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, Bégjeién minden vasárnap reggel
B i f i S e t e t i Ara : Egész érre 8 korona, félévre 4. f
Felelöt •umrató:
korona, negyedévre 2korona.
I D I N K G E E V E UTÁiTDOB
Egyes szám ára darabonként 20 fillér.

Dunántúli Gazdaszövetség

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

csak kötelességük, de ma már egyenesen
létérdekük a gazdáknak, hasonló hatal
Létesítsünk minden késségben gazdakört!
mas szervezet megteremtése révén.
Minden gazda érzi, tudja, hogy a
A keret megvan hozzá! Itt a vár
magyar mezőgazdaság válság előtt áll
megyei Gazdasági Egyesület, melynek
A legutóbbi évek munkásmozgalmai ujabb
szervezetét itt az idő teljesen modernné
bajt jelentenek. A vármegye területén
tenni] Érvényesíteni alapszabályaiban
fellépett ijesztő mértékű kivándorlás-pe
mindazt amit as ujabb idő, ujabb kö
dig feldöntéssel fenyegeti a lét alapjait,
vetelménvek gyanánt felállított- A hiva
mert az utolsó remény foszlány is szét
talos érdekképviseleti szerv a mezőgaz
szakad, ha nem lesz munkáskéz, mely
dasági kamara még ofcak a jövő zenéje
az életet nyújtó földet megművelje. —
és még az is kérdés, hogy Veszprém
Mindezt fokozott mértékbén és közvet
megye kap-e ilyet, ha egy igazán agilis
lenül tudja minden megyei 'gazda és
gazdasági egyesülettel meg nem való
még mindig várja-várja reménykedve,
sítja a vármegyei gazdatársadalom fenn
hogy majd talán jön valaki, vagy valami,
hangon követelő szózatát Még igy az
ami segíteni fog szánalmas helyzetén.
is megtörténhetik, hogy majd valamely
Hát tisztelt gazdatársadaloin, k á r
m ás nagyváros less • mi vidékünk mező
minden percért, melyet ily fele várakozó
fagazdasági centi u r n a . — — ,
állásponton méltóztatnak eltölteni. A bajok
Újjá keli szervesni a vármegyei
égetóek s az ellenség nagyon fürge!
Gazdasági Egyesületet, lefelé be kell
Pató Pál politikával, passzív reszisztehhatolni az utolsó kisgazda bajiokába,
ciával nem segíthetünk s bajokon.
fölfelé egyesíteni kell több vármegyére
Igaza van Andrássy Gyulának, ami kiterjepő hatáskörrel a gazdatársadalmat,
kor a nála járt gazda-deputációnak ká- hogy döntő súllyal és megfelelő anyagi
tegorice kijelentette, hogy' a meglevő erővel rendelkezzék. Meg kell alapitanunk
bajokon az államhatalom nem segíthet. a „Dunántúli Gazdaszövetséget" az egy
Furcsa is volna pl. a kivándorlást csend gazdasági érdekű vármegyék között,
őrökkel akadályozni s a menni akarót mely á sérelmeket hatalmasabb szóval
— nem ereszteni, a dolgozni nem akarót orvosolná, a szükségleteket nagyobb erő
(főleg ha nem szerződőit) karhatalom vel könnyebben pótolhatná. Emellett
mal munkára kényszeríteni, avagy a minden községben szervezni kell a helyi
katonasággal magánembereknek dolgoz csoportot, a „gazdakört". Csak ily szer
tatni. •— Ugyebár, ha mélyebben elgon vezet mellett indulhat meg az alkotó
doljuk a dolgot/ mindezt törvényhozási munka és az intenzív munka révén a
utón se igen lehet megcselekedni, mert gazdatársadalom önmagának megteremti
hiszen — egyenes megsértésévé válhat azt a fórumot, ahol igazságos ügyében
nék az egyéni szabadságnak.
védelmet, bántalmaiban megtorlást sze
Mégis a magyar gazdák folyton az rezhet.
államhatalom képviselői előtt deputációznak a bibliai könyörgéssel ajkukon:
— Ments meg Uram minket t
Fürdői levél.
Hát nincs erő a magyar gazdákban
I r t a : TAKÁCS G E D E O N .
'saját érdekeik inegoltalmazására? Hát
' VI.
nincs előttük a j gyengébbek példája a
~töriíof5Íl^en,~ egy^suKsben rejlő líatftt-T
•-• HerkukrfanKS. 1907. jun. 47.
inas erők okos felhasználása képében 1
Említem, hogy néha a zöldbe is kirán
A munkás szervezkedik, tömörül 8 ezt dulnak ; ugy-e • fonáknak tetszik e mondás,
a szervezkedést megakadályozni nem hiszen erdőben van az egész HerkulesfUrdG.
lebet! De ezt a tömörüléssel szerzett Pedig igaz, mivel a parkot nem tesintik u. n.
erőt helyes irányban érvényesíteni nem- •zöldnek.. Hanem a .Majorkert, a Széchenyi
0 a z d a

