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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
I Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk, 

ide intézendök a szellemi részt illető közlemwi. 
hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Az állatvédelem érdekében. 
Az állatvédő egyesület népes alakuló 

közgyűlése június hó 29-én tartatván meg, 
a hozott határozatokról 
már megemlékeztünk, úgyszintén az alapsza
bályok részleteit is közöltük. Ezúttal Fodor 
Árpád szentgotthárdi tőgymn. tanárnak a 
gyűlésen, mondott szép, mélyreható és az ál
latvédelemről tartott beszédét közöljük le, 
melynek a nemes eszme diadalrajutása érde
kében valamennyiünkre nézve nagy fontos
sága van. A beszéd itt következik : 

Nagyon tisztelt Közgyűlés! 

Az Orsz. Állatvédő Egyesületet méltán 
mond .alja valamennyi hazai állatvédő egye
sület anyaegyletériek, mert szülője s táplá
lója mindannyinak. Az 0. A. V. E. első 25. 
évében is támogatott az egész országból 
anyagilag és erkölcsileg minden állatvédelmi 
törekvést; második év'száznegyedét pedig az 
idén avval kezdte meg, hogy a Magyaror
szági Állatvédő Egyesületek szövetségének 
megalakításával egy szervezetben egyesitette 
az erőket és ezzel megvetette az igazi 'or
szágos állatvédelemnek, az alapját. .-. szövet
ség szaklapja minden egyesület működéséről 
értesít minden egyes állalvédőt, e szervben 
a hazának minden rokon szive és elméje, 
mely e nemes célt tűzte maga elé, találkozik. 

Szentgotthárd és Vidéke Allatvéilö 
Egyesülele is hű és hasznos tagja óhajt lenni 
a szövetségnek s i akarja venni emberül a 
maga részét a szövetség munkájából. Azért 
az idén azt a feladatot tűzte ki maga elé, 
hogy az 0. A. V. E. segítségével Vasvárine-
gye minden járásában megindítja állatvédő 
egyesületek alapítását, hogy ezáltal is köve
tendő példái adjon az egéiz országnak a 
mintavármegye. 

Az alj-|'..ni hivatal is segítségünkre 
jött feihivasSvak.es 'Vasvármegyének legtöbb 
járásában megindult a szervezés munkája, 
legelőször azonban a derék Celldömölk 
hozta tető alá a szép épületet, melynek ma 
bokréta-ünnepélyét üljük. Ez mind azt bizo
nyítja, hogy Celldömölk járásának nemes ér
zésű és gondolkodású közönsége és kiváló 
vezetője, főszolgabírója van. 

Inditó okaink a járási állatvédő egye
sülelek megalakításának kezdeményezésére-
következő tapasztalataink voltak. Az állatvé
delem eszméinek és gyakorlatának terjeszté
sére nagyobb szüksége van a falvak népé
nek, mint a városoknak. X városokban már 

úgyis magasabb műveltségű közönség van és 
aránylag kevesebb állat. Ne tessék nevetni. 
Mit ér, ha egyes, kulturális gócpontokban 
néhány száz tagol gyűjtenek, akiknek egész 

"7 ti t "1 I tevékenysége általáb n az, hogy befizeti a 
> L + tagsági dijakat: ha évenkint néhány gyűlést 

tartanak, melyen alig jelenik meg néhány 
tag, és ha csak a város iskoláiban osztanak 
ki néhány száz állatvédelmi iratot? Az állat
védelemnek el kell hatni a haza legkisebb és 
legiávolibb erébe, idegébe is és a pcriteriákat 
is lettre kell indítania, az állatvédelmet köz-
igazgatásszerű beosztással be kell v nni az 
ország minden falujába. És ez csakis az ál
latvédő egyesületek által vihető keresztül, 
mert egy állatvédő egyesület nem fejthet ki 
intenzív, hatékony működést nagyobb terüle
ten, legfeljebb egy járásban, t. i. olyan mű
ködést, mely minden szeget-zugol munkába 
vegyen. »» 

Egy ilyen egyesületben a járás minden 
rangú-rendű lakói nem-, nemzetiség-, valiás-
és pártkűlönbség nélkül testvériségben, közös 
érzelemmel, közakarattal, önként egyesülnek. 
A szövetség pedig az. ő lapjával a nagy, 
ors&ágos közösségben egyesi li a haza önzet
len jő sziveit. Ilyen nagy szociális jelentősége 
van e tervnek. 

És miért éppen az annyiszor kigúnyolt 
állatvédelem legyen az, mely ezt az óriási 
társadalmi feladatot megoldja? Azért, mert 
annak a szeretetnek, mely minden társadalmi 
lét alapja, legkezdetlegesebb és mégis legma
gasabb és legtágabb kOrii nyilvánulata az, ha 
az összes teremtett lényeket befogadjuk szi
vünkbe. H.t'az állatokról is elismerjük,-hogy 
ők is érző lények és ők is az Isten teremt
ményei, akkor ezekre a nálunknál alacso
nyabb lényekre is kiterjesztjük, részlegesei, az 
egyenlőség elvét. 1848. után 60 évvel is mély
ségesen lenézi a kabátos ember a parasztot, 
a paraszt a zsellért, a zsellér a napszámost. 
Az egyenlőség tanának az állatvédő egyesü
letek az elemi iskolája. Az. állatok szeretete 
a felebaráti szeretethez ugy viszonylik, mint 
a vadrózsa dus szirmú, pompás kerti rózsá
hoz. Ez a humanizmusnak legbiztosabb alapja, 
ez az alfája. Ezzel lehet legkönnyebben az 
alacsony erkölcsi fokon álló' Ember szivéhez 
férkőzni s ha ez sikerült, helyet ad az a fe
lebaráti szeretetnek is. Megnemesült a vad
rózsa. Nagy Petőfink az állatnál is alacso- j 
i.yabb rendű virágra mondja, hogy ki azt j 
szereti, rossz ember nem lehet. Ha pedig az 
állatok szeretete, védelme felebarátunk bán- | 
talmazására vezet, akkor nem igazi szeretet 1 
ax, csak ürügy a gyűlölködésre. 

: »Péter és Pál — tudjuk — nyárban 
Összeférnek a naptárban.. 

Ezek a sorok a mai napra megirt állat
védelmi evangéliumból, Arany Jánosnak »A 
fülemüle, cimü verséből valók. E történet
kének üdvösséges tanulságai igazolják előbbi 
almásomat. Mindnyájan tudjuk, hogy Péter és 
Pál egy lülemOle .füttyén' vesztek össze s 
emiatt mentek birokra; majd a biró elé. Pál 
kertjében egy ősi diófa állott, melynek egyik 
ága kiszolgált Péter'kertjére. Ezen az ágon 
énekelt a fülemüle és mindegyik magáénak 
követelte a madarat. Önzésük még olyan do
logra is kiterjedt, ami édes mindnyájunké, 
mint a levegő. Rossz szomszédok, szeretet
len emberek voltak és ezt az esetet csak 
ürügyül használták föl a gyűlölködésre. Mert 
ha oly szelíd szomszédok lettek volna, hogy 
a fülemülét szeretik, akkor egymást se bán
tották, volna. 

