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•eajelea atiade* vasarna» regoeL
B ő fizetési a r a : Egész érre 8 korona, félévre
korona, negyedévre 8 korona.
V-eves szám ára darabonként 20 fillér.
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egyesület
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megvitatása

Az érdeklődő

kö

z ö n s é g szívesen látott vendég lesz, miért
is a gyűlés igen látogatottnak ígérkezik.
Áz alapszabálytervezetet az alábbi
akban közöljük:

A „Celldömölk és vidéke Állat (és
Hadár-) védő Egyesület•' alapszabályai
1. §. As egyesület címe és pecsétje.
Az egyesület elme: .Celldömölk és vi
déke állat- (és madár-) védő egyesület..
Pecsétje ugyanezen feliratot viseli. .
2. %..Ax egyesület célja.
ni Minden néven nevezendő állatot a
kegyetlen durvaság, hasznos és igavonó álla
tot az irgalmatlan elhanyagolás és túlterhelés,
szóval mindenféle kínzás és zaklatás ellen
megvédeni, az állatkínzás ellen kiadott 1879:
XL. L-c. 86. íj-ának, uuy az idegen állatok
szándékos megrongálásának és megsemmisí
tésének megakadályozására vonatkozó 1878:
V. t_-c. 418. S-ának és—az- ezeken alapuló
rendeletek és szabályrendeletek betartására
hatni és az állatokkal való emberséges (hu
mánus) bánásmódot előmozdítani. '*,
b) az erdő- és mezőgazdaságra nézve
hasznos madarak védelmét és e védelem
gyakorjását kiválólag gondozni, a hasznos
madarak védelméről szóló 1894. XII. t.-c. 57.
;
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és 95'. §. ol |K>ntjainak, az 1883: XX. L-c
9. §-ának, az 1901. évi 24655. és az 1904évi 19384. számú, az 610 állatok szállítására
vonatkozó 1892.'-évi 31061. számú fotdmivelésüg'yi és kereskedelemügyi miniszteri, az
éneklő madarakra vonatkozó vadászást -s
ezek Osszefúgdosását tiltó 1883. évi 52401. és
1889. évi 2325. sz. bejttgyminiszteri rendelet
végrehajtása felett őrködni, a .Madarak- és
Fák Napjá-nak (190& évi 25120. sz. vallás
os közoktatásügyi miniszteri rendelet) az elemi
i iskolákban megünneplését elősegíteni és a
hasznos madarak elszaporodását bokorul te
tessél, fészkelő odúk terjesztésével és téli
etetők felállításával és ientartásával támogatni,
a madaraknak Flaubert-fegyverek, gummipuskak, parittyák által és bármi más módon
való üldözését és irtását megakadályozni:
c) az állatvédelmi eszméknek elsősorban
az iskolákban terjesztése és az állat- és ma
dárvilág ismeretének és. szeretetének behatóbb
természetrajzi oktatás álapján való előmozdí
tása utján arra hatni, hogy az ifjúságból az
állatok jelentőségét becsülni képes szelídebb
és emberségesebb érzülettel biró - nemzedék
I neveltessék.
\
3. s Eszközök.
a) A jóindulatú és felvilágosító közbe
lépés, oktatás:, szükség eseten a fenálló tör
vények és rendeletekre való hivatkozással az
állatkínzók és a hasznos emlősök és madarak
pusztítóinak följelentése;
b) az okszerű állat- és madárvédelem
hasznosságának és az állatkínzások ugy etikai,
valláserkölcsi, mint közgazdasági szempontból
vett káros voltának előadások, felolvasások
utján és irodalmi uton való ismertelése és az
állatvédelmi eszméknek általában való ter
jesztése:
'* '
. '• A- ••
c) különös tekintettel áz ifjú nemze
dékre, az iskolákban legalább is -évenkint
egyszer a gyermekek közt jutálomkönyvecskék és az egyesület anyagi viszonyai- szerint

TÁRCA.

Olthatatlan, szomjas csókvágy
Égő ajakunkra . . .