rét, a [.aub-vendéglriK. azután a Gizella-kereszt,
Fehér-kereszt, továbbá Orsova meg Ada-Kaleh
szigete a fő kiránduló helyek. E kettő messze
esik, a többi közel van.
—— .
Orsovára vagy vasúton, vagy kocsin
mennek, nagyobb társaságnak szinte gazda
ságosabb, ha kocsin megy. Azt mondják, hogy
gyönyörű az utja. Talán majd én is beállhatok
a bizonykodók közé, ha arra mehetek
Itt érdemes is kocsin járni, nem drága
a fuvardíj. A vasútállomás pl. annyira van a
fürdőtől, mint Celldömölktől Izsákra és a díj
csak 2 K 80 t Orsova pedig 29 kilométer, .
tehát csaknem olyan messze esik innen, mint
Celldömölktől Pápa, azért csak 8 koronát kell
tizetni. Hozzá kell még vennünk azt, hogy
ezek a herkulesfürdői, mehádiai vagy pecseneskai fuvarosok igen jó lovakat hajtanak és
szépek a kocsijaik. Sallangos magyar szer
szám vagy szép francia hám feszül a jó lovakon. .
A csendőr padig — ezek teljesítik
rendőri szolgálatot — megállítja a kocsikat
és megnézi, vajjón rendes helyén van-e a díj- szabás. Cellben — Őszintén megmondom —«
négy év alatt már elég .sokszor ültem bér
kocsin, de még dijszabásos lapot soha sem
sikerült felfedeznem a kocsiban!
Egy csendőr a vasútnál van, kettő a. fürdő belső területén, három a külső, sétáló
területen őrködik, sőt bemegy a Gyógytererabe
is, hátha ott lát meg oly alakot, akinek a
Rendőri Közlöny tetle közié az arcképét És
érre — mint a példa • mutatja — szűkség
Is van.
Az ellenőrzés nemcsak a rend dolgában
i
ily szigorú. A fürdő felügyelője és i g orvosa,
dr. Lttaek Ákos, megyénk szülötte, nemcsak &
piacra kerülő élelmiszert, hanem a vendéglők
konyháit is meg-megvizsgálja. És igy van ea
rendjén. Ha a Balkánnal szemben oly szörnyen
hangoztatjuk, hogy »mi művelt nyugotiak*
akkor ezt váltsuk is valóra és ahol ott kell
lennie a szemnek, ott ne hunyjunk szemet
akár akarva, akáf nagyúri nemtörődömséggel.
Van is igy azután tisztaság, mivel a
lelkiismeret, a becsület mellett minden pilla
natban ott van a hatósági ellenőrzés.
Az egész fürdő belső területén há—m
utca van: az Erzsébet-utca, a Herkules ..risa Csema-utca: a három együtt nem olyan
hosszúságú, mint a nemesdömölki-ut mégis
•BaywSn^éFTSlHTHufc^
mely a vasúthoz vezet, kocsikkal végzik az
ut--locsolását 5—6 km. távolságra.
Ezeket a munkákat, általán a napszá
mos munkát oláhok végzik. Ezek azután a.
Gyógyterem-épület mögött lévő térségen egész
otthoniasan érzik magukat Kocsikon folyik
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ott a vasár. Hagyma, valami(él« túró, aöldség' félék piaca ez. Vénig hevernek a földön, ordí
tanak, ahogy a torkukon kifér, — csendesen
sohasem beszélnek. — főznek IsLen szabad

ege alatt Tőlük csak egy fal választja el a
csillogást, a fényt, de í k - ü g y e t sem vetnek
rá. És talán több a valóság az ő megeléjedettségOkben, mint a fényes ruhás közönség
látszólagos nyugodtságában.