Az állatok szerelete tehát a humaniz
mus csirája. És ez adja meg az állatvéde
lemnek erkölcsi alapját. . 

De nem oly humanizmust munkálunk 
mely a vallást és a hazát sutba dobja! Az 
állalvédelem minden vallási érzést a leghaté
konyabban erösit, mert hiszen a teremtő 
Istent imádjuk a teremtmények szeretetével, 
gondozásával, védelmével. Ez nem érint egy 
felekezetet sem, hanem mindegyikoek tanaiba 
természetszerűleg belesimul. És a hazaszere-, 
tettel is a legszorosabb kapcsolatiban van, 
annak egyik leghatékonyabb es. köze. 

Hogy mi a haza, azt már több nagy 
irónk remekül szavakba foglalta, többi közölt 
Kölcsey Ferenc a Parainesisében, Pósa Lajos 
>Mi a" haza ? c. költeményében. De megérteni 
nem lehet ezt, csak érezni. Azért én nem is 
magyarázom, de egy gondolatom van a haza. 
mibenlétéről, mely tárgyunkkal összefügg. Ezt 
ki akaiom fejezni. A haza, mint az élő em- -
ber, két-részből, áll, u. m. testből es lélekből. 
A haza teste ez á politikailag határolt (Öld, 
ez az ország: lelke pedig a nemzetnek, a 
népnek szelleme, érzelmi, erkölcsi világa, ter
mészete, élete. Ez a föld csak por és hamu, 
csak tetem, ha mi nem érezzük és valljuk 
hazánknak, ha mí nem élünk-halunk érte, 
ha mi hitványak vagyunk. > Gyáva népnek 
nincs hazája*. 

Az állatvédelem pedig a haza testét is, 
lelkét is táplálja. 

A mi édes hazánk földjét népesiti be 
hasznos és szép állatokkal és ékesíti föl 
zzeknek és nekünk is hasznos és szép növény
éénél. A haza testét gazdagítja - és szépíti. 
Ezek az állatvédelem gazdasági is széptant 
feladatai. 

De -a haza lelkét, a népszellemet is 
gazdagítani, és szépíteni akarja az. állatvéde
lem, a népet kiemelni törekszik durvaságából, * 

A n. é. közönség b. tudomására adom, hogy Celldömölkön, Dömölki-n. 91 81. a. (üzv, Fischemé házában) 
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erkölcsileg nevelni, gazdaságilag uktatni es a 
közműveltségei lehető magas színvonalra 
emelni az egész hazában. Ez az állatvédelem 
kulturális célja. 

Hogy pedig a vallásos és hazafiúi ér-
zelraekercsak ápolja a hazai állatvédelem, 
arra elég kezességei nyújtanak vezető fér-
fiaink, akik nem tartoznak az úgynevezett 
szabadgondolkozók közé. 

Az állatvedelem feladatainak ily magas 
uező|vontból tOrtent megvilágítása utan ezen 
ünnepélyes alkalommal nem térek át a rész
letekre es az eszközök magyarázatára. E te
kintetben pontosan tájékoztatják majd az uj 
testvéregyesületet derék vezetői, akik szá
mára mind a két egyesület, melyeknek ki 
küldöttje vagyok, valamint a Magyar Úniit-
hologiai Központ is, mindenkor készségesen 
nyújt felvilágosítást, segédeszközöket. És ha
marosan tájékozódhatnak majd az Összes 
tagok az •Állatvédelem" c. szaklapból, Csör
gei' Titusz madárvédelmi L'tmulatójaoól és j 
K. Nagy Sándornak "Állatvédők Törvény- i 
könyve, c. művéből; melyeket az 0. A. V". E. | 
ingyen nyújt az egylet niiuden egyes Ingjanak. 

K gyönyörű sikerén ujongo lelkem egész 
hevével üdvözlöm az újszülött testvéregyletet. 
Forró köszönetemét fejezem ki Takach Már
ton főszolgabíró urnák az egylet letiehozásá-
ért. Kérem a vezetőséget, szívvel-lélekkel 
fogjon hozzá a szép feladatok kiviteléhez: 
nemcsak buzgó, hanem kitartó is legyén ne
hogy a nálunk nem ismeretlen szalmalángra 

' adjon ujabb példát. Kérem a lelkes tagokat 
is és a celldömölki járás egész közönségét, 
hogy. tevékeny szerelettel karolják föl a ne
mes ügyej. Végül pedig a jó Isten áldását 
kérem a cellldűmölki Állatvédő Egyesületre 

Iskola, család és társadalom. 
Általánosan hangoztatott dolog, hogy 

iskola és család azon igen mélyreható 
fontosságú tényezők, melyek a társada
lom számára az ifjúságot nevelik1 s "Így 
a jövó közélet erkölcsös, vallásos, ha
zafias — és a Szellemi műveltség illó 
fokán álló nemzedékének irányításában 
a legfőbb szerepúk van. Igaz! Mert 
amilyen az iskolai é.s családi nevelés 
benső tartalma,, oly jellegű lesz az az 
ifjú is, kinek erkölcsi és szellemi ne
velését a család es iskola intézi. •" 

Mi következik már most ezen oly 
annyira agyonistuert igazságból ? 

Ugy-e bár az, hogy amilyen a 
család és iskola, olyan lesz a jövó tár
sadalom képe is! Hisz a családi tűzhely 
melegénél szívja magába a tiszta gyer
meki lélek a legmaradandóbb benyomá
sokat, melyek aztán egész életén ke
resztül, mint feltűnő sáv, jellemzik cse
lekvését, édesítik vagy keserítik az élet 
viszontagságaivsl küzdő lelkét, tüzelik a 
nemes tettre, vagy, öszt^kélikáj 