Alkony.

Zene zsong ottan a légben
S kicsalja a bimbórózsák
Szűzi-tiszta illatárját;
S a vérvörös égen
— Pogány istenek szemében Kigyúlnak a biborlángok,
,

Augusztus lesz, tudom,
Mikor lelkem lángja.
Utolsókat lobban
Kihalóban;
Mikor rám borul majd
Végteleu álomban,
S megtörik álmatag
Szjanein' szürke fénye
Vigyetek akkor,
Nyári alkonyatkor.
•A szakadék ulra.:
Hol először szállott

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor V-< yvnyomdája CeDdOmOlkOti
ide intézendők a szellemi részt illető közieméinil
hirdetések és mindennemű pénzilletékek. •

kJ imimmnimiii viiriglngmki
Pajzán táncuk Tárják

Tegyetek a régi, kedves
Palócára '
s hagyjatok olt engem:
Had* ujhodjon meg még egyszer
Mámorban a lelkem . . .

kisebb-nagyobb ösztöndíjak vagy pályadíjak
szétosztása és a .Madarak és fák napja, ün
neplésének anyagi és erkölcsi támogatása;
fészkelő-odnk beszerzése és elhelyezése: téli
madáretetők felállítása és eleséggel ellátása;
d) városi vagy községi rendőrök, mező
őrök, erdőőrök es vadőrök, kik a gyakorlati
allartédelem terén érdemeket szereznek és
cselédek, kik a gondozásokra bízott állatokat
példásan gondozzák és ápolják, jutalomban
részesítse;
n oly egyének kitüntetése köszönőlevél
lel.'dn-zokmánnyal. vagy tiszteletbeli tagokká"
választásai, kik az áltat- és madárvédelem
terén kiváló erdemeket szereztek.
4. §. As egyesület tagjai
t. Alapítók: kik az egyesület céljaira
egyszersmindenkorra legalább is 40 koronát
lefizettek. Ezek alapító oklevelet és áHandó
igazolásjegyet kapnak.
2. Rendes tagok: kik három évi időtar
tamra iratkoznak be és évenkint legalább 2
korona tagsági dijat fizetnek. Évenkint iga
zolási jegyet kapnak.
~ "" * ' ~ 5 « .
'
Az egyesület tagja lehet minden feddhetlen jellemű egyén, kor és nemkülönbség
nélkül.
Minden egyes tagnak szavazási és in
dítványozás! joga van és a közgyűlésekre
vendégekét vezethet be.
6 8,
A tagsági jog megszűnik:
1. A tag elhalálozásával;
2. lemondással; '
3. törléssel;
4. kizárással.'
A rendes tag kötelezettsége a há.om
év leteltével sem szűnik meg, ha .lemondását
a 3 év előtt az elnökségnek írásban be nem
terjesztette s tagsági kötelezettsége kiterjed

Alkonyi fény: isteni tüz,
Gerjessz vágyat bennem!
Elhaló, bágyadt,
Szerelmi vágyat , . .
. . . Engedd megölelnem!
Szerettük egymást,
Mint esküszünk;
Jer,!_
Hisz a pokol a mennynél

n

•
H Í M
A lelnek úgyis vége,
Vége lett .
Jer I
Égjünk el hát a
Bucsucsók tüzén!^
Zoltán

