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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 

Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á r a : ' Egész évre 8 korona, félévre t i . 

köroná, negyedévre 2 korona. DINBTGEEVE 2TÁ2TDOB 
Egyes szám ára darahonként 2o fillér.' 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Ii'mkgrevc Nándor könyvnyomdája C.elldörrtölköH 
ide inlézendök a szellemi reszt illető közlemények, 

hirdetések es mindennemű/ tienzilletékek.. 

A munka kora. 
. Arról a korról, a melyben élünk, 

sok mindenféle rosszat tehet 'elmondani: 
de azt az egyet nem lehet tőin. megta
gadni, hogy többet dolgozzanak benne 
áz" emberek, mint minden előzőben. Oka 
ennek abban rejlik, hogy a megélhetés 
rendkívül sok nehézségbe ütközvén, az 
emberek ezeknek leküzdésére rendkívüli 
munkát kénytelenek áldozni. A megél
hetés művészetté válván, az embereknek 
az az igyekezete, boy a túlhalmozódott 
munkát lehetőleg, megkönnyítsék, egy
úttal fokozta a leleményességet is, a 
minek számtalan, találmányt köszön
hetünk. ' « . . . ' ( 

A munka korában az előjogok is 
megnyirbáltattak, elannyira, hogy a szü
letés előjoga nem ad már jogcímet a 
közbecsülésre, ha megfelelő munkával 
nem párosul. A köztisztelet és -köz
becsülés csak a munka 'embereinek jár 
ki, nemcsak azoknak, kik tudósok' vagy 
művészek' sorában, állauíféi liak vagy 

törvényhozók körében tűnnek ki. és ki
ket követendő például feltüntetni szokták. 
Kz a szokás is. mint annyi más, immár 
túlélte magát és nem állhat fenn tovább 
az uj kor polgárosodási iránya mellett 

Az a kor. mely általános elvvé 
emelte azt az igazságot, Hogy a szüle 
tés nem adhat kiváltságot, -nem át+hat 
meg ez elv egyoldalii alkalmazásánál 
észszerű közetkezetességgel tovább ha
ladva, azt az' igazságot is el kell is
mernie, hogy a véletlennek semmi ado
mánya nem adhat megkülömböztetési 
igényt, mert csupán csak a hasznos 
munkásság számolhat elismerésre, az 
értelmi suly szerint osztandó ki a köz
becsülés, tekintet nélkül arra, hogy 
az élet bármely ágában nyilvánuljon is 
a hasznos munkásság és értelmi suly. 

Bizonynyal a m költészet és művé
szet ritka szép adományai az Istennek 
és akik szivünket nemes érzésekre és 
elménket világos gondolkodásra tanít
ják és serkentik, 'méltán számolhatnak 
tistzeletünkre. és szeretetünkre; de váj

jon csupán a költészet és művészet 
teszik-e az emberiségnek e nagy er
kölcsi hasznot? A gazda, aki példát mu
tat, miként lehet a meddő talajt dúsan 
termő-földdé- átalakítani; az iparos, aki 
megrontatja hogyan lehet a holt rögből 
élő értéket előállítani; a kereskedő, aki 
megmutatja hogyan lehet a jólétnek uj 
forrásokat nyitni, csak olyan példaadói 
az erkölcsös gondolkodás és hasznos 
munkásságnak, mint akár a költő, a 
művész, s Hosve, a varrógép első ké
szítője, e részben í-gy hajszálnyival 
sem kevésbbé méltó az emberiség hálás 
tiszteletére, jóllehet az utóbbi a „Os-
mos"-t irta meg, előbbi pedig csak 
egy kis gépet talált fel, de e gép ál
tal egyik emberi szükséglet tetemesen 
olcsóbbá lett- és sok millió ember áz 
aszkóriól ovatik meg. 

Az igaz, hogy a költő hasznos mun
kássága sokkal szélesebb körben ter
jesztheti ki erkölcsi hatását és közvetle
nebb hatást is idézhet elö, mint bár
mely más emberi foglalkozás, de ez' 

TÁ'RCA 
Téli este. 

Hint zúg a. szél, künn nagy hideg lehet, 
Mily borzadalmas téli este van. 
Nem látni mást, mint elborult eget, 
A.föld sötét, az ég csillagtalan. 
Vájj" mit-csinálnék én most egymagam, 
Ha-te nem volnál kedves kis-fiam? 
lte.jó! be jó, hogy itt vagy keblemen, 
Aranyhajú kis tündér gyermekem. 

Hallod, hallod, mint zúg a kálzha lyuk? 
Mily lassan keltvén a nagy óra benn? 
Mily borzalmasak mostan a faluk, 
Ha -oda téved egy-egy idegen. 
Oh én tudom, én ismerem a táji, 
A merre nem -fi.'ií w unni, .•tinim flytWB 
Ahol nem tér be hozzánk semmi más, 
Csupán áz ábráiul és az unalom. 
Oh én tudom, — én ismerem a tájt, 
Mily sok ily estét töltöttem el ott; 

Nem volt zeném más, csak azt hallgatám, 
Amint zöröglek lenn a jégcsapok. 
Kicsiny szobánk volt, szúk, de tiszta,'szép, 
Öreg anyámmal abban laktam én. 
Szobánkban égett tiszta lámpafény, 
Szivünkben égett béke, szeretel. * 
Ott ültein én a kicsiny zsámolyon. 
Pergett a rokka, s ö regélt nekem: 
Mig ifjú lelkem elkalandozott, 
Csak Isten tudja merre, meire nem'. . . 
Összerezzentünk, nagyot kopogott 
A száraz ág a zuzmarázolt fán; 
Ks fenn a légben holló károgott, 
A • szél zörgetett szobánk ablakán. 
Zord volt a táj, zord egy ily éjszakán, 
Ks mégis fájt, a midőn cihagyám. 