HÍREK.
Mese.
Nagy lány lett egy kis leányból,
— Ez a hir j á r szájra-szájról, —
No meg hogy az ablakába
' K i is van már téve:
. »Eladó lány van a házban,
. Ki ád többet érte?«
És elsőnek megy a lányhoz .
Egy szegényebb fajta gyáros,
S amint illik, meg is mondja:
Mit akar, mit érez,
De a leány hetykén mondja:
•Nem mehetek férjhez*.
Aztán jön égy másik kérő
Valamivel többet" érő,
S az is kéri, de nem adják,
.
Nincs vagyona, pénze,
Dicsőséges hírnév csupán
A mukája bére.
w

Aztán megy egy hírlapíró,
Ügyvéd, tanár, szolgabíró,
Mérnök, o r v o s . . . de a leány
Még nagyobbra vágyó,
S álmodik, hogy majd csak jön egy
Herceg, gróf vagy báró.
Mert a pénz, a rang, a vagyon,
Nem a férj kell olyan nagyon.
A férj lehet hülye fráter,
Sánta púpos görbe,
G01.0SZ lelkű, csak erszénye
Legyen jól megtömve.
•
- - ', ' l
'.'.. *• •-.
De jott ám egy nagy fordulat:
Elkerülték a házukat,
S bár harminc tavasz virága
Nyilt a lány fejére,
Az ablakban mégis ott van:
• Ki ád többet érte?<
Molnár Kálmán.
Tanítók esküje. Tanítóink fizetésrende
zésének utolsó fázisa, a megvalósulás ideje
közeleg. Járásunk népnevelői gandinmára e hó
19-én a helybeli >Korona< szálló nagytermé
ben lesz az eskületétel, mi után a várva-várt
fizetési többlet részükre rövidesen ki Jog
utaltatni.
Ipartestületi
gyűlés. Ma délelőtt
* 1 órakor a helybeli ipartestület Ölést" tart
a városháza tanácstermében, melyen az ipari
és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és
balesetére való biztosítása tárgyában kiadott
hirdetmény lesz felolvasva és ismertetve.
Szocializmus Jáooahaxaa. A keresztény
szocialisták Jánosházán ma délután népgyű
lést tartanak.