lapot, a gyermek lelkét nyomósán, le-
törölheteüenül, bölcsótól a — sirig. 
Hogy ez igy van. ki-ki tudhatja ön
magáról. Eltelnek az első gondtalan 
évek; alakul a gyermek benső lelkülete: 
erősödik a tudásvágy, 8 a játéktérről 
az iskola padsoraiba jut a jövendő em
bere. Ettől fogva, miként a folyam iránya, 
egy uj beömies folytán másfelé terelődik ; 
a nevelés is irányt változtat, mert más 
világ tárul fel a gyermek lelkivilága 
előtt. Itt volnánk tehát, amikor két té
nyező játszik közre a nevelésben : család 
és iskola. Megkezdődnek a harcok; küzd 
az iskola a gyermekkel, a gyermek az 
iskolával és oh, csodálatos! igen sok
szor meg a család az iskola, illetőleg 
a tanító ellen. Amily áldásos a küzde
lem, ha .család és iskola együttes erő
vel harcol a nevelés terén: oly átok az, 
mikor az. iskola tüzét a család — le
fecskendezi, ^iskola-zsenge ültetvényeit 
kirugdalja És ez nem is oly ritka dolog, 
mint gondolnók! — Az iskola hivatása 
kettős: oktat és nevel; a családé: meg
őrizni, erősíteni azt. mit a/, iskola teremt, 
megbecsültetni, szeretni, amire tanít. 
Csak igy lesz aztán iskola és család 
egvüttes munkálója a gyermeki sziv és 
lelek aranybányájának, megalapítója jö
vendő boldogulásának. 

Az iskola lelke a tanító, a családé 
az anya. A tanító munkája, működésé
nek szintere az iskola, a társadalom. és 

'hatóság ellenőrzése alatt áll s a jó lé
lekkel végzett nevelő-oktató munkát egy
aránt megbírálja. — természetes, hogy 
kétféleképen —- tudós és értelmetlen. 
A házi tűzhely szentélyének őrzői, az 
anyák, kikre a családtagok nevelése és 
gondo.zása vár. hogy miként végzik fel
adatuk teljesítését, senki számon natu 
kéri, ellenőrizni nem lehet, biró felette 
nincs és — tisztelet a nagyszámú ki
vételnek — a gyermekek ugy nőnek 
fel, mint a szántatlan föld dudvája: 
testük, lelkük van, de azokban nem a 
jó példa és erény magjai, hanem a zül
löttség és rombolás szellemének csirái 
vannak elplántálva. """"Ilyen exemplorok 
aztán, ha iskolába kerülnek, fertőztetóivé 
lesznek társaiknak, civódást szítanak-az 
iskola és azon család között, melynek 
leszármazottjai.; é s nem egyszer történik 

társadalom euv hiznnvna 

züllés útjára. "Egy édes, - _ _ _ 
a szerető édes anya a j k á r o T a ringó p f f i ^ 
bölcső mellett elhangzik i egy' kedves 
mese, melyet az anyaölben meglapuló 
gyermek elmerengve hallgat; az ájtatos 
ima, mely a család-tagok ajkairól együt
tesen Istenhez szádi: lebélyegzik a tiszta 

nem az ISKOIS meiiett itei. uidjuk 
a nókérdést, megoldottuk a család-

fentartás kérdésének nehezebb oldalát é s 
társadalmi téren mégtettük a legfonto
sabb lépést. . „ 

Mily furán néz ki ez a dolog: 
Mikor a pogány római és görög család

anyától kincseit é s gazdaságát kérdezték, 
mindenkor gyermekeit mutatta be. Most. 
a keresztény kultúra korában, a család
anya, ha egyszerűbb, malacait, tyúkjait 
hivja é lő ; ha modernebb, vagy „mű
veltebb", megmutatja smokkjait, a di
vatnak teljesen megfelelő uj — kalapot. 
Kinek nem inge, ne vegye magára! 

Szórnom jelenség volna, ha ez ál
lapot kiterjedne egész közéletünkre! 
Nem! Most is vannak derék nők, igazi 
családanyák, kiknek a főzőkanál épugy 
kezökbe áll, mint a cimbalomveró, kik 
époly kedvesek és vidámak kisded kö
rükben, mint a társasa.ok illatos leve
gőjében. 

De a társadalom ferde szokásai 
felett is kell, hogy pálcát törjön a leg
főbb b iró : a józan gondolkozás. Alig 
veri le lábáról az ifjú az iskola porát, 
kegyes gondjaiba veszi ót a felnőttek 
boldogító gyámkodása, é s viszik az ör
vénybe, a pusztulás, az erkölcsi züllés 
lejtőjére, hol csak ritkán van megállás, 
vagy inkább mint a nóta mondja: „Nin
csen onnan visszatérés sohasem". 

Mikor a fiatal nemzedéket átveszi 
a becéző társadalom, már — a példán 
okulva — nem leli örömét a társas 
éneklésben, az ártatlan tréfákban, a vi
dám játékban, mert ezekhez ó már 
nagykorú, ezek őt nem elégítik ki. Há
ti ('m a durva élcek, a faragatlan adomák 
és inkább vadakhoz illó lármás tivornya 
már ezután a tér, melyben kitűnően 
érvényesülni tud. Itt aztán megszűnt az 
iskola és család nevelő hatása, 4e ér
vényre j u : a modern törekvés, mely 
abban csúcsosodik ki, hogy keveset 
dolgozni, többet lumpolni! 

- Fogjon össze tehát "iskola,' Család 
és társadalom az ifjúság irányításában 
és neveljen magasan szárnyaló sast e s 
ne gyáva nyulat. 

Enlzbriider János. 

A zngbankárok. 
A baj, a melyről szólani akarok, 

nem közönséges. Nem, Valóban rette
netes valami. Ragályos betegség el
len a lassan-lassan erősbülő tudomá
nyos tapasztalat megóvhat bennünket, 

saMlmunk ama titkos el lensége, akirof 
szólani akarok, veszélyesebb, mert alal-
toníos é s körültekintő; erősebb és le-
győzhetlenebb, mert polyphoz hason
lóan száz és száz karral láncolja le ál
dozatát é s a szerencsétlen képzeletét 
és reményét felcsigázva, mámorító kéj-
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ben tartja, mig lassanként minden 
csepp vérét ki nem szívja. 

A nálunk ujabb időben annyira 
elterjedt zugbankárokról szólok, e vi
perafajról, mely mások felizgatott vá
gyaiból táplálkozik, s melynek ingyenélő 
hada ma már északtól délig és kelet
től nyugatig behálózta az országot bű
nös tizeiméivel és a hirtelen gazdago
dás ködképét tárva fel csillogó > érték
papírok' özönét bocsátja szét, hogy 
megölje derék népűnk munkakedvét és 
kicsikarja azt a néhány fillért, melyet 
az önszorgalom, vagy atyáink takaré
kossága egyhehalmoztak. 