Hallod, hallod, mini zúg a kályha-lyuk? 
Mily lassan keltvén a nagy óra benn? 
l i e j o ' -

>e joT hogy itt vagy kéTJIi'iiteiu 
\ranyhajn kis tündér gyermekem! 

' Talabor Ilonka. 

Mult és jelen. 
- - K.iveskuti rtnő verseskönyve. — 

A napokban került ki a nyomtatógép 
alól Köveskuli Jenő verses kötete — mely
nek megjelenését már előre hirül adtuk. 
Most, hogy a nyilvánosság elé repült, be
mutatjuk t. olvasóinknak. 

A kötet 88 verse között találunk dalt, 
ódát, románcot, balladát, tankölteményt, sza
tírát, elmélkedő versel. Szerelmes szive vá* 
gy.it,. vergődését, a természet iránt yaió sze
retetét, fel-felötlö hazafias búját, reményét, 
lelkének a mull emlékein való megilletődését 
tárja elénk, l'gy látjuk, hogy nem rövidke 
idő emiekeit őrzik e versek; több év szövö
gette verssé a gondolatokat, benyomásokat. 
A kötet első harmada a szerelem lantjának 
zengése: második harmadában túlnyomó a 
természet dicsőítése vagy leírása és ennek-
hangulatai; a hazafias érzés, bár közben-
közben halljuk hangját, a befejező harmad. 

Nem tagadhatjuk — nekünk ugy tűnik 
fel, hogy az író kibontakozása is a három 

S Z A L A Y G Y U L A épület- és b ú t o r a s z t a l o s 
és temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hujber-lele ház). 
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban 

Fhálbl temetkezésekéi egyszeritől• kezdve a legdíszesebbekig szolid árakcí.. 
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nem ok a nagyobb tiszteletre, mert ez 
ópntry a véletlen müve, mint akár a 
születés akár a lutrinyerés, ez csak sze
rencse de nem érdenr. 

A jelenkor, mely mind realisztiku
sabb búrokat penget a gyakorlati élet
ben elért eredményeket becsüli a leg
többre. Ezeket pedig csak ernyedetlen 
szakavatott munkásság által lehet elérni. 
Az. ideális kórszak napja"csaknem tel
jesen letűnt, az. élet zórdonsága arra 
tanítja, az embereket, hogy a minden
napi kenyérért való küzdelemben erősen 
ktdl"megfeszíteni izmainkat A földi Jet 

. boldogsága, az embertársak elismerése 
és a megelégedettség: mind csak az 
élet célja felé való törekedés — munka 
— által érhető el. 

Hogy a munka hevében sem szabad 
megfeledkezni erkölcsi kötelességeink
ről;' az természetes; de az élet magvát, 
a jelenkor irányát kétségtelenül a munka 
képezi, s ennek teljes erőnkkel hódolni 
az egyesek és haza boldogulása érde
kében mindannyiunk legelső, mellőzhe
tetlen kötelességet 

Törvényhatósági bizottságunk 
közgyűlése. 

Vármegyénk törvényhatósági bizott
sága f. hó 2ti-án. azaz holnap délelőtt 
9 és fél órakor tartja évi rendes köz^ 
gyűlését. E gyűlés érdekes tárgyainál 
fogva nagyon látogatott fog lenni. Az 
alispán évnegyedes jelentése után a 
nyugdíjazás folytán megüresedett vm. 
főjegyzői állást, valamint az elhalálozás 
folytán megüresedett vm. árvaszéki ül

nöki állást és az állás betöltésével ne
tán megüresedő tiszti állásokat fogják 
választás utján betölteni. Beérkeztek a 
következő pálvázatok: a Jőjfigyzöi ál
lásra dr. Hadó .-Gyula tb. főszötgabiró 
és llusa Béla els.ő aljegyző: az árva
széki ülnöki állásra dr. Szakács Manó 
főszolgabíró és dr. Pekkcr Emil ügyvéd 
nyújtották be kérvényeiket. Az^setleg 
megüresedendő 1. osztályú szolgabírói 
állásra dr. Tulok Lajos és Döbrentey 
Antal I I . osztálya^ szolgabirák, inig az 
I . osztályú szolgabírói állás, illetve az 
árvaszéki ülnöki állás betöltésével eset
leg megüresedő II . osztályú szolgabírói 
állásokra dr. .Fodor Antal vármegyei tb. 
aljegyző, Dezse Gyula, Förster .Miklós 
es Somogyi Aladár közigazgatási gya
kornokok pályáznak. : v . 

Járásunkat érdeklő egyéb közgyű
lési" tárgyak: 

Bclügyminister ur leirata a vm. 
dijnokokról alkotott szabályrendelet tár
gyában. 

Kereskedelmi niinisteri leinti a cell
dömölki kövezelvánitárgy keretébe tar
tozó törvényhatósági útszakaszoknak 
községi kezelésbe leendő átadása tár
gyában. 

Boba község határozata népkönyv
tár létesítése tárgyában. 

Alispáni előterjesztés a várkeszöi 
Eábatöltésen haladó törvényhatósági út
szakasz áthelyezése tárgyában. 

. Alispáni előterjesztés a gazdasági 
cselédek illetményeire és szolgálatba 
lépésük idejére vonatkozó szabályren
delet alkotása és az 16585/888 sz. vm. 
szabályrendelet módosítása. 