;h

m w U l W U f r l • « • • * • • A jánosháckl
aT^aajldj. Teanap tartotta eljegyzését
Szvoboda Károly, * helybeli kereskedővilág csendőrség jó fogást csinált, amennyiben egy|
rokonszenves tagja. Károlyi Emmuskával, régóta működő pénzhamisító bandát kerített
Barabás Ernő főtanitó szeretetreméltó sógor kézre. A hamisítók műhelye Pápán volt
innen árasztották el gyártmányaikkal az egész
nőjével
Kerti flaatlély. Bálint István, a sági vidéket Mult hó 31-én Jánosházán hetivásárf
utcai -Zöld-fa- vendéglő tulajdonosa jövő alkalmával rajtacsípték Barát József és nejét
vasárnap, vagyis 11-én délután kerti ünne pápai lakosokat, hogy hamis koronákkal fizet.."
nek. A vásárban cirkáló csendőrség t u d o n j M
pélyt rendez.
sara hozatván az eset, a nyomozást azonnal
Nyolc ó r a i z a r á s . A Ke menés vidék
megindította..A celldömölki és magyargeneii^
mai számában foglalkozik a mi lapunk
Örsről vett segítséggel kiderittetelt, hogy ip
mult vasárnapi számában megjelent cik K machinátor Farkas András pápai lakos és
kel. A cikk irója -nem fogja megkér hogy a fábrika is ott van. Farkas pénzhami
deni sohasem a Kemenesvidéktöl, hogy sítás és egyéb bűnökért már többször élvezte
mi a szooializmus; tőle órákat nem vesz, a börtön hűvös árnyékát és ujabban már évek
de meg nem is-venne. A Kemenesvidék óta gyanútlanul űzi az 1 koronás, 1 forintos
es 5 koronás pénzek készítését Barát nejét
épp oly kevéssé'mondhatja valakiről,
is ő vezette be a pénzgyártás művészetébe.'-.
hogy- „bölcs", mint ahogy nem mondja Most a hatóság pártfogásába kerül ugyan egy
senki ezt a Kemehesvidékről. Különben ideig,.de ha kiszabadul és újra kezdi mester
egyáltalán nem érdemes foglalkozni a ségét, mert meg kell adni, jól fizet ez sg \
rugdalózással, igy nem 1s e r ő d ü n k j~TTztet7 asszuuyt alig fog "titkaiba beavatat—többé ezzel, mert azt tudjuk és tudja Egyébként mindhármójukat elfogták, gyártógépjüket és felhalmozott anyagjukat a talált
mindenki, hogy olyan színvonalon álló
összes hamis pénzkészléttel együtt lef glalták
bizonyosan van lapunk, mint a Kemenes
Névmagyarosítás. A belügyminiszter;
vidék. amely még sajttakarónak se j ó ;
az egész kirohanást revolver-pukkanás- megengedte, hogy Scbrücki Rudolf celldö
mölki mozdonyvezető-gyakornok családi nevétnak vesszük.
Szilágyi-ra változtassa.
Hamis 20 koronások. A kereskedelmi
Üzletithelyezés, Oáspár Kálmán hely
miniszter felhívta- a postaigazgatóságokat, beli fodrász f. hó 15-én nyitja meg a modem,',
hogy a 20 koronás bankjegyek elfogadásánál
óvatosak legyenek, mert sok hamisítvány van ízlésnek megfelelő és hygienikus szabályokforgalomban. A hamisítvány ismertető jelei: szerint felszerelt fodrász- és^.borbélytérméyí
Az alapszín a valódi bankjegyétől eltérő, a Az uj üzlet Kossuth-utca Hátzky-féle házban^ ,
szines rész szélességében 3 milliméterrel rö a régi szolgabírói hivatal helyén van.
videbb a valódinál, a papír zsíros tapintatu.
Marhavásárunkról. A havi marha
A magyar szövegű oldalon a női fej és an
gyal alakja elmosódott, a szövegben a belük vásár f. hó 1-én, csütörtökön tartatván meg,
és számjegyek szintén elmosódottak és fel a kereslet igen lanyha volt Felhajtottak
tűnően vastagabbak, mint a valódi bank mintegy 1200 darab szarvasmarhái és 200
jegyen, az alaprajz durva és a valóditól el
tér, mindkét sarkon a 20-as számjegy körül darabot adtak cl. Az általános sikertelenség,
a vörös szín elmosódott A német szövegű talán mondanunk se kell,'a vevő közönség
oldalon a női fej és az angyal arca szintén pénztelenségében rejlik. Ninés még uj gabona,
elmosódott, bár nem annyira, mint a magyar nincs uj pénz, a kevés régi pedig mif'Soldalon, a belük elmosódottak és durvák,
elfogyott
.- J H
vastagok, a »D\vadnescia Koron- helyett
Becsületes megtaláló kerestetik. Kgyifc'
•Dwadriescia Korona' szavak vannak feltűn
tetve. A számi .010211, a sorszám 1039.
polgártársunk f. hó 2-án 70 koronát veszített
Uj mészárszék. Krausz Mihály f. hó cl pénztárca nélkül. Az elveszített pénzdara
közepe táján fiókmészárszékét nyit lapunk bok közül 3 drb 20 koronás és 1 drb 18J".
nyomdája helyén. E helyen emiitjük meg, koronás papírpénz volt A becsületes meg