A legtöbb embernek hazánkban 
fogalma sincs erről az undok fajzátról, 
míg hálójába'nem kerül. Mint a mér
ges pókok, elrejtett zugokban tartóz
kodnak ők is és szabályosan fonják 
ott hálóikat s ebben nincs görcs, mely 
nyílt összeütközésbe jönne a törvény. 
rendőrség tekintélyével, sőt valami 
csin és tetszetős van munkájukon, 
mint a madaraknak kitett lépen, inert 
hiszen ők nem közönséges rablók és 
zsiványok, kik fegyverrel kezükben és 
dörgő szavakkal támadják meg az em
bereket; nem, már csak azért sem, 
mert az ilyenekre nézve a mi felvilá
gosodott korunkban rossz idő jár. A 
rablókat és zsiványokat esetleg fel is 
akasztják és a 'zugbankár tudja, vagy 
legalább borzadva sejti, hogy ez rossz 
dolog. De miért is tenne ő ilyesmit ? 
A tudatlan rabló, aki talán azért, hogy 
éhező gyermekének egy falat -kenyeret 
szerezzen, bűntettre vetemedik, csakha
mar rajtaveszt mesterségének gyakorlá
sában és alig pár száz koronát szerez
het sokkal nagyobb fáradsággal, mig a 

^•bankár ür«- az aranyláncokban bővel-
keftő jól táplált férfiú, ki előtt még 
excellenciás urak is szívesen emelnek 
kalapot, ugyanannyi idő alatt tisztán 
ravaszsággal és munka, veszély nélkül 
hiszékeny emberektől sok ezreket se
per be. Mindenki tudja é s legalább 
egy-két példából tapasztalhatja, hogy a 
tőzsde-üzlettel mily óriási vagyonra le
het szert tenni, nem ritka eset, hogy 
valaki, sorsjegy után gazdaggá lesz; de 
a sok ember közül, ki ezt látja és só
várogva tapasztalja, vajmi kevés az, ki 

Ily rettenetes alakja társadalmunk- ' a megjelentekéi ideiglenes elnök 
választására. 

A közgyűlés 

megértené és okosan használná fel. Az 
ilyeneket hálózza be a zugbankár, fel
költi reményét, kiolthatatatlan vágyakat 
ébreszt bennük a csillogó milliók után 
és magával ragadva a szerencsétleneket, 
csaknem eszméletlen állapotban viszi — 
az anyagi é s erkölcsi sülyedés é s az 
öngyilkosság útjára. 

nak a zugbankár. A Hugó Victor po-
lypjához lehet . csak hasonlítani. De 
még ennél is szörnyetegebb. mert hi
szen ember, akiről feltehetnők, hogy 
érezni tud. Az ily embernek azonban 
az érzelem csak arra való, hogy játsz-
szék vele! Az ily lény csak latol é s 
latol, s aki hálójába került, á z csak 
egy tárgy előtte. Játszik vele, mint 
macska az egérrel, de a játék a milliók 
után vágyódó lélekkel nem a kedély, 
hanem a kiszámított ravaszság játéka. 

A törvényhozás szava a ragadozók
kal szemben nem elég. A sajtó é s a 
társadalom közreműködése is szüksé
ges. Egy-két felszólalás, néhány meg-
bélyegezés nem elég ugyan a baj'or
voslására, de néni is felesleges. Ha 
elég határozott a közvélemény kárhoz
tatása, bizonnyal, lesznek egyesek, kik 
e__szégyenteJjes üzlettől félénkségből 

és jegyző 

közfelkiáltással Takarít 
Márton főszolgabírót elnöknek, Szórády Dé
nest pedig ideiglenes jegyzőnek megválasztja. 

3. Kínon felkéri Fodor Árpád tanárt, 
miiit az orsz. állatvédő egyesület kiküldöttjét 
előadásának megtartására. 

' Fodor Árpád tanár ur felolvasásban is
merteti az állatvédő egyesület célját, vázolja 

I azon nemesebb eszméket, melyek az ember, 
szivében az allatokkal való bánásmód követ
keztében támadnak, végül buzdítja a magje
lenteket az állatvédelem ügyének hathatós 
támogatására. 

A közgyűlés az előadónak szép műnka-
| jáért hálás köszönetét' nyilvánítja 

4. Elnök felszólítja a megjelenteket, 
r nyilatkozzanak az iránt, vájjon kívánják-e, 
i hogy a celldömölki járásban az állatvédő 
I egyesület megalakuljon? 
• A megjelentek egyhangúlag kimondják, 

hogy az állatvédő egyesületnek a celldömölki 
járásban való megalakulását óhajtják. • • 

5. Letárgyaltatott a celldömölki járás 
állatvédő egyesületének alapszabálylervezete, 
mely egyes, kisebb módosítások elfogadása 
után a Nagyméltósága belügyminiszteriom-
hoz jóváhagyás végett felterjesztetni határoz-
tatott " . ' 

. 6ritz elnök felszólítására az egyesület 
visszavonulnak, de ha nem lennének | kimondja, hogy az .Orsz. Állatvédő Egyesfl-
is, okul népünk és óvatosabb lesz az 1 ^ L^!"."H* ££JH£L 
ily üzletek megkötésében. A nyilvános
ság mindenkor ellenségé a nem tisz
tességes pénzszerzési eszközöknek é s 
egyes könnyelműségekre hajlandó e g y é 
nek hatásos nevelő eszköze. Szólaljon 
fel azért a sajtó egyhangúlag é s férfi
asan az értékpapírok és sorsjegyek ily
nemű darusítása ellen és a társadalmi 
célok előmozdítására alakult egyletek 
tegyék önmaguk kötelességévé, hogy e 
fontos ügyet megbeszéljék é s annak 
orvosszereiröl gondoskodjanak. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a celldömölki járás állatvédő 
egyesülete által 1908. évi jnnins 29-én 
délután 3 érakor a celldömölki városhaza 
nagytermében tartott alakuló közgyűlésen. 

Jelen voltak: Takács Márton főszolga
bíró, Somogyi Aladár szolgabíró, Gottmann 
Bódog ny. alezredes, Dr. Pletnits Ferenc, 
Varga Gyula er. esperes, Böjtös János ev. lel
kész, Nagy Sándor ev. lelkész, Mutter Zsig
mond ev. lelkész, Mód Aladár ev: s. lelkész, 
Gayer Gyuláné, dr. Géfin Lajos, Lóránt 
Gyula, Szabó Antal (M.-Gencs), Szabó Antal 
(K.-Sömjén), Horváth Lajos, Kocor Kálmán, 
Kocor Márton, Nagy Lajos, Varga Dénes, 
Szórády Dénes, László Ferenc, Szabó László, 
I.udván János, Mód Lénárd ev. lelkész, Dr. 
Gayer Gyula, Szentirmay Márton, Cser Lajos, 
Zongor Márton. Frommer Henrik, Krausz 
Ádám, Fodor Árpad áll. főgymn. tanár Szent-' 
Gotthárd, Gál Sándor, Nagy Lajos (K.-Hő-

ész) Dr. Géfin Lajosné, Lóránt Gyuláné, 

tagsági dijat fog évenként a központi pénz-
I tárba befizetni. 