. Pápóci körjegyzőség községeinek 
határozata körjegyzői irodabér tárgyában. 

jszigeli István celldömölki járási 
hivatalszolga kérelme rendkívüli segély 
iránt. 

.lánosháza község kérelme László 
Gizella után felmerült gondozási költ
ségek megtérítése iránt és 

Szentmikjósfa község pótkölls,ég_ 
vetése (10%) JDOG. évre." 

HÍREK. 
Hivatalvizsgálat a városházán. Jakab 

Bódog jatasi főszolgabíró a j*it i:u szamvev;>-
vel együttesen f hó '21-én hivátalvizsgálalot 
tartottak a celldömölki városházán, mely 
alkalommal ugy a jegyzői ügykezelés, mint a 
városi pénztár terjesén rendben találtatott, 
ami fölött a főszolgabíró I/iránth Gyula 
jegyzőnek és Gróf Károly városi pénztárosnak 
teljes elismerését fejezte ki. 

Virágszálak a tüdőbetegek részére 
városunk talaján is fakadtak. Mint értesülünk 
a gyűjtés eredménye — tekintettel arra, hogy 
intelligencziánk nagyrészt úgyis tagja a 
szombathelyi bizottságnak — igen szépnek 
mondható. Rendkívüli tagoknak beállottak az 
egyesületbe évenként két korona tagsági 
díjjal Benkő Kerencné és Horváth Józsefné 
úrnők. Virágszálat adományoztak Hrabovszky 
Józsá, Klein Adolf, Veszély Betti, Permainé, 
Egerszeginé, Szabó Józsefné, Kelemen Tiva
dar, Altstádter József, Szentimren Márton 
1—1 koronát: Kun Dezsöné, Brunner Alajosáé, 
Géfln Miczike, Vidi Jánosné, Pető Menyhért, 
Parcsami Henrik 2—2 koronát, Színek Izidor 
ö koronát A szegény betegek hálája lesz 
jutalmuk. • 

Adókivetés . Az első és másodosztályú 
kereseti adók kivetése most van javában 
folyamatban a városházán, úgyszintén az 
1907. évi házosztály és házbéradók kive
tése is. 

rész szerint való hármas fejlődési fokot mu
tat. Természetes, hogy a tiatal évek meg
hozzák a maguk szerelmi ének.it — mely
ben még sok a nagyot mondás, kevesebb a 
mélység, sok bennük a hangulat, kevesebb a 
gondolat nagysága. És nem is énekek ezek, 
hanem versek, melyek apránkint olvasva el-
elcsusznak, de lapszám következve egymás 
után a költemények szives olvasóját is fá
rasztják. Túloz is bennök (A Tátrák között), 
sötét is, sőt zavarossá is válik — nagy és 
hozzá valószínűtlen ellentmondásaival érzé
seiben való kételkedésünket is felkelti (Da
lolva jártam . . ., Micsoda varázslat . . .) 
Attól .a kellemetlen hatástól sem tudtunk 
megszabadulni, hogy folyton szivével foglal
kozva — gondolatainak ismétlését ne kellett 
volna felfedeznünk. 

' A természet keltette verseiből oly em
bernek tűnik fel az olvasó előtt Köveskuti, 
mint akinek van szeme, van szive arra, 
hogy lásson, olvasson a természet nagy 
könyvéből, s szive melegével idjon sajátos 
életet az elevenen nyüzsgő természet ezer

féle formáinak, képeinek, {iem hideg ember — 
bár nem is feltétlenül lelkesedő. Melegen 
érez, s épen innen fakadnak • azok a versei, 
melyekben hangot ád azon " különbségeknek, 
melyek az őszinte természet és a sokszor 
képmutató világ közt feltünedeznek. Érzéseit 
hévvel iparkodik kifejezni, de olykor-olykor 
bombasztokká válnak, szertelenné lesznek a 
nagyonköltöiessé szánt gondolatai (A fenyőfal. 
I)e ö igazában magába vonuló reflexiós lélek, 
csak attól tartunk, hogy a sok reflexiózás 
melancholikus hatást tesz az olyan olvasóra, 
aki hajlik az ilyes elbágyadásokrá. 

Hosszasan irja le a képeket, nem dom
borodik ki szemünk előtt a táj, a kép, mit 
feltárni- szánt. 

Az. élet sokféle változataiból rajzolt ké
pei is költői értékükre nagyon különbözők. 
Jellemző példák erre »A vén füz.« és "Avcn 
hajós.« Áz első valóban élvezetes költemény, 
az utóbbi homályos, zavaros. 

Hazafias kölieményei közül jobbak 
azok, melyek a tiszta fira forrásából fakad
nak, mint amelyekben historizál. .Jön Rá
kóczi, c. versét, azt hisszük, nem egy helyen 

szívesen szavalják; — de erősen politikai 
ize miatt, túlzó, szertelen festése miatt nem 
lesz. meg »"A honárulók* c. költemény sejtett 
hatása. Igy jár »A világosi rónán. is. 

Azt hisszük, hogy az említetteken kívül 
tőbbszOr is el fogják olvasni a >Kartagó>, 
• Október fj-án«, «Jézus«, "Karácsonykor-, 
• Télen az erdőben., • Erdőben* c. verseit. 

• Oh jöjj csak vissza., > Dalolva jártain* 
túlzó, affektált hangok, a >Micsoda varázslat* 
pedig, mint említők, valóban fésületlen gon
dolat. »A chinaiak* c. verse is igen furcsa 
egy vers. Legalább is nagyon különös, hogy 
csak rosszat lát a Kínába törekvő európai
ban, csak jót a kínaiban. Különös fogalma
kat tár itt fel a kultúráról s á keresztény
ségről. No, de ezt a verset Köveskuti maga 
se veheti komolyan. 