hogy a könyvnyomda f. hó 15-én átköltözik találó illő honoráriumban részesül, esetleg a
a Kossuth Lajos- és Erzsébet-utca sarkán károsult nyilvános köszönetét fogja kifejezéae^
levő Schűtz-féle ház egyik udvari helyiségébe. juttatni.
Taaepreba. Bauer Antal tánc- és iiiejaV.
Halálos szerencsétlenség. Szegény
Kovács Lajos simonyi lakosnak balsors jutott tanár 6 heti kurzusa a héten befejezést n y r
osztályrészül. A napokban, cséplés közben mely után 10-én, vagyis szombaton este.
a lokomobil körül foglalatoskodván, az abból • Korona szálló* nagytermében táncpróbát
kitóduló forró gőz .úgyannyira összeégette rendez Sárközi Géza zenekara közreműködése
hogy kórházba kellett szállítani, ahol kedden] mellett Belépő-dij. személyenként 1 k o é ^
mult bú 30-án hosszas és gyötrő kínok kö családjegy (3 személyre) 2 kor.
Felavatási ünnepély. Bomler
%
zött meghalt
soproni polgár a soproni kath. legényegylet-::
Hegőrült. Kertész Jánosné szül. Tolnai
nek házat hagyományozott, amelyet az egylajp
3 P "**
? ' fi őrültség áldozata lett;
minekfolytáir muit'hö'28-\ln a lipötmezei f o ? tetemei költséggel céljairavátalakitotu . ^ É K
az uj háznak lesz .aug. 11-én felavatási 4 ® "
halottak közös házába szállították^
nepélye, melyre a helybeli legényegyletet 8
meghívták.
Agyonnyomta a vasnt Szilvágyi láBefeSiToooda Károly ftisier- és csemege- vasuti málházó- munkás a mult héten saját
kereskedése reggeli 6 órától esti fél vigyázatlanságából oly szerencsétlenül kertlKr
Pápán a vasúti kocsik közé, hogy éleMkt!
10 óráig nyitva van.
vesztette.
8
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Elfogstt bsUrok. Nem ritka eset, hogy
élhetetlen csavargók rosszhírű Jeányok keres
ményére utaznak, bár jól tudják, hogy azok
tól csakis kisebb összeget rabolhatnak. Jánosházán mail hó 99-én hétfőn éjjel is négy
csavargó kereste fel Farkas Rozáliát, egy
kéleshirü leányt, lakásán áradozó szerelmet
színlelvén. A négy lovag, névszerint Tóth
Sándor, Molnár József, Kovács Ferenc és
Németh Zsiga züllött iparos-legények, elfújták
a lámpát és míg egyik-másik szórakoztatta a
perditát, felnyitották a szekrényt, ahol bizo
nyára pénzt reméltek találni .Minthogy pénz
nem került ke.ük ügyébe, egy csomó zseb
kendőt rejtettek el. A leány észrevevén, hogy
őt megrabolták, a távozók után iramodolt és
a csavargókat a figyelmessé lett rendőrség
által elfogatta. Kihallgatás után, miután bű
nüket megvallottak, szabadon bocsátották őket,
azonban nemsokára" a szombathelyi törvény
szék vendégszerető barátságát fogják élvezni
Bizony, bizony a hsséal (Kivonat a
mezőgazdasági értekezésből.) Ha az emberek
az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy külö
nösen a mezei munkáknál, az őket kiírni
szomjúság ellen mitévők legyenek, akkor én
azt ajánlottam nekik, — amit ezennel min
den olvasómnak ajánlani fogok; — ők azt
kipróbálták éa ezen jó tanácsomat megköszön
ték, és én ugy hiszem, hogy ezen soraim sok
olvasója, ha csak szellemben is, ugyanazt
fogja tenni, ha erről egy próba által szemé
lyesen meggyőződnek. Vegyen, — ugy mond
tam az embereknek, 1 liter vizet hagyja ezt
egy teli kánál, körülbelül 15—20 gramm,
Franck-kávé-pótlékkal, ami felesége konyhá
jában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja
kihűlni, (izlés szerint egy kevés cukrot is te
het hozzá) azután palackban, vagy kulacsban
vigye magával a mezőre. — Legjobban tenné,
ha a palackot azután egy árnyékos helyen a
f ö l d b e á s n á , ' — mivel az ital akkor, has,
friss marad. Ha azután szomjas, akkor igyék
ebből a Frank-főzetből egy j ó nagy • kortyot
éa csodálkozni fog, hogy szomjúsága milyen
hosszú időre csillapítva marad. A »Franci«
tehát nem csak a legjobb kávé-pótlék, mert
hiszen ilyennek általánosan el van ismerve,—
hanem a legjobb szomj csillapító is.
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Öngyilkosság. Major Imre böröllö pusz
tai gazdasági cseléd gyógyíthatatlan beteg lég
ben szenvedett Soklelé keresett orvoslást, de
hiába. Ez annyira elkeserítette, hogy felakasz
totta magát Eltávozott hazairól avval, hogy
ismét orvost keres fel. Ezt azonban csak
űrügyül használta, hogy a figyetinet elterelje
magáról. Mikor megtalálták már nem segít
hetett rajta senki