7. Ideiglenes elnök felszólítja a 
j megjelenteket végleges elnök választására. 

A közgyűlés elnökké egyhangúlag Gött-
I mann Bódog ny. alezredest választja meg. 

8. Elnök átvévén ideiglenes elnöktől az 
j elnöklést. felhívja a kgyülésl á tisztikar, to

vábbá a választuianv megválasztására. 
A közgyűlés erre disávlnöknek Wagner 

Lőrinc apát urat, diszelnöknönek Szőgyény 
grólnő önagyméltóságát, alelnöknek Nagy 
Sándor ev. lelkészt,- alelnöknőnek Takács 
Mártonné úrnőt, titkárrá Szórády Dénes ev. 
Unitot, pénztárnokká Barabás Ernő r. k. ta
nítót, ügyészszé dr. Pletnits Ferenc ügyvédét 
választja meg. 

Választmányi tagok lettek : dr. Színek 
Izidor. Pálinkás Géza, dr. Dentsch Samu, Bi-
siczky Ödön, Remete Dénes, Pfeiffer Ottó, 
Gayer Gyuláné. Lóránt Gyuláné, dr Pletnits 
Kerencné, Scldeilfer Kálmanné, dr. Géfin La-
jósifé, dr. Berzsenyi .lenőné. 

Póttagok: SÓhleifler Kálmán, Somogyi 
Aladár. Huchthausen Edéné. . 

9. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek 
Nagy Sándor és László Ferenc. . . . 

Több tárgy nem lévén, az alakuló köz
gyűlés elnökileg bezáratott. 
Gűttmann Bódog sk Szórády Dénes sk. 

elnök jegyző. 

H i t e l e s 
Nagy Sándor sk. 

t j ü k : 
László Ferenc sk 

Lóránt Irma. stb. stb. Mely alkalommal. 
1. Takách Márton főszolgabíró uf üd

vözli a szép számmal megjelenteket s fel
olvassa az egyesülethez érkezett sür
gönyöket az . > Országos Állatvédő*- és á 
• Kőszegi Állatvédő Egyesület-tol. Cdvözli 
továbbá az .Országos Állatvédő Egyesület, 
kiküldöttjét, Fodor Árpád tanár urat, a szt. • 
gotthárdi állatvédő egyesület alelnökét és a 
gyűlést megnyitja. 

2. Takács Márton főszolgabíró felszólítja 

HÍREK. 
25 éves pipi jubileum. Kiss Sándor 

káldi plébános e hó 15-én ünnepelte' papi 
működésének 25 éves jubileumát. Rokonai, 
ismerősei, jóbarálai elhalmozták ez alkalom-

PTTT Jll --UlatE 
•f közettakó^olKmot és~igmerÖsök ^pedig.;aze-

mélyesén siettek jókívánságaikat az ünnepelt 
előtt kifejezni. A jubiláló álul adott ebéden 
megjelent az egész környék papsága, intelli
genciája. Ebéd alatt az ünnepeltet számos 
beszéddel köszöntötték, amelyekre a jubiláló 
meghatottan válaszolt Az összegyűlt társaság 
—' körülbelül 40-en — kedélyes hangulatban 
késő éjjeli órákig együtt maradt 
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A Városi jegyző szabadsága. Loránth 
Gyula, városi jegyző, 6 napi szabadságárúi 
visszatérvén, hivatalát a mai napon újból 
átvette. 

Mozgalom a husdragasag miatt Az 
ijesztő mérvben emelkedő drágaság magya
rázatát a nagy szárazság adja meg. A 
tikkasztó hőség perzselő heve kiszárítja a 
talaj i s elégeti a növényzetet minek folya-
mánya az, hogy a veleményfélékért — úgy
szólván — megfizethetetlen árat követelnek. 

,Az amugyis gyér, silány piacra már ki se 
merünk menni, mert a csekély árukkal vak-
merőseggel határos sarcolást követnek el az 
eladók 8 az egyes jobbmódu vevők valósá
gos harcot vívnak egymás között az árucik
kek érdekéken. Ily körülmények folytán a 
lakosság, ha már uem nő m. es takarmány, 
a mészárszékben keresi a megélhetés lehető
ségét, de itt meg a helyzettel való visszaé
lésre talál, ugy gondolkozván a mészáros, 
hogy a közönség teljesen rájuk van utalva, 
miért ne aknázná ki a viszonyokat, mikor 
ennél soha jobb alkalom uem kínálkozik va
gyonszerzésre. Csakhogy a tarthatatlan álla
potok következtében a-kózónség aktióba lé
pett és köveleli a húsárak leszállítását, illetve 
hatósági beavatkozással a helyzet sanálását 
Az e célból körözött ivek több szaz aláírói 
arra kérik a főszolgabírót, hogy tegyen vala
mit a közjó érdekében és a húsárakkal kö
velett visszaélésekuek vessen véget A tömeg 
megmozdult és már is van nemi eredménye, 
mert Krausz Mihály mészáros nyomban le
szállította az arakat és pedig a marhaluknál 
1 K 20 fillérről 1 K 4 hlh-rn . Singer mészá
ros őt nyomban követte az ármegszabásban. 
A borjúhús 2 koronáról egyszerre 1 K 40 
fillérre esett. Slubán hentes, aki szintén vág 
marhát szép marhahúst mér 1 koronáért 
Mindennek még csak részleges árcsökkenésnek 
kell lennie, mert a szarvasmarha ma már 
potom áron kel s igy mért ne lehetne mé
szárosaioknak polgári haszonra dolgozniuk. A 
zalaegerszegi halóság radikális módszerhez 
folyamodolt e tekintetben. Mint halljuk, a va
ros egy mészárszéket állitolt fel, s 72 fill-töl 
92 lill-ig méri a lm r-t. mi mellett még haszna 
is marad a városnak. A mindenfelé uiegin-
d ll és a husdragasag ellen irányuló mozga
lomnak Zalaegerszeg szép példát statuál a 
hisszük, hogy varosunk is követni fogja őt 
ebben a sertéshús és hentesáruk tekintetében. 