Technikája fejlődő, nem befejezett. 
Legalább is mi azt hisszük, s valószínűleg 
Köveskuti is igy vélekedik maga felől. 
Szükség-rimeket, döcögösségeket, dallamtalan-
ságo't lehet, itt-ott, nem is kevés helyütt találni., i 

PUili 
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Jótékony nőegylet Tarosunkban. 
Nemes szivéről és fenkült gondolkozá
sáról ismert Szögyény-.Marith Ferencné, 
Gorcey Paula grófnő kezdeményezésére 
jótékony jiőegylet készül városunkban. 
Mint 'értesülünk, a nápokjian megindul 
a taggyüjtés is. Valiiban nemes gondo
lat a jótékonyságnak szervezeti gya
korlása és a celldömölki nők nem ad
hatnál: szivük nemességétől. szebUbi-
zonyitványt, mint ha"e^en egyesületet" 
a lehető legtágabb körben a legmele
gebbén felkarolják. 

Vonatközlekedés a megyei közgyű
lésre. Vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
f. lm -JCiján vagyis holnap tartandó évnegye
des rendes közgyűlése alkalmával e napon 
külön személyszállító vonaHog Kiscell és Szom
bathely között közlekedni, mely reggel ti óra 
15 perekor indul városunkból. 

Artézi kutunk ügye. A mult héten 
érkezett meg a városhoz az országos víz
építési igazgatóságnak leirata a városunkban 
fúrandó artézi kut fúrásának tárgyáb.m. Ez 
ügyben a jövő heten tartandó képviselőtestü
leti gyűlés fog határozatot hozni. 

Haláleset özv. Mikófatvy Békén;' 
Ernöiié sági .postamesternő a mult hétfőn 
.Budapesten, hol régebbi rákbetegségének 
gyógyítása miatt időzött, operáció követkéz-
keztében 43 éves korában elhunyt. Holtlestét 
Déliesfára szállították, hol a mull Csütörtökön 
helyezték örök nyugalomra a dénesfai c.-aladi 
sírboltban. 

Érkezés, Indulás . . . A kereskede
lemügyi miniszter az utazó közönség könnyebb 
tájékozódása érdekében elhatározta, hogy a 
jövő év nyári menetrendjével egyidejűleg, az 
áljomááokpn és a nagyobb megállóhelyeken, 
a vonatok érkezését és indulását feltüntető 
táblázatokat függesszenek ki. 

Református papok orsz. egyVsulése. 
Az ország református lelkészeinek egy része 
f. hó 22-én értekezletet tartolt a fővárosban, 
melyen elhatározták, hogy megalapítják a 
ref. papok országos egyesületét. Az értekezlet 
az alapszabályok kidolgozására egy 12 tagu 
bizottságot küldött ki. 

A győri karmeliták ünnepe. (Jjönyöro 
szép ünnepet rendez a győri karmelita rend
ház azon alkalomból, hogy X. l'ius boWoggá-
avatta a Compieguében 1791. jul . 17-én vér
tanúi halált halt 16 karmelita apácát. Az 
ünnepségek, melyekre különösen felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét, nov. 30-án, pénteken 
kezdődnek és dec. 3-án végződnek. Az egyes 
szentmiséket dr. Fehér Ipoly főapát, gróf 
Széchenyi-Miklós győri és Prohászká.1 Ittokár 
fehérvári püs|>ök fogják mondani. A szónokok 
közül megemlítjük Pannonhalma kiváló szóno-
kát. dr. Strommer Viktorint. azután Kánter 
Károly budavári apátplébánost. Székrsfclicr-
iiir ékesszacu püspöke <lrc. L'. és -V-riii ti. u. 
"> ómkor fmj lii-széhii. 

Előléptetések a vasútnál. A máv. 
gázgatósága Dániel iDeutscln (léza mérnököt 
az V.Rangfokozat 3. osztályából ugyanazon 
rangfokozat 2. osztályába, Merkly Ede fő-
mozdonyvezetőt pedig a Il.-j-angf. 2. osztálya I 
ból ugyanazon rangf. 1. osztályába lép
tette elő. 

Nász a — tengeren tul. Németh Antal 
kenyéri illetőségű magyar kivándorlóit a na
pokban esküdött örök hűséget Takács Mariska 
rájiapordányi illetőségű hajadonnak a sídneyi 
róm. kath..'templomban. -

Tüzeset Jánosházan. Nagy. tüz. pusztí
tott f. 'hó ls-án éjjel Jánosházan.. Szabó | 
Ferenc hosszú utc.i háza, gyuladt kt a nagy 
szélben és a rohamosan terjedő lüz marta
lékává lett 19 ház a hozzátartozó mellék
épületekkel és több házi állattal. ,Kjcg l egy 
idősebb asszony, Farkas Teréz.is. akit kedden 
temettek nagy részvét mellett. Dicséretet é r 
demel ii mentési munkálatok körül a jános-
házai iparososztály, melynek tagjai a tűzőt* 
tokkal egyetemben.sajál életük kockáztatásá
val mentettek meg ugy saját felebarátaikat, 
mint azoknak javait. w 

Áthelyzés a pénzügyőrségnél Máté 
Antal pénzügyőri szemlész a szolgálat érde
kében Celldömölkről — Felsölendvára és 
Vince .Mihály szemlész Felsőlendváról Cell
dömölkre lett áthelyezve, előbbi ez ulon 

'mond Isten bózzádol az összes ismerős és 
jobarálainak. 