CselttelhelyeiS intését
Tisztelettel hozom jt n i t t c s e i é d tartó közönség tudomására, hogy

f r cselédelhelyezö
intézetemet
megnyitottam.
B. m e g k e r e s é s ü k e t

NYILTTÉR.

teljes

£ rovat alalt költöttekért felelösséeel nem vállal 1 izetk

kérve,

tisztelettel

SÜTŐ KÁROLYNÉ CeUdömölk
toömblkl-ntca

Nyilatozat
Alulírottak

Gönye

Ferenc

beni fellépésűnkért, nemkülönben
portáléjának
való

éjnek

idején

beniocskolásáért

üzleti

kátránynyal

mindketten ezen

nel töredelmesen bocsánatot

és gyarló

ságunkért elnézést kérünk. Egyszersmind
kijelentjük, hogy Gönye

Ferenc

, Gáspár Kálmán

hely-

beli füszerkercskedó úrtól a vele szem-

92. sz.

újonnan bereno^zett, közegészségügynek
megfelelő

fodrásztermét
a volt fószbirói helyiségben csütörtökön

urnák

nyitja meg.

az általunk okozott károkat meg fogjak

Tanonc kerestetik!

téríteni.
Celldömölk, 1907 julins 28-án.

Ifi. KUNSZT H. pápai vaakereskedéséKováét
~

Károly

Nagy Gyula k e n i k , segédje.

ben egy jó családból való keresztény
fin tanoncul azonnal feltétetik.

Weltner Jenő
BletUer F a l keresk. segédje.

aacai-téM >

'egészségi nadrágtartók*

A hírneves tötérisorvos
dr. SCHMIDT G.-téle

fül

l . z á - á r . 40, 85, 80, 120, 140, 180 k r . - i r t |
Flrt u i a á r a 80, 40, 50, 66 kr.-é.rt

olaj

gyorsan é s alaposan, eltávolít
Időszakos siketséget, Hülolyast,
tüUngast é s nagyothallást
még idült esetekben is. .
Kapható 2 forintért palackja
használati utasítással együtt

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában
Budapest, király-ntca 12. sz.

Portómentesség az ipartestületeknek.
A kereskedelmi miniszter tegnap leiratban
értesítette a vármegye törvényhatóságát,
hogy az ipartestületek, melyek bizonyos
meghatározott portómentességet eddig is
élveztek, ezentúl a portómentességet a követ
kező ügyekben is igénybe vehetik: A békél
tető bizottságok elé való idézések é s bizott
sági behívók szétküldésénél, valamiül a ta
noncoknak hatósági elintézést igénylő ügyei
ig békéltető bizottsági tagokkal és segéd-

Nem fog csalódni! * « •

Kiniezky

i l , kenfj*leo M "
IMX k k s u m , ö n „ l j » áltál M s i M l éa Mqt-I
u n j . itas.
~l«l
• n*.oi.|
hafy t i M l i l

Lajos

henjit

kaUtM.