Bravúros távlovaglás. Fiala János, a 
váci 6. honvédhuszárezred kapitánya bravúros 
távlovaglást vitt véghez az elmúlt hetekben. 
A kapitány július 23-án indult el Érsekúj
várról Contesse nevü lován és útjában Buda
pestet, Kecskemétet Szegedet Szabadkát, 
Zombort, Dálját, Eszéket Villányt, Pécsei, 
Barcsot Somogyszobbot. Balatonszentgyörgyöt, 
Türjét Celldömölköt és Pándorfot érintve 
július 6-án érkezett még Bécsbe. A lovagoló 
iskola tisztjei nagy lelkesedéssel fogadták a 
kapitányt akin a hoszu ut faradalmai cseppet 
sem látszottak meg. Lova is kitűnő kondíció
ban volt Naponta átlag 75 kilómétert tett 
meg, ami tekintve, hogy egész uton tűrhetetlen 
hőség volt, kitűnő eredménynek mondható. 

A szombathelyi kultúrpalota megnyi
tása. A vasvármegyei kultúregyesület választ
mánya által a múzeum megnyitásának elő
készítésére kiküldött bizottság Bezerédj István 
dr. főispán elnökletével gyűlést tartott mely 

Gyászhír. Súlyos csapás érte Szalay 
János városi pénztárnokot és nejét Egyetlen 

"fiúk, a kedves, örökké eleven és különben 
egészséges Zoltika mult vasárnap bágyad! -a-
gárol panaszkodott és hétfőn — valószínűleg 
a nagy forróságtól napszúrást kapván — 
agyhártya-gyulladás következtében meghalt 
Impozánsan nyilvánult meg az osztatlan rész
vét a szerdai temetésen, melyen óriási tö
megben jeleni meg a gyászolók fájdalmában 
osztozó lakosság; megjelentek majdnem teljes 
számban tanulótársai is, kik a koszorúkkal 
amúgy is teljesen elborított ravatalra díszes 
szalaggal ellátott koszorút helyeztek. 

A csendőrség zsoldemelése. A milyen 
népszerűtlen volt valamikor a csendőri intéz
mény, époly nélkülözhetetlen és megbecsülhe
tetlen tényezőjévé lett napjainkban a közbiz
tonságnak. Épp azért örömmel említjük meg, 
hogy a csendőr évi zsoldja 700 koronáról 
900-ra emelkedett és minden rendfokozatnál 
200 koronával nagyobbodik a törzsfizetés. 
Ehhez járulnak még a pótlekok. Három évi 

{ szolgálat után évi 100. 4 évi szolgálat után 
évi 200, 8 éves szolgálát után évi 300, 12 

| éves szolgálat után évi 400 és 16 éves szol
gálat után évi 500 korona pótlékot kapnak 

i derék csendőreink. 
Hamisítják az nj huszkoronásokat A 

szivárványszínben pompázó uj huszkoronások 
alig 3 hete jöttek forgalomba s Nagykanizsán 
máris letartóztattak egy embert, "aki újfajta 
hamis huszkoronásokat gyártott Pedig a 
szakértők azt mondták, hogy ezt a pénzt le
hetetlen hamisítani. Lám, lám, semmi senr 
uj a nap alatt! 

Iskolai kirándulások megkönnyítése. 
Kossuth Ferenc keresk. miniszter, tekintettel 
arra a fontos kulturális érdekre, mely az is
kolai kirándulásokhoz fűződik, elrendelte, hogy 
a tanulmányi kirándulók részére, tnr megfe
lelő számban jelentkeznek, lehetőleg külön 
kocsit adjanak s amennyiben az utazásnak 
gyorsvonaton való megtétele célszerűnek lát
szik s az illető gyorsvonat terhelési viszonyai 
megengedik, ahhoz HL osztályú személykocsit 
kapcsoljanak s a tanulók gyorsvonatu III. oszt 
féljeggyel utazhatnak. 

Legújabb szakácskönyvből. Hogy kell 
az uborkát elkésziteni hogy meg ne ártson? 
— Vesszük az Uborkát szépen, gondosan, le
hámozzuk a héját vízben megmossuk, kis 
szeletkékre eldaraboljuk, azután kicsavá'juk, 

.borecetet Öntünk rá, megsózzuk, megpapri
kázzuk, azután — kinyitjuk az ablakot és 
kidobjuk. Igy nem árt meg senkinek. 

Taaitók harmadik korpotléka. A val
lás-es közoktatásügyi miniszter tegnap leirat
ban értesítetté a vármegyét-hogy törvény 
szerint a harmadik Ötödéves " korpótlékra 
mindazon községi és felekezeti tanítók igényt 
tarthatnak, akik 1893. október 1. óla meg
szakítás nélkül tanítanak. E korpótlékok 1908 
okt hó 1-től esedékesek. A miniszter fölhívta 
az iskolafentartókat, hogy a korpótlék kiszol
gáltatásáról haladéktalanul gondoskodjanak, s 
amennyiben anyagi körülményeik ezt mag 
nem engedik, államsegélyért folyamodjanak. 
Ott ahol a korpótlékol eddig is államsegélyből 
fedezték, semmiféle okmányt nem kell mellé
kelni, csat az iskolaszéknek kell igazolnia, 
hogy az illető tanító a kérelmezés idején az 
iskolánál működik. Az államsegély iránt való 
kérvények augusztus hó végéig lerjesztendők 
(01 a kvallás- és közoktatásügyi jttjti|ggÉá|MJ 

M7T%UII íié-
tüzik ki. Ez alkalommal Szombathelyen 
tartja a muzeumok és könytárak országos 
szövetsége évi közgyűlését, melyen Wlassics 
Gyula szövetségi elnök és Apponyi Albert gr. 
kultuszminiszter is részt vesznek. 

Cabaré. Mult héten, e hó 14-én, a 
>Koroná*-ban Arnyai Károly igazgató veze- : 

lésével Cabaré volt Ez alkalommal nem Or- > 
vendheltek valami nagy látogatottságnak, I 
igaz nem is dicsekedhettek az ottlévők azzal, 
hogy élveztek volna. * 

ien megrázó szerencsétlenség történt János
házán. -Magdits Rudolf korcsmáros Varga 
János nevü aratója éjnek idején kiment az 
Istállóba és minden elővigyázat nélkül a fiatal 
csikók közé ment, de vesztére, mert az egyik 
csikó kirúgott és a szerencsétlen embert hasba 
találta. Varga menten összerogyott és egy 
napi kínlódás után kiszenvedett 

Alapszabály felterjesztés. A celldö
mölki állatródő egyesület alapszabályait a 
hét folyamán jóváhagyás végett a belügy
minisztériumhoz felterjesztette. 

Uj állások betöltése. A hordójelző ál
lomások szaporításával uj állások is rend
szeresítettek. Az ezen állásokra pályázóktól, 
igen természetes, megfelelő sfákvizsgát is kö-. 
vetélnek, Akik tehát az ily állásokra aspirál
nak, a vizsgaletevés céljából a kereskedelem
ügyi minisztériumnál írásban jolentkezzenek. 
Bővebb felvilágosítást a helybéli szolgabírói 
hivatal nyújt 

Járvány. Nagysimon yiban difteritisz 
Pápocon pedig a vörheny uralkodik. 