Jég a községekben.. Az alispán utasi-' 
tolla' aJoi/.ségek elöljáróságát, hogy a jég-
állomány beszerzéséről gondoskodjanak, hogy 
az eseüeges betegségek előfordulásánál kellő 
jégmennyiség álljon rendelkezésére a ható
ságnak. 

Óvás. Fesztetich Tasziló grófhoz Utóbbi 
időben nagyszámban fordultak tudakozódás 
végett, „hogy igaz-c~az; hogy Afrikába utazik 
vadászit* céljából és igen sokan szolgálatba 

I való felvételüket kérték. M.utan alapos ,'a 
gyanú, hogy valaki nyerészkedés céljából is 
iiircsztelheli ezen hírt, ezért figyelmeztetnek 
áz illetők, hogy a bír alaptalan és hogy a 
gról senkit • sem bizott meg szerződések 
kötésével. 

A . hazai beszerzési források. Az 
Országos iparpártoló Szövetség a magyar 
közönség regen hangoztatott óhajának lesz 
eleget, amikor kiadja a hazai beszerzési for
rásokat. F.z a füzet, mely nélkülözhetetlen 
segédeszköze lesz az iparpártolás'iránt érdek
lődő vásárló közönségnek, tartalmazza a 
fiiszerkereskedésben, férfi- és női-divatáru-
kereskedésben. papirkereskedésben és vas
kereskedésben kapható összes iparczikkek 
hazai termelőinek névsorát, olyan átnézet es 
összeállításban, hogy a laikus közönség egy 
szempillantás alalt megkaphatja a szükséges 
útbaigazítás kat. Az Országos Iparpártoló 
Szövetség titkársága ! Budapest. VI.. Király-

J^ulca 3-1.1 fölkéri Magyarország előkelő könyv
kereskedőit, szíveskedjenek bejelenteni, hogy 
a november hó folyamán megjelenő füzetből 
hány példányt óhajtanak eladásra. A tartal
mas füzet ára -iii fillér. 

Gazdasági cselédek jutalmazása. A ' 
földművelésügyi minisztérium a huzamosabb 
ideig egy gazdánál alkalmazásban levő gaz
dasági cselédek jutalmazására számos dijat 
tűzött ki, minek következtében, vármegyénk 
főispánja utasította a járási főszolgabírót, 
hogy a juta lmazásra 1 . különösen érdemes 
cselédekéi írja össze s azok névsorát hozzá 
mielőbb terjessze be. 

Ujoncállitási munkálatok. Vármegyénk 
alispánja az 1907. évi ujoncállitás előmunká
latait elrendelte. -

Tüzoltómulatság Kecskéden. Kecskéd
község önkéntes lüzoltó-testülete saját egylete 
gyarapítása céljából ma délután 3 órakor 
Fischler Károly nagyvendéglőjében Kecskédén 
zártkörű táncmulatságot rendez. Belépú-dij 
személyenként 80 lil l . , családjegy 2 korona. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és la
punkban uyiigtáztalnak. '• 

Parcellázás. ,Fesztetich Tassziló gróf 
vasvári uradalmát őfelsége engedelmével par
cellázni fogja. A parcellázást egyik fővárosi 
bank közvetítésével fogja elintézni. 

Iparosaink ügyeimébe. 1907, január 
elsején jelenik meg az »Ipároskáté- cimü 
kézikönyv, mely a magyar iparosság minden
napi útmutatója lesz. Az iparos üzleti életé
ben feltétlenül szükség van olyan gyakorlati 
kézikönyvre, mely általános ipari kérdésekben 
felvilágosítást nyújt és magában foglalja 
á mit iparos embereknek tudnia kell, hogy a 
hatóságok nagy tömegében, az ipari közigaz
gatás bonyolult részeiben eligazodhassék. 
Az >Iparoskáté- arra vállalkozik, hogy a 
magyar iparosvilágnak praktikus tanácsadója 
legyen. Ismertető cikkei, szakbeli dolgozatai, 
a melyek avatott szakcinberek tollából valók, 
állandó értékűek lesznek és évről-évre . kie
gészítést nyernek a beállott változásoknak 
megfelelően. Összefoglalása lesz ez minden
fajta jogszabálynak és tudnivalónak, a mit 
szem előtt kell tartani kifelé: a megrende
lővel szemben és befelé: az üzleti személy
zettel szemben, ezenkívül felvilágosító az adó-
és illeték-ügyekben és a peres ügyek minden
nap.!- kérdéseiben. A nyomtatott ívre terjedő 
hézagpótló munkának előfizetési ára csekély 
2 korona. A mü megrendelhető a szerzőnél, 
dr. Diiczi Sámuelnél (Budapest, VI. Oj 'Ulca 
i.) ki azt utánvéttel bárki cimére kercszlkö-
tés alatt megküldi. . 

Országos kiállítás lesz Pécsett a jövő 
év (olyamán, valószínűleg a nyáron. A kor
mány a kiállitás költségeire 170.000 korona 
segélyt szavazott meg. Körülbelül 50 pavillont 
fognak építeni. 

Hinta baromfitelep Győrött Győrött 
hatalmas mozgalom indult meg egy minta-
baromfitelep létesítése érdekében. A baromfi
telepnél, melyhez fogható sem Ausztriában, 
sem Németországban nem lesz, mintegy 
2tH»—2*(1,000 K befektetésre -tWí' ^üTsegT 
Ez á terv igazán országos érdekű, mert a 
telep először a györmegyei. azután pedig a 
szomszédos vármegyek községeiben ingyen 
szándékozik tenyészállatokat kiosztani. 