István.
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mindazon év végéig, amikor lemondását be beadott lemondás, évdijak nem fizetése és
kizárási esetekben. De a kizárás esetén a
jelentette.
A tagok közül való törlés a lemoudas választmányi tagok "/,-ad részének jelenléte
szükséges. A választmányi ülés jegyzökönyve
és a tagsági dijak nem fizetése, a kizárás
az elnök, valamint az általa az lile- megnyi
pedig oly esetek miatt történik, melyekben tása alkalmával a jelenlevő választmányi ta
az illető a tagok közé felvehető nem leu gok közül kijelölt 2 választmányi tag és a
volna
jeggyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíttetik.
7. §. Az egyesület tisztviselőt.
. - '
10 8,
Diszelnök. DiszelnöknŐ.: Elnök, alelnök,
Közgyűlést rendes körülmények .között
alelnöknó, titkár, pénztárnok és ügyész, kiket
évenkint legalább egyszer, még pedig a téli
a közgyűlés három évre választ meg.
hónapokban kell tartani.
8. §. A tisztviselők hatásköre.
Rendkívüli közgyűlés tartandó, valahányszor
a) kz elnök képviseli az egyesületet az elnök Vagy a választmány többsége annak
hatóságok é» harmadik személyek irányában ; összehívását szükségesnek tartja, vagy ha
vezeti az egyesület ügyeit, elnököl a közgyű l e g a l á b b husz egyesületi tag a tárgy kijelölése
léseken és a választmányi ülésekén, vezeti mellett azt Írásban kívánja. A közgyűléseket
és berekeszti a tanácskozásokat, egyenlő az elnök megbízásából legalább 8 nappal a
szavazat esetén szavazatával dönt, kimondja kitűzött határidő előtt külön meghívók által
a határozatokat, 20 koronáig önállóan utal vagy hírlapi uton a titkár hivja egybe. Érvé
ványoz, ezen felüli kiadásokra a választmány nyes határozatot a közgyűlés csak akkor
határozatát kieszközli és az egyesület hiva- i hozhat, hogyha legalább 20 tag jelen van.
talos iratait a titkárral aláirja.
Egyenlő szavazatok esetén az elnök Szava
b) Az alelnök helyettesíti az elnököt zata dOht s hogyha megfelelő számú tag
mindazon esetekben, mikor az elnök bejelen nem jelenik meg, 15 nap múlva ujabb köz
tett akadályoztatása esetén a működésben gyűlés hívandó' egybe, melyen a jeíenvoltak
részt nem vehet. ;. * _
számára való tekintet D é l k ü l . . érvényesen ha
c) A titkár vezeti az egyesület szellemi tároznak az eredménytelenül' összehívott köz
ügyeit, szerkeszti az egyesület irodalmi kiad gyűlésre kitűzött tá-iyak fölött
ványait.és a hatóságokhoz teendő felterjesz
téseket,-melyeket az elnökkel együtt aláír,
11. 5. A közgyűlés hatásköre.
vezeti a levelezést, felbontja az egyesülethez
1. A tisztviselők és a választmányi ta
érkező leveleket, beadványokat, őrzi az egye
sület pecsétjét s jelentést tesz a választmány gok választása. A választás közleikiáltással,
nak az egyesület működéséről. Vezeti a köz vagy szavazati lapok áltat történik, melyeket
gyűlések és a választmányi ülések jegyző egy, a választás megke dése előtt kinevezett
könyveit és az elnök megbízásából az ülések háromtagú szavazatszedö bizottság vesz át
és értekezletekre szétküldi a meghívókat; fel és olvas össze.
olvasások tartásáról és az iskolákban a gyer
2. A -választmány jelentése, tárgyalása
mekek közt szétosztandó ajándékkönyvecs az évi számadások átvizsgálása és azok iránt
kék, ösztöndijak és- pályadíjak ünnepélyes felmentvény megadása. A számadások egy
szélosztásának napjáról értesiti a tagokat, három tagból álló, közgyülésileg évenkint'
gondoskodik az ülés és felolvasási termekről; előre választott bizottság által vizsgáitatnak
az egyesület tagjait a pénztárnokkal együtt át s ezen bizottság jelentése kíséretében ter
nyilvántartja.
jesztetnek a közgyűlés elé.
3. A költségvetés megállapítása.
di A pénztárnok felelősség terhe mel
4. A választmány határozatai elleni be
lett kezeli az egyesület pénztárát, átveszi és
nyugtázza a folyó összegeket; kifizeti az el adványok, előterjesztések és a közgyűlés ha
nök s helyettese által utalványozott összege tárideje előtt legalább 3 nappal az elnökhöz
ket s közgyűlés elé terjeszti az évi költség Írásban beadott indítványok fölötti határozat
hozatal.
vetést, számadást és mérleget
5. Rendkívüli kiadások megszavazása,
e Az ügyész az egyesület jogának őre
és képviselője a bíróságok és hatóságok előtt alapszabályok módosítása és az egyesület
feloszlásának
elhatározását
ugy, mint egyesekkel szemben; a hátralékok
behajtását állásánál fogva külön megbízás
12. §.
nélkül eszközli.
- • * •
Az alapszabályok módosítására és a::
egyesület feloszlására vonatkozó indítványok
9. S, A választmány.
Ha a tagok létszáma 50-ind nem több a közgyűlés előtt 14 nappal a választmány
akkor a választmány legkevesebb 8 ' rendes elé Írásban felterjesztendők. Azon közgyűlés,
és 2 pótválasztraányi tagból áll, ha a tagok mely az egyesület feloszlását kimondja, hatá
létszáma az ötvenet meghaladja, akkor min roz az egyesület vagyona felett is, amely az
den további tag után még i rendes es 1 egyesület neve alatt, mint alapítvány, csak
pótválaszunányi tag választandó. A választ jótékony célra szállhat
Az alapszabályok módosítása, az egye
mány szűkség esetén havonkint egyszer, kü
lönben negyedévenként, vagy ha két tag ir.is- sület felosztása és a vagyon hovaforditása
belileg kéri, bármikor választmányi ülést tart, iránt csak oly közgyűlés hozhat érvényes ha
melyen a rendes tagok is jelen lehetnek, de tározatot, melyen a tagoknak legalább >/,-a
szavazati joggal csak a választmány és a jelen van; ha megfelelő számú tag nem je
tisztikar bir. Határozathozatalra 4, illetve a lenik meg, a 10 §. értelmében uj közgyűlés
mennyiben a választott tagok száma 8-nál hívandó egybe, mely végleg határoz.
több, a választott tagok " , részének és az
Ezen határozatok foganatosítás előtt j ó 
elnök vagy az alelnök jelenléte szükséges. váhagyás vég«l a m. kir. belügyminiszteiiEzen üléseken intéztetnek a folyö ügyek, vá umhoz felterjesztendők.
lasztatnak meg a rendes és alapító tagok;
13. §.
továbbá a tagok törlése elhalálozás, írásban
. Az egyesület törzsvagyonát alapítványok

