
1 . » hangtompító finom ébenfából 
0 "» hur, igen jó minőségű 
1 hasznos ajándék deákok részén' 

lő drb összesen csak ö forint. -
Ugyanezek még finomabb kivitelben 8 Irt. 
Legújabb szabadalm. hangszeremen egy 
órai gyakorlás után- bárki játszani tud. 

Árjegyzéket ingyen küldök. 
WAGNER, a~ »Tlangszer-király> 
Budapest, VIII., József.körut 37 39. 

Ne mulasszon el kérni ingyen és bérmentve 
prospektust és mintákat a legjobb styriai 

Férfi és nöilodenból 
vadászatra, erdészetre és turisztikára, valamint 
az összes divatszövetekből férfi- és gyermek-
öltönyökre, felültőkre, ulsterekre, a legolcsóbb
tol a legfinomabb minőségig, az általánosan 
jo hírnevek örvendő első és legnagyobb lodcn -

kiviteli cégtől, 

O b l a c k V i n c e 
CS. és kir. udvari posztószállitó 

G r i , i , Hnrgasse 9/*. ; 

M UW forintért tiszta gyapjúszövetből 
/ | mérték Szerint elegáns kivitelű 
1 . 1 férfiöltöny, felöltő vagy téli-
• W J kabát 

Krausz F. és Tsa 
uriszabó üzlete 

B u d a p e s t , Kerepesi ut 69 szám. 
Vidékre mintákat mértékvételi utasítással 

bérmentve. 

Eladó te, 
Alkalmi v é t e l ! ! 

I A Pápai-utcában levő Gömbös-féle ház, 
me!y mintegy 10— 12 százalékot'tisztán 

| jövedelmez tulajdonosának, szabad kéz
ből azonnal eladó. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 
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Borűossy Sándor és Társa 
t é g l a g y á r a 

C e l l d ö m ö l k . 

Iszapolt faltégla 
26 K 20 f. 

Tetőcserép 30 K 
1000 darabonkint 

ITtalványok Almási János fu-

szeikereskedéspben válthatók (Dö

mölki-utca). -

Tartós és jó ! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzéki árakból nagy engedményt 
•adunk t. vevőinknek; ugyanis kerékpáraink 
arai felére:. 80 koronára szállítottuk le. Ma
gyarországba az elvámolásért í korona szá
míttatik fe!. Világhírű „Hnltiplax" kerék-
farainkért li éri iráabtH jóltíllrixt riiUnlmik. 
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről. 
Klsominösegü gyártmányú „Multiplex" ke
rékpárúink felülmúlják e téren Kurópa gyárt
mányait, mert gépeink Összes alkatrészei 
teljesen, gyárunkban készülnek s igy azok 
tartósságáért szavatolhatunk. 

Árjegyzéket ktviiutra ingyen cs bcrmentve küh 

a „MULTIPLEX" kerékpárgyár. B u l i n 257. 
(litscheiner-strasse 15. 

Hogy hívják? Nincs többé csalódás! Mikor született? 

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankház! 
MINDENKI MEGKAPJA A SZERENCSE ÁLTAL NEKI SZÁNT SORSJEGYET! 
Fortuna segélyével minden név i s születési év részére egy szerencseszámot helyeztünk el 

P e C S é t i i I « I I például : 
a lepecsételt boriték előnldala : . A boríték hátsó oldala : 

l i 

Használja ki az alkalmat. — Fogadja lepecsételve szerencséjét tőlünk! 
írja meg nevét, születési r» p/-»c f íí l í lT'T' az ön részére eltett 
évét és mi azonnal küldjük - | J C C o C L d l d l l szerencsesorsjegyet. 

Sok ezer család, mely bizalmával bennünket megtisztelt és a . 

„ K I S S szerencséje N A G Y" 
jelmondás híreihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét: merítsen On is a Kiss bank-

kiapadhatatlan szerencseforrásából, vegye át tőlünk 
szerencséjének lepecsételt záloglevelét és gazdagság, jólét közel lesz önhöz. 
XIX. sorsjáték 1. osztályának búzása már f. évi nov. 22. és 23-án lesz. 

Az I-sö oszt. sorsjegyek árai: 
Egy nyolcad K 1*50. Egy négyed K 3.—. Egy fél K 6.—. Egy egész K 12—. 

Kiss Károly és Társa 
tnagy kir. szab. osztálysorsjáték íőelárusitó helye 

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJ0S-ÜTGA 13. 

Fiókok: VI., Váci-körut 5 szám. — VII., Erzsébet- körút 22. szám. 

Eladó szöiá a ^ágliegyeii. 
A Kemenesalja legkitűnőbb bortermő hegyén, a Sághegy keleti oldalán, mintegy 

4 5 hold kiderjedésü, részben nj amerikai vesszővel beültetett, jól gondozott 

szőlőbirtokomat örök áron eladom. 
A szőlőbirtokon egy csinos, téglából és kőből épített nyaraló-hajlék, úgyszintén 

kellő nagyságú pince is van. Az.épület alkalmas nyári lakásnak is. 

1 ^ 1 ^ ; Venni szándékozóknak bővebb értesítést ad a tulajdonos 

id. Tory György. 

Nyomai olt Uinkgreve. Nándor könyvnyomdájában Celldömölk 