V Á G Ó D E Z S Ő *<-•*•> kitüntetve: Legelismertebb cég. 

első pápai férf i -divatterme 
P Á P A , t ú - i r r . 5 3 . s z á m Naaymnnkás szabó segédek felvétetnek. 

Kifogástalan szabású 
f erfiruhak, papiruhák, 
uradalmi erdésztisztek-
nek, postásoknak, vasu
tasaknak, erdőőröknek, 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legelegánsabban mértek után. 
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A cognac mint szepito szer. Margit 
olasz királyné tudvalevőleg a legszebb ural
kodónők egyike EurOpákan. Arcbőre rendkí
vül tiszta és csodálatosan lágy és sima. Az 
osztrák mcgyar nagykövetség attaséja • nem
rég bókot mondott erre nézve a királynénak 
aki mosolyogva azt Mette> hogy arca üde
séget egy földijéneV,' iU. EsJerJtázy cognac-
nak. mely tiszta '"^irdástjh'itom. köszönheti, 
amelyet rendszerint este lefekvés előtt szo
kott használni. Úh felség, mondotta erre a 
diplomata, ez a dolog nagyon meglep engem,, 
mert szép hontitarsnöimtöl mindig azt hal
lottam, hogy semmi sem rontja meg ugy'és 
teszi olyan keménnyé a bőrt. mint az alco-
hol. Meglehet, felelte a királyné, de éu az 
Esterházy cognaceal nem az arcomat, hanem 
a torkoma' nedvesítem. 

Köszönetnyilvánítás. 
Fogadjak hálás köszönetünket mind

azok, kik'felejthetetlen leányunk, illető
leg szeretett testvérünk temetésén szives 
megjelenésükkel és részvétükkel mely 
fájdalmunkat enyhíteni törekedtek. 

Celldömölk, 1901) ilov.-hó. 

Ihász Antal 
és családja. 

Fürdőkád 
jó karban lévő 

megvételre kerestetik. 
Cini a kiadóhivatalban 

Tájékoztató. 
Agyagáru gyár : . 

Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-etca 18 . 
Keszit tözálló anyagból divatos cserépkály
hákat Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak. 

Asztalos: ; 
Schütz Gyula épület-, bútor- es portál-asztalos. 

Temetkérési vállalkozó.. Kossuth Lajos-utca. 
Acs: 

Reich István ácsmester, Kórház-utca. 
Reich Imre ácsmester, Kórház-utca. 

L t á t l o g o s . : 

Wendler Lajos épület és diazmfl bádogos. 
N'agy raktár konyhafelszerelési cikkekben. 

Borbély és fodrász: 
Engelsz Ferenc újonnan berendezett borbély-

és fodrász-üzlete Olldömölkön a Vásártér-
utcában. o r 

Hikns K nélué Kossuth Lajos-utca. 
Cserepes: 

Szigeti György cserepes-mester Alsóság. El
vállal minden e szakmába v á g ó uj mun
kákat és javításokat 

Divatáru kereskedő: 
Lowenstein "J. és rW.^.éTOömöTk és I ' á p a . 

.Le-olcsobb bevásárlási hely. 
Németh Markos uri és női divatkereskedése, 
. Szt. Háromságtér. 

Kellesz: 
Mór Gyula mii- és kereskedelmi kertész 

Vásártér-utca. 
Kávéház: 

Központi Kávéit <z Kossuth Lajos-utca. — 
Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ! 

Klein Jakab Uj kávéháza a Aasáti állomás 
közelében. Idegeneknek találkozási es szi>-
rakozó helyi'. Minden időben friss kávé. 

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

Kőmives és építési-vállalkozó: 
Vizlendvay Jőzsei építési vállalkozó és oki. 

épitő-mester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába v;ig<< mindenfele uj mun
kálatokat és javításokat 

Horvafh J.mos, Jánosházan. Dj-utca. Elvál
lal mindenfele kőmives munkál, házak njra 
építései es javibisokat olcsó arak mellett. 

Lakatos: 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell

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

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 
Lisztkeréskedő :' 

Herzield Mór. Csornai Gőzmalom Líszt-
Főraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca. 

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

Mészáros 
Kransz Mihály, Sági-utca. 
Si iger Ignác liuscsarnoka t lelldömölS, Kossuth 

Lajos-utca. 
Zsirai Lajos tnészSros és hentes üzlete a 

Fö-tcren. i ielhlömölkön. 
Pék: 

Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L-u 
Kenyérsütések elfogad latnak. 

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

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

nagykereskedőd -.-
Sörraktár: . 

Altstádter József, Dömőlki-utca! '» híres kő-' 
bányai sör raktára. 

Szabó: 
Gottmann Adoli, i«ilgári és egyenruha szabó 

• A tulipán--hoz. Vásártér-utca. Vasúti sap
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- és 
gyermekruha raktár. Olcsó árak.. 

Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a 
Sági-utcában. Férfi- és gyermekruhák nagy 
választékban tartatnak raktáron. ' "•. 

Schlesinger Samn uriszabó divattermét ajánl
juk a kényesebb ízlésű közönség figyelmébe. 
Pápai-utca, Gömbös-fele ház. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
-olcsón készít. 

Mielőtt ruhaszUkségletét beszerzi, tekintse meg 
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mérlékszcrinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok elfogathatnak. 