A mozi. Ma esti 8 és 9 órakor két 
előadás fog tartatni érdekfeszítő, műsorral. 
Az uj csarnok a hét folyamán elkészül és 
díszelőadással jövő. vasárnap fog megnyittatni 
s ezután 2 naponként' uj miisor log bemu-
táttatni. 

A cselédliga tízparancsolata. A »Cor-
riera della Sera« egyik számában közreadja 
a tízparancsolatot melyben az amerikai-cseléd
liga összefoglalta a cselédek minden kívánságát 
és feltételeit A jellemző tízparancsolat igy 
hangzik : 

• 1. A munka nem_ kezdődhetik reggef 
öt óra előtt és az ebéd" edényeik elmosása 
után befejeződjék. - -

2. Minden cselédnek naponkint k'ét. óra • 
és hetenkint kél este teljesen szabad rendel
kezésere ftlljon. 

3. Ha a cseléd valamely klub, vagy kör 
tagja akar lenni, ebbetr" ót senki meg ne 
akadályozhassa. 

4. A cseléd, ha szükséges ennivalókat ö 
maga készíti el és szerzi be, ebédre vendége

det, hivat magához. 
5. A konyhában, saját szobájában, vagy 

a lépcsőházban barátai, vagy barátnői látoga
tását fogadhatja. 

6. Az uraságnak nincs joga a cselédet 
ilyenkor zavarni. 

-. - 7. Ha a konyhában ' | lógató van, ak
kor az uraságnak várni kell, inig a látogató 
távozik. 

8. A cselédeket tegezni és csak kereszt
nevén szólítani nem lehet: .kisasszony*, vagy 
•asszony, megszólítás kötelező. 

'.i. Ha a cselédnek gyermeke van, a 
nap két, őt megillető szabad órájában joga 
van ezzel foglalkozni. 

10. A hónap egy napján teljesen szü
netel minden házimunka és azokat az úrnő, 
valamint leánya kötelesek végezni. _ 

Amerikában joggal tűnődnek most azon, 
ki a nagyobb ur: a cseléd-e vagy az úrnője? 

. Cimbalmosai tanulóknak Boros János 
cimbalmos saját cimbalmán díjtalanul ad 
próbákat ' 

NYILTTÉR. 
(£ r. .vatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 

nem Tállal) 

Nyilatkozat. 
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a 

Cseke Gyula és Huss Gyula urak között 
sajtó-közleményekből felmerült becsületbeli 
ügy előttünk a mai napon a becsület és a tár
sadalmi szokásoknak megfelelőleg elintéztetett 

Celldömölk, 1908. július la 
Kovács József 

Hegedül Sándor 

— rFotyüUásj '. 
A hus nyersen emészthetöbb és" 

táplálék-dusabb is, mint főve, • Vagy 
sülve, ennek dacára mégis célszerűbb 
az sülten, vagy főtten élvezni^ mert 
csak igy áll módunkban egyes, az ál
latokban előforduló élősdiektől magun
kat megóvni. Ilyen reánk nézve gya
korlatilag fontos állat-élősdi a disznó 
húsban előforduló borsóka, mely tulaj
donképen nem m á s , mint a galandfé-
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reg-pint lika giliszta egy közbeeső fejlő
dési, stádiuma.. Ha ilyen bprsókás húst 
nyersen, félig megfőtten, hiányosan 
megTüstölve vagy nem eléggé sülten 
fogyaszt valaki, előá|l á 'lehetősége an
nak, hogy a borsokából áz ember-be
lében kifejlődik a több méter hosszu-
ságot reprezentáló galandféreg egyik, 
vagy másik alakja. Az ember belében 
leginkább háromféle galandféreg fordul 
elő. ezek elérvén .'a teljes fejlődés stá
diumát, egyes tagjaik a bennük . el
helyezett petékkel együtt folytonosan 
távoznak az emberi bélhüzamból és 
ide-oda jutva, a disznóval vagy szarvas
marhával fel faluinak, azok bélcsatomá-
jából a vérkeringés utján bekerülnek 
az izomzatba, hol belőlük kifejlődik a 
már fentebb leirt borsóka. Ezek a bor-
sókák a sertés, szarvasmarha és a hal 
húsában leginkább kis borsó mekkora-: 
ságu, ritkábban cséresnye nagyságot 
is meghaladó tiszta folyadéktartalmu 
hólyagokat képeznek. A borsóka é l e F 
képes állapotban a füstölt húsokban 
nem igen fordul elő, mert állag a leölt 
állal húsában már 14 nap alali elhal, 
a különféle vurstokban azonban már 
gyakrabban lehetnek életképes bórsó-

retttőh A juh, szarvasmarha 
é s sertés májában és tüdejében elő 
szokott fordulni a máj-métely, ez 2—4 
cm. hosszú, 1 cm. széles, bőrbarna 
szinti állat. Ennek a gazdaállatból ki
ürülő tojásai belejutnak a vízbe, innen 
egy bizonyos csigafajtába kerülnek, hol 
lárvákká fejlődnek, ezek a hordozó 
gazdaállat elpusztulása után a fűre tá
padva a legelő állatba jutnak, hol a 
már említett helyekbe, illetőleg szer
vékbe kerülnek és ott tovább fejlődnek. 
Az említeti élősdieken kívül van még 
egy egész csomó állati betegség, mely 
a hus élvezet folytán az emberre át
származhat, ilyen mindennapos ^szar
vasmarha .betegség a gyöngykor, mely 
azonos a gümőkórral, ez kisebb na
gyobb csomókban fordul elő a mellhár
tyán, hashártyán, tüdőkben, bélben, 
emlőkben. Sózásnak, száritásnak, füs
tölésnek a valódi gümőkór előidéző 
csirja igen sokáig ellenáll, azonban ha 
70° meleg hat be reá. legalább 20 
percig, akkor. elpusztul. 

Különösen nagy veszélyt rejt ma
gában a lépfenés állat húsának fogyasz
tása. A szabad szemmel is látható s 
jellemző jelek leginkább a lépeti, mely 
tetemesen megnagyobbodott, vérdus, 
szakadékony, a bélen, tüdő, máj, vesé
ken láthatók, melyek igen vérdúsak és 
rajtok, apró vérömlenyek észlelhetők. 
A -"hason .magáin . jellegző elváltozás 

"sólrezöT"álígiátbátö;*másk'öT.' viz^iíyős 
é s . vérpöttyöket mutat. A lépfenés állat 
húsában a kórc3irák igen igen sokáig 
elélnek, még a besózott húsban is 
megtartják életképességüket hónapokon 
át. Lépfene fertőzést leginkább szarvas
marha é s juh husa okozhat, igen rit
kán sertésé is. 