A n. é. közönség b. tudomására adom, hogy Celldömölkön, Dömölki-u.

és adományok képezik. A forgó vagyon a
tagsági dijakból áll. Fiók-egyesületek forgó
vagyonára nézve az anyaegyesület erre vo
natkozó szabályai az irányadók.
t4 8.
Az esetben, ha az egyesület az alap
szabályokban meghatározott célt, vagy eljá
rást, -rltetőleg hatáskörét meg nem tartja, a
magyar kir. kormány által, amennyiben to
vábbi működésének folytatása által az állam
vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke ve
szélyeztetnék, az 1875. évi május 2-ről kelt
1508. eln. számú belügyminiszteri rendelet
mellékletének 9-ik pontja értelmében hala
déktalanulfelfüggeszteni: s a felfüggesztés
után elrendelendő szabályos vizsgálat ered
ményéhez képest végleg fél is oszlattatik,
vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb
megtartására különbeni feloszlás terhe alatt
köteleztetik.

N. N.

A'- Ntitkár.

elnök.

Mindennapi dolgok.
(Folytatás)
A

dohányban

a

nikotin

még egyéb méreg-anyagok

mellett

is

vannak,

igy ammuniak, légenysav, növénysavak
stb. A dohánylüstbe a nikotinon
átmegy a

szénoxyd,

kéksav,

rogen is, ezek hatása
lembe nem

igen

azonban

jöhet.

figye

Erős s nem

eléggé erjesztett dohány

hamar

mérgezést.

dolog a pisz

Veszedelmes

kos pipából való pipázás,

mert

a szájba bagóié

A

is

jut.