Vágó Dezső első pápai férfi divát-terme 
Fő-tér 25:'. sz. Készit katonai-, papi- és 
polgári ruhákat Legfinomabb bel- és kül
földi rab ikehnek raktáron ! 

Szállító (Spediteur): '. 
Schőntag Márton fuvaros, Kis-utca. Elváltul 

fuvarozásokat mérsékelt dijazás mellel I. 
Téglagyár: 

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

Üveges: 
Snielej.Ede m . - - , J ; ; r . y l l á u - • i.,„„piauk 

terfsKetlesi1. Szí. Háromság ter. 
Vendéglő és szálloda: 

Hung iria szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! 

Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 
épüli és fényesen berendezett lő szálló-szoba. 

Szarvas vendéglő, Szt. Háromság-tér A Ida-
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 

Hubert Samn vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 
Hnbert Pal vendéglős, Csönge. 

Rotschild Dávid vendéglős Síig. Tisztán ke
zelt sági bondc. —Naponta Friss birkahús 
kapható. •••.*'. 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csa|>olt kőbányai sör. 

Vak szamár szálloda Győrön, Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. 

Vadászy Pál vendéglője Izsákfán. 

A inagy kir. műegyetem bo
rászali laboratóriuma által hiva
talosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgalatok alap
ján az -

Esterházy 
M cognacot 

betegeinknél alkalmaztuk és azt 
sikercsen használva mint kitűnő 
minőségül és a francia Cogna-
cokkal vélekedőt a legjobban, 
alánlhatjnk. - r " 

Dr. Taufíer Vilmos Dr. Kétly Károly 
egyetemi tanár egyetemi tanár. 

Dr Stillex Bertalan Dr. Ángyán Béla 
egyetemi tanár. egyetemi tanár. 

Dr. Reczey Imre Dr. Poór Imre 
egyetemi tanár. kir. -tan., egy. tan' 

Dr. Pertik Ottó Dr. Báron Jónás 
egyetemi tanár egyetemi tanár 

Az 

Esterházy cognac 
minden előkelő fűszer és csemege

kereskedésben kapható. 

Tartós és jó! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzéki árakból nagy engedményt 
adunk t. vevőinknek: ugyanis kerekpáraink 
árát felére: 80 koronára szállítottuk le. Ma
gyarországba az elvámolásért í korona szá
míttatik fel. Világhírű „Multiplex" kerék-
•páEinkért.«fciW»iff*i*. " jWWM 4 m'ffiifiin*." 
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről. 
FJsőminőségti gyártmányú „Multiplox" ke-
rékpáraínk felülmúlják e téren Európa gyárl-
inányait, mert gépeink összes alkatrészei 
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok 
tartósságáért szavatolhatunk. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen bérmentve küL 

a „MULTIPLEX" kerékpárgyár, Berlin 257. 
l'litscheiner-strasse 15. 
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Megérkeztek a téli d i v a t k e l m é k . 

A téli idény beálltával bátorkodom a n. é. közönség 
figyelmét felhívni J á n o s h á z á n levő szabó-üzletemre, hol a 
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a 
ujabb divat szerint férfi-öltönyöket. 

— = Gyorsan, pontosan és jutányos árban! = — 

| Nagy kész férfi- és f 
11 gyermek ruharaktár! • 

Meghívásra vidéken is bárhol megjelenek. 

.., A n. é. közönség szíves pártfogását kérve 
vagyok tisztelettel 

Síkos István 
papi-, polgári- és egyenruhaszabó.. 

Legjobb mellékkereset 
nők és Családok részére. Egy helyen és egy 
háztartásban se "• hiányozzék az eredeti 
• Styriai. kötőgép. — Árjegyzék ingyen. 

Kedvező fizetési feltételek. 
Első STYRIAI kötőgép-gyár 

magyarországi képv. EOGL J. I - műgépész 
Budapest, VI., Cseng eri-u. 54. 

A téli esték unalmát 
csak ugy 'űzhetjük el, ha 

WAGNER, a hangszer kir ily 
különlegességi hangszerek áruhá
zából Bpest, József-körnt 37— 
39 SI. egy hangszert hozatunk, 
azokon egy órai gyakorlás után 

bárki megtanulhat játszani. 

HÁRFA CITERA": ÍO drb kottával ára 16 K 
SZÁJHARMONIKA dobkisérettel . 8 . 
TROMBON'A, uj hangszer • 2 • 

"kkel . . K . 
HARMONIKA, citera kísérettel . 5 • 
TAMBCRICA. jó hangú . 5 > 
MAGYAR CITERA, verővel * » 8 . 
ISKOLA-HEGEDŰ tokkal, 15 drb Tél-

szereléssel » 10 » 
HARMONIKÁK orgonahanggal 5 K-töl feljebb. 

Képes árjegyzék ingyen! 

Hridetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

„Egyesült czeglódi szőlős-
ga 'dák boreladási társasága' 

CZEGLÉD. 
Egyenlősíti, bepinczézi és áruba 

bocsájtja a termelők tisztán késelt 
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 
és akármilyen nagytötnegben folyton 
egy és ugyanazon bort kaphatják. 

Ezúttal áruba bocsájtjuk a legki
tűnőbb siller szitui „Kadarka" és zöL4 
desfehér „Ezerjó", „Rizling" stb. fajo
kat is, melyek több waggon vételénél 
Igen mérsékelt árban kaphatók. 

LEVÉL- vagy SűHGÖNX.CIM: 
Egysidt szőlősgazdák társasdffgfi 

CZ E G LÉ D. 

Tory György vendéglő
jében azonnal kiadó egy 
szép tágas üzlethelyiség. 