épület é s aftlakatos CeUdümötton, a
Mmölkl-ntcálian (Rábl-tttt

nMT*

Ald kifogástalan épület-munkát, kovácsol,
v/aakaput, kerítést sirrácaozatot, bérmihj
rendszerű tatar4ktüzhelu.t szóVal bárminemű
szüleivel vagy gyámjaival szemben. Ilyen eseL j munhátVaM.Jav^ " legmodernebbé.!
tekbes. »InartestOleü, ügyben portómuntes.
T egelegánsabb
: - - i — i — K k kiVitelberf^s
WJitelbea's mindamellett
mfndametlétt o
l-T
oN
záradékkal kell ellátni a megkereséseket
csón es tartósan Uíazittelhi szándékozik
Üzletáthelyezés. Herzfeld Mór liszt
raktárát a Kossuth Lajos-utcából hétfőn fogja 8nérdekéböl ls tegyen pribarendelést
áthelyezsi a járásbíróság épületébe.
Sertésvész Bobán. Hírét vettük, hogy
Bobán pusztít a sertésvész ; a hét folyamán
Mr
Nem fog csalódni!
í í i t í s hallott el.

Siniciky Lajosnál.

••Mtr
•rttkmt <« •>"»>. »' «L i r j . . IMMIMMI .

Eadrfc r-lilt °B Mf.

Irt.

I ,

DiA

H «

htaWd •» • HUmlnirtntJ »»» ml

B.

P R . M A C H .

•«
*>!«««—

BRONN.

J*»l

rui. |

W

Sl.
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KEMENESALJA

Lizára.

Tájékoztató.
Ingyen hirdetés előfizetőink számár*.

Mészáros János vendéglős,
Vasúttal szemben.

Kórház-u.
Marschall Pál vendéglős, Győr, Teleki-uba.

Mizeri István asztalos, Pápai-utca.

Azon neveinél, Mhelyiség megnevetve nincs, Máté Antal vendéglős, .Korona.-szallooa,
Kossuth Lajos-utca.
celldömölki lakosok.

Bodor József hentes-üzlete és hustüstőldéje, Jánosházán.

Magdics Rudoir vendéglős Jánosháza.
Németh Márkus divatárn-kereskedó Szent
háromság-tér.
Német Ferenc k á v é s Győr Erzsébet-kávéház.
Nagy András vendéglős .Magyar K r a l ,
szálloda.. Vasúttal szemben.
•
Patyi Jónás bádogos Vásár-utca.

Bors Lajos férfiszabó. Egyházashetye.
Czuppon Sándor kentet, a róm. kath. iskola
épületében.

Beir Dávid cipész Kossuth Lajos-utca.- Cipő

4

Almási János füszer-.lisz - és festék keres
kedó Dömölki-u.
Baross Imre sltódeje Kis-utca.
Béres S á n d o r nri és női cipész Kossuth-u.
- Bokor Károly ácsmester, Szalay-telep.

Ö Z T . Deim Sándomé Központi

Kávékáza.

Kossuth Lajos-n.
Engelsz Ferenc fodrász és borbély, Vásár
tér-utca.
Fábián Dezső kovács-mester. Pápai-u.

Gayer Gyula fűszer-, festék- ét lisztkereskedése, Szentháromság-tér. .
Gáspár Kálmán fodrász ét borbély, Kossuth
Lajos-n.

Guttmann Adolf polgári ét egyenruha-szabó,
• A tulipán.-hoz. (tóm. kath. fiúiskola.
Gerencsér András nri éa női cipész, Vásár
tér-utca.

Günsberger Ignác szesz- és bornagykeres

kedő Ság.

Roseoheim Ferenc épület- és géplakatos
Sági-utca.
raktár. "
Id..Reich Imre ács Kórház-utca.
Rothschild Dávid vendéglős Ság.
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- é l ecot

szeszgyári raktára, Doraölki-u. .
Sebestyén Sándor vendéglő* Kiskocsi.
Simon Sándor épület- éa múlakatos Kossuth -o
Singer Ignác mészáros Kossuth Lajos-utca.
Sctiütz Gyula asztalos Első temetkezési vál
lalkozó Kossuth Lajos-utca.
Épület üvegezés Szt. Háromság-tér.
Síkos István férfiszabó Jánosháza.
Szigeti György cserepes Ság:
Schöntag Márton szállító Kis-utca.