é. közönség b. pártfogását kérem. —

Kiváló tisztelettel

okoz
ebből

bagózás,

mely különben is undorító d o l o g , - m á r
igen sokszor

keményen

magát. N é m e l y vidéken
alkalmazzák

csúzos

megboszulta
még

most is

bántalmaknál

dohánynak a puszta testre való

a

felkö

tését, ezen oktalan eljárás nem Ítélhető
eléggé el, mert a kura sokszor
morítja a.beteget. Különösen
mesek é s igen sokszor

elnyo

veszedel

halálos mérge

zést okoznak á nép által' sok . helyen
még máig

is

kedvelt

dohánycsőrék.

Helytelen sok szülőnek azon

eljárása,

hogy kis gyermekük kezébe

adják pi

paszárukat s azok

azzal

játszadozva,

azt szájukba is veszik', ha tudjuk
hogy

a

gyermekek mily

azt,

igen

nagy

mértékben érzékenyek a nikotin

iránt,

csakis helytelenítenünk kell

ezen

kön

nyelműséget, mert. a gyermek k ö n n y e n
megmérgezheti m a g á t . .
Folytonosan dohányfüstös

levegő

ben tartózkodóknál, igy pl. pincéreknél,
Cigányzenészeknél, az idült nikotinmér-

91. SZ. a. (ÖZY, FiSGhimé házában)

divatszálónomat "ga megnyitottam.
An.

kivül

kénhyd-

TIBORTZ SÁNDOR
férfi-, nőt-, angol- és irancia-szibé.

3. oldal
gezés

nem is oly

ritka

dolog.

Egy

csepp tiszta nikotin gyermekre föltétle
nül halálos, felnőtt pedig erős

mérge

zést kap tőle. Halálos lehet felnőttre 3
gramm pipamocsok is.
Mint a fentiekből következik, tény
az, hogy beszélhetünk idült

nikotiniz

musról is, mely a

mértéken

dohány

tul való élvezésének következménye le
het, de azt sem lehet eldöntött kérdés
nek tartani,

hogy

ha

mértékletesen

é l ü n k vele, az életünket nem

rövidíti

meg. A nikotin túlságos élvezete a lég
zőszervek é s emésztő szervek

hantái

mat ss sokszor a sziv működési zava
rát okozza,
a

valamint

látóképességére.

károsan^hathat

—

nem szabad nyelni a

Dohányzásnál
füstöt.

A pipa

h o s s z ú szárú legyen s mindennap meg
tisztítva. Nem jő "a szivardarabra ismé
telten rágyújtani. Ugy szivart, mint ci
garettát tiszta szónokából kell szívni é s

Újítás a postán. Érdekes ésja - maga
nemében páratlanul életre való újítást léptet
életbe július 1-ével a postán a kereskedelem
ügyi miniszter: Az úgynevezett zárt betét-és
járadekkönyvvecskéket, melyeknek előnye a
régi potatakarékpénztári betétkönyvecskékkel
szemben az. hogy a betevő felmondási jogot
nem mindjárt, hanem egy előre megbeszélt,
meghatározott visszavonhattál! ideig nem gya
korolhatja. Ezen fölösleges lesz drága — sok
szor tehát verejtékes — filléreinkkel kétes
biztosító-társaságokat boldogítanunk, a bizto
sításra szánt összeget postatakarékba rakjuk.
A posta ezeket a kicsinyenkint befizetett öszszegeket évről-évre kamatostul kamatoztatva,
egymásra halmozza és gyűjti számunkra
mindaddig, mig a betevő által kikötött idő le
nem jár s azután szabadon rendelkezésre
bocsátja. Ilyen zárttá nyilvánítást elfogad 1.
nagkoruság, 2. férjhezmenetel, 3. katonaiszolszolgálat esetére, 4. meghatározott időtáv
tómra de ezen esetben á zárttá nyivánitás 3
évnél rövedeb és 25 évnél hosszabb nem
lehet Meghatározott" összeg erejéig
pld.
50—ÍOOO korona jogi személyeknek 8000
koronáig. Sőt értékpapír vásárlással 100-000
korona erejéig. Ezekre a zárt betét könyvecs
kékre nézve általában megállapított kamatnál
fél százalékkal több kamatot fizet a kincstár.
Az ez idő szerinti zárt kamatláb 3-6»/,.