'egészségi nadrágtartók 
lünk U Í M á n 40, 65, 80, 130, 140, 180 kr.- írt . 

FWt u i a i r a 80, 40. 50, 66 kr.-*rt. 

l ü r i 
i . i , . . M i i ( l .kr»). | 

» . | M M p i l l f M l 
/ l f c | | l l l M MWII.I.I foíf l u I 

I r t a i n k L . A . J m m k H í . I . 
I ré«F.hrt.. K I I M . Mu < u rtkM, te a l . 
liiM'itVkoi rty t - i l r t umlék . ltMi(7.ll ( i ikn) lu M f t l 

Bjujthst... Htatanó * u - l 
kfbtt .innak »|öt]litv»r 
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AGfRARIA-tól 
ÁRJEGYZÉKET 

gőzcséplökészletekröl, 
benzinmotorokról 
és vetögépekról. = 

Az árjegyzéket dijtalannl küldjük, 
s-;f i beVéic-fim : ——.— '-

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 

g 
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r 
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A g r a r i A 

Acetylen világításhoz: 
Legjobb minősgü római darabos calciumcarbid . 2 6 K, 
Legjobb minőségű római szemcsés c a r b i d . . . . . . 3 0 K 

Ára 100 kgr. tiszta súlyért, tehál csomagolási 

súlybeszámitása. nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készlizetés vágy utánvét ellenében pénz

tári engedmény .és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészú-

lékeket es teljes acetylen-világitási berendezé-

.. " •' • • seket is legjobban. * 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-vilagitasi és calcinmcarabid eladási vállalata 

, BUDPEST, V , Váci-körut 26/a. 

Személy hitel! 
Kezes és kezes nélkül katonatisz

tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állami-, 
megyei- és magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak 
és magánosoknak '/,—25 évig terjedő 
időre heti. havi. ' / » — V i *s egész évi 
tókekamat törlesztéssel! 

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris-bécsi 
enaneté értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet. 

4%! 4%! . 4%l . 4%! • 
J e l z á l o g h i t e l ! 
300 koronától feljebb 1., I I . és III. • 

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

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

Váltó- és tárcahitel! Viszleszá-
k_EJ a s l c e d j » * ' _ 

Előnyösen Solid alapon es gyor
san eszközöljük mindezen lenti művele
teket elsőrangú intézetek által! 

F I s o i e m u i a j á n l a t o k ! 
Kérten prospektust! , . 
Válnszbélveg mellékléneö I 

MELLEK L. E. 
Budapest, V. ker Kohári-n. 19 B sz. 

Ha köszvényben, reumában, ischias-
baa szenved, v,egyen egy üveg, 

Dr. Fltsch-fai< köszvéűy-szeszt, 
mely csúzi, köszvényt, reumát, kéa-, láb-, 
hát- és derékfájást, kezek és lábak gyen
geségét, fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít. Hatása a legrövidebb idd 

alatt észlelhető. Kapható: 

Dr. FLESCH E. I . 
„Magyar korona" gyógyszertárában, 

GTÖR, Baross-nt 24 szám. 
.Másfel deciliteres üveg ára 2 kor. Huza-
ntusabb hasznalatra vá|« «t saLaül* üveg 
5 ko r -k i s , vagy 2 <Családi, üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

küldjük. 

* \ ? 7 z t z r l y ^y^y^y^y^y 

Rheumát, Csúzt, Köszvény t 
föltétlenül és biztosan gyógyít, a hires 

és minden házban nélkülözhetetlen 

Dr. Arányi herknlesfördói 

R h e um a -0 1 a j . 
hát-.* mell- és de

rek faj isnd uus irőltelés. l uu i r idusok
nál, liiifija-, éa fülztlgns. f J•• ; •• f'gfij is 

uál. Kapható ti készttőnél: 
BALLÁ SÁNDOR gyógyszertára 

H ó d m e z ő v á s á r h e l y Kossuth-ter. 
Ára egy üvegnek 2 K. — Próbaflvcg 1 
K. ti koronás rendelésnél*ingyen csoma
golás, bérmentve. 'Pápán főraktár: 

Városi gyógyszertár. Fö-ntca 8. 

15 * forinlért tiszta gyapjúszövetből 
mérték szerint elegáns kivitelű 
férfiöltöny, felöltő vagy téli

kabát 

Krausz F. és Tsa 
uriszabo' üzlete 

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

bérmentve. 

m m 
Sok szenvedéstől szabadni meg, jj-g 

5̂ megismeri az . Jtjfj 

| U n i v e r s a l - F l u i d | 
MN bedörzsölő szert, mely enyhít: csnzt, [.v] 
'£] köszvényt, rhenmát, fog- és fej- "*:7 
r;Y fájást és makacs börviszketegséget. ' f i i 
rS A kimerüli izmokat és idegeket fel- r,r,i 
k-Jftl 
| -
rŜ " es halairat igazid 
rjjá üveg ára ÍÖ lill.. égv decisüveg 1 K . 
m 50 lill. - Főraktár: £-1 
r?*f Budapest, Török J. gyógytára $ 
™ Király n. 12. és Andrássy-nt 26. *S 
m Vidékre 3 nagy üveget i K 50 I.. v.' 
&i 12 kis üveget 5 *K"ért |iorló- és cso-
S j inágoláS^-jMlségmeiÉesen küld "a •• 

3? 

amit számos elismeri 
Egy kis.próba K g ! " 

„Vörös-kereszt" - ylár Temesvár na 

Nyomatott Dinkgrcxc' Nándor könyvnyomdájában Celldömölk 