(Folyt, kőv.) 

WASSERMANN B. 
f o t r N p c c i n l i s t a B É C S B ú E . 
i. hóban 18 26 ig folytatja működését 
a KORONA szálloda J em 9. ajtó a. 

műtermében. 

Készít mindennemű togmnnkálatokat, fog-
tömeseket porcellán- ezüst- és aranyból, 
— egyes fogakat és egész fogsorokat — 

Finom munka! Mérsékelt árak! 

Rendelés egész nap! 

Eladó borok. 
loliter csáford- és aranyodhegyi 

kitűnő fehér rizling és sötétvörös 
oporté (siller) borok kisebb mennyi
ségben is a legolcsóbb árak mellett 

kaphatók: 

WEISZ LAJOS 
tpénztári könyvelő csáfördi pincéiében 

Z a U a s z e n t t r r ó á h o i i . .77 

Az est valóban csudás volt, 
de ma megint bűnhődnöm kell. Kern 

tudok inár a szabadban időzni a nél
kül, hogy este ne köhögnék, nem al
szom, bágyadt vagyok több j a p o n - á t r t 
— De kedves Nagysád, miért nem vesz I 
• Fay-féle valód Sodeni ásványpasztil- I 
lát? Ajánlom, hogy egy-kettőt szopog-
tasson el, míg kint ül, aztán este le
fekvés előtt még egyet vagy kettőt és 
meglátja, nem kínozza többet a köhö
gés és pompásan fog aludni. »Fay« va
lódi Sodenije. 1 K 25 - f ért' minden 
yógyszertárban. drogériában ésásyány-

" 5 " vizkereskedésben kapható. • 

Vezérképviselöség Ausztria-Magyarország 
- számára: 

Gnntzert Th. W., Wien IV 1., Grosse Neu-
Gasse 27. 

s 

UGRÓN GÁBOR lapvezér. 

MAGYAR NEMZET 
a legolcsóbb, függetlenségi 48-as n a p i l a p . 
Cikkeit írják: Ugrón Gábor, Ábrányi 
EMI, Dr. Halász Lajos orszgy. képviselő 

^ ELŐFIZETÉSI ÁR: . 
|| Negyedévre 4 K 
i| Egy hóra 140 > 

Egy évre 
-Félévre 

16 K 
8 • 

Ejyes szám ára Z krajcár. 
Megrendelheti: Budapest, VII., Hiku-atca I . 

i poiUhlTtUlnil és Upelirtuuténil 

Szíjgyártó 
üzletemet 

Üzlet-áthelyezés. 

a PATYI-iéle házból 
a TORY-vendéglöbe 
1908 évi július 1-én 

á t h e l y e z t e m . 
(Czletemet jóval nagyobbítottam és igy t 
{megrendelőim kívánalmainak sokkal job

ban megfelelhetek. 
|Dj munkák, valamint javítások pontosan, 

olcsón készíttetnek. 

További pártfogásukat kérve, marad
tam kiváló tisztelettel: . : 

Mórocz Ferencz 
szíjgyártó. 

u lu o u lu u u w lo lu u 

Mótorvevők figyelmébe 11 

Herkules-mótorvállalat Budapest, 
V., T4et-at 30. 

Ajánlja ugy cséplést, mint malomüzemre 
k i t ű n ő e n - atkalmas, legegyszerüb 
benzinlokomobiljait, melyek V. ker^Váci-
ut 30. szám alatti gyárban bármikor 

özemben meg tekinthet ők. 
Ttl|*s 
jótállá. 
Ufetat-

k t a 
•érttl 

: OiMMavarok klxirvel 
Brt i l iBW egyuerf uerkeset! 

Rendkívüli csekelv benzinfogyasztás ! ! ! 
13-14 eves fia is kezeikéül 

, Ár|egyzék Ingyen I Olcsó árak ré i i l eöüeté íre! 
200 drh. clismdro levél Megver- . 
országon üzemben levő motorokról! . 

AZ „ÜSTÖKÖS" 
a legjobb magyar vicclap. 

Hetenkint 20 oldal, színes képek. 

o o Előfizetés o o 
Félévre (jol.—decz.) 
6 kor., negyedévre * 
íjul.—okL) 3 korona 

Aki a félévi előfizetést most 
küldp 
évi teljes bekötött évfo
lyamot. (700 oldal vicc, 

kép, stb.) 

. U t a l v á n y c z i m : 
Üstökös Bpest, V, Szabads.-tér 11. 
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] M A G T B A N I I Á T É B E H O Z A T i L T R I E S Z T I I = • 

c s e m e g e k ü l ö n l e g e s s é g e k é s f ű s z e r á r u - c s a r n o k a S Z V O B O D A a „ f e k e t e k u t y á " h o z 

C E L L W Ö . I f Ö L K Ö . V K o s s u t h L a j o s - u t c á b a n v a n . 

Állandóan nagy raktár czukorkákban és süteményekben. 

J ^ É P I T E S I I R O D A . ^ 
Tisztelettel'van szerencsénk a n. é. építtető közorrség-becses 

tudomására hozni, hogy\ 

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

építési irodát és Vállalatot 
létesítettünk. 

Elvállaljuk ügy helyben, mint vidéken, bármily méretű modern 
lak- é s bérházak, gazdaság i épü le tek stb. t e r v e z é s é t , k ö l t s é g v e 
té sek k é s z í t é s é t , valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá' 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek peatos é s szakszere k iv i t e l éér t , ezen a t é r e n hosszas 
ltlőn á t szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidőn legfőbb törekvésünk oda irányul, hogy a legkényesbe 
igényeknek is megfelelhessünk. . - magunkat a nagybecsű építtető 
közönség szíves pártfogásába ajánlva, maradtunk 

I 
kiváló tisztelettel 

Horváth Testvérek 
köm. mesterek, epitesi vállalkozók. 

i 

R A C Z G Y U L A 
- épület és bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szembén). 

Élvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
áron készíti Jav l t l á sokat gyorsan é s pontosan e s z k ö z l i 

u |o |o |o |o |o |o |o |o |o |o |u |o |o |u |o |o |o |u |o |o |u |o |o |o |u a a a 0 jo |o jo |o |o |o jo jo |o |o |o |o |o |o |o jo 

B É R E S S Á N D O R 
a r t c lpesse 

Celldömölk, Kossuth-u., ( 

Készít a m a i k o r igényeinek megfelelő u r i , női 

d i v a t s z e r i n t ; mindennemű cipőkülönleges

ségeket, v a l a m i n t s p o r t , vadász-, és lovagló