Berzsenyi-ünnepély E.-Hetyén. Szép.
lélekemelő ünnepélyt rendezett a keszthelyi
kath. főgymnasium VU. osztályának növen
déke 5 tanárnak átvezetése alatt K.-lletyen,
Berzsenyi Dániel emléktáblával
megjelölt
szülőházánál. Az ünneplőket, akikhez Kiss
Sándor káldi és Kisfaludy Sándor izsákfai
plébánosok is csatlakoztak, a' vendégszerete
téről messze vidéken híres Nagy Sándor látta
vendégül. Az emléktábla előtti ünnepély va
sárnap-délután 4 órakor folyt le, amelyen
megjelent a község színe-java is. A programmot egy tanárnak az ünnepi beszéde, néhány.
szavalat a hymnus és a szózat alkotta. Az
ünnepély után Kiss Sándor káldi plébános
szép szavakkal megköszönte Nagy Sándornak
hogy az ünnepélynek ily gyönyörű és síkeres
rendezését lehetővé tette. Ezután az ünneplők
bevonultak a kastély parkjába, ahol egy ideig
kedélyesen tiiltötiák az időt , majd pedig 6
óra tájban átkocsikáztak Kaidra, ahol Kiss
Sándor plébános vendégszerető házában töl
tötték el az időt másnapig. Az ünneplők
hétfőn délután utaztak haza — egy sereg
szép ••!• kkei -

TáncTigalont A Kath. Legényegylet f.
évi augusztus 2-án tartja táncmulatságát a
Korona-szálló kerthelyiségében.
füsttel.
. Panasz egy levélszekrényről A va
súti épület kijáró helyiségében, tudvalevő
Helyreigazítás. Mult heti számunkban egy levélszekrényke van elhelyezve, amelybe
Mend*w*er*cimen egy közlemény jelent a sürgős természetű leveleket szokják bedobni.
űrtartalmánál
meg, melynek höseképen
Márkus István Ez a kis szekrény belső
csendőr szerepel. Márkus nem csendőr, ha fogva oly kevés levelet képes magába fogadni,
A kath. Népszövetség hétfőn, 20-én
hogy az itóbb bedobott levelek a nyilason át
nem erdőőr, mit ezúttal helyre igazítunk.
délután 5 órakor értekezletet tart a GrifTI kilátszanak és kiszedhetők, sőt a vonatok i n 
Járvány. Nagysimonyiban a difteritisz
szálloda kerti helyiségében. A helyi szervezet
dulása előtti időkben m á r több levél el nem
igazgatója, d>. Színek Izidor fog beszámolni nagymérvben uralkodik. A hét folyamán 8 fér benne. Minthogy ez irányban több oldal
megbetegedés
történt
Városunkban
pedig
a
.a Népszövetség eddigi működéséről. Felhívjuk
ról merült fel már panasz, felhívjuk a posta
a tagok és érdeklődők figyelmét a népesnek kanyaró lépett fel járványszerüen.
hivatal figyelmét a szekrénykének egy na
ígérkező értekezletre.
~."
Végzetéi baleset Piros Irma, egy gyobb szekrényre való kicserélésére.
Eljegyzés. Nóvák Ferenc, a vasúti D l serdületlen leányka, hétlön játék közben bele
Mozi. Néhány napi szünetelés után, ami
osztályú vendéglő népszerű főpincére, f. • hó esett Kiss György téglagyáros vizzel telt göd a tulajdonos betegségére vezethető vissza,
rébe
és
abba
belefulladt
Mire
ki
akarták
az előadások a mai nappal ismét kezdetűket
20-án jegyezte el Ozv. Deutschbauer Károlyné,
veszik. Ma és holnap este 8 és 9 órakor kétmenteni, a kis leány már halott volt
született Reich Lujza asszonyt
Kertmegnyitás. Ma délután tartja Bálint elöadás les- a következő remek műsorral:
. Gyorsvonatok a Balatonhoz Kiscell
XIII. Allons-spanyol király menyegzői diszfelöl. A Balatoni Szövetség feliratot intézett István, »Zöldfa«-vendéglő tulajdonosa, kert ünnepélye. Little Tich, a híres angol komikus
helyiségének
.megnyitását
cigányzene;
mellettKossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszterhez,
A harangozó leánya, (hatásos dráma 7 kép
hogy az épülő budapesttapolcai vcnalrésznek A szépen gondozott és berendezett kertet a ben.) Velencei farsang, színezve. Pali inasévei
mulattató.
kiegészítéseként a kiscell-tópolcai vasutrészt közönség figyelmébe ajánljuk.
arra az időre, a mikor a felső parii vasút
megnyílik, első osztályúvá tenni szíveskedjék.
Ezzel a Dunántúl felső vármegyéinek lakos
sága rövid uton, nagyon gyorsan érhet majd
a Balatonhoz. Tekintettel a szövetség által
felhozott nyomás indokokra, azt hisszük, hogy
a miniszter nem fog kitérni a kérelem teljesítése
előL
csak szabadban, vagy nyitott
dohányozzunk é s mindig