Szabó

Herzfeld Mór Csornai gőzmalom lisztförak-

Jánosháza.
—Szvoaoda Károly fűszer és csemege keres
kedő Kossuth Lajos-utca.

tára, Kossuth Lajos-u.

Tisztelettel hozom a n. é. közönség 9
tudomására, hogy Celldömölkön, «
Erzsébet-ntcal házamban

szikvizgyárt
rendeztem

be, melyet • már. meg i».
nyitottam.
. .sm
A n. é. közönség minden időben jégbebűtött szikvlzet, úgyszintén Bálna- és
citrom-szörpöt szerezhet be nálam "
Magánházakhoz bármily kis mennyiségbe*,
is szdllitok szikeket.

Egészségügyi szempontból a tisztaságra a legnagyobb pondot fordítom.
Kérem a nagyérdemű .. ,.önség becses
partfogasát, vagyok

Spieller Ede üveg- ét porcellán kereskedése

Hubert Pál vendéglős. Csőnge.

Hoffmann Miksa épület- és tüzüakereikedő,

Uj szikvizgyár.

.Griff.-szálkxia
-

Mór Gyula kereskedelmi és mnkertéaz,

István

patkoló-

kiváló tisztelettel

K L A F F L GYULA*

éa kocsi-kovacs

Sápi-utca.
Horváth J ános kőmives-mester, Jánosháza,
Dj-otea.
Hubert Samu vendéglője a >Bárány«-hoz,
Sági-utca. *
Horváth János kovács, Magyargencs.
Jánosa Pál cipész, Ferenc József-utca.
Klein Jakab Kávé*, Új-kávéház, Kossuth-u.
Klam Gyula cipész, Erzsébet-u.
Krausz Mihály mészáros, Sági-u.
Kiniczky Lajos múlakatos, Dömőlki-utca.

metkezési vállalkozó. Sági utca.
Ifj. Tory György vendéglős, SzL-Hiromság-tér.
Tóth Antal férfiasaké Vásár-utca.
Tihanyi Béla polgáriasaké Sági-utca.
Vízlendvay József épitö Celldömölk.
Vadászi Pál vendéglős Izsák fa.
Várlaky Béla .Hungária szállor"a• a vasút
' közelében,
Vendler Lajos bádogos Sági-utca.
Zsoldos Antal sörcsarnoka Kossuth-u.

Király József kőmives és építkezési váUalkoió, Jánosháza.

Kiadó lakások.

Kondor József sirkőraktára Kosauth-utca.
LOwenstein J. és fiai divatáruháza, Szent
háromság-tér.
Landherr József kéményseprő, Sági-utca.
László Ferenc vendéglős, Celldömölk.
Mikus Komélné fodrász és borbély, Kossuth
Lajos-utca.
Módos József épitö. Állandóan nagy c e m c i . t raktár. fjj-telep.

A volt SAS-szálloda egy, két és három
szobás lakásokká, a mai kor igényeinek
teljesen megfelóleg átnlakitátott
Lakások 1907 október 1-éré kiadók.

Jó forgalmú helyen

Szalay Gyula éptlet és bútorasztalos. Te

egy

üzlethelyiség

lakással

k i a d ó.
BseUeg az üzlethelyiség lakásnak fa t
alakítható.
:%
Bővebb felvilágosítás Zsigmond István arss> j
nyerhető.

Hirdetésekel

Bővebb felvilágosítást WENDLER RÓKA

kisasszony ad a volt SAS-szállóban.

B é r e s

felvess a kiadóhivatal.

S á n d o r

nri és női cipész
sm

•

—

—

CJ%LDÖMÖLK,

Kossnt-n., kőfaragóval szemben

—|~£e^tr^aai^r^
teljesen megfelelűfőrfiv
női- és gyermekcipőket j ó anyagból, mérsékelt áron
I =

Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra special cipőket • =

Javítások pontosan és jáUnyos áron azonnal eszközöltetnek.

Mindennemű cipőtisztító szerek legjutányosabb árakon?

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölkön.
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