ablaknál

lassan,

kis

HÍREK.

Há m é g

nem rendelt ruhát,

Szünidei tanítói tanfolyam. A tanítók
részére a vallás és közokt miniszter szünidei
tanfolyamot rendez, melyre járásunkból Pungor
Irén jánosházai tanítónőt vette fel
Párbajnirek. A levegő megint puska
poros Cetlben. A párbalypisztolyok lőporszagát
-tKirdja a-li^eiiő- »Mnastet;»tar
fog elsülni. Előzményül az történt meg, tudni
illik az adott okot a lovagias eljárás megin
dítására, hogy a vendéglőben egyik ur arcul
tapasztalta a másikat és a másik fejbe
tapogatta az elsőt A párbajügy ez idő
szerint hömpölygő hullámokban komoly me
derben folyik, de alighanem kitör méddréböl
és szépen eloszlik.
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Kossuth

Lajos-utcában

Tan.

Állandóan nagy raktár czukorkákban és süteményekben.

j^ÉPITÉSI IRODA.
Tisztelettel van "szerencsénk
tudomására hozni, hogy

w.

^
1

a jh_ é. építtető k ö z ö n s é g becses
* .

Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt
(MERKL-FÉLE HAZ)

építési irodát és Vállalatot
létesítettünk.

.

_

Elvállaljuk* ugy helyben, mint vidéken, bármily méretű modern

lak- és bérházak, gazdasági épületek s t r tervezését, költségre• tések készítését, valamint e z e k ^ r m e s z « t b e n v a l ^
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos é s szakszerű kiviteléért, ezen a téren Hosszas
időn át szerzett tapasztalataink kezeskednek.
Amidőn legfőbb törekvésünk oda irányul, hogy a 4 e g k é n y e s b e
igényeknek is megfelelhessünk, —
magunkat a nagybecsű építtető
közönség szíves pártfogásába ajánlva, maradtunk
kiváló tisztelettel

Horváth Testvérek
kőm. mesterek, építési vállalkozók.

sRACZ G Y U L A
•
épület és bútorasztalos
p Celldömölk (a kőfaragóval szemben).
O |u

Elvállal mindenféle asztalos munkát
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
áron készíti Javlttásokat gyorsan és pontosan eszközli

|0 |0 O JO |0 |v |U |w |0 |o |v JO |o O JO O JO |0 |0 JO |0 |0 |ü

ü JO JO |u (o (O

BÉRES

|0 |0 lO JO |v O JO O JO |v |o ju

SÁNDOR
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cipőkéí.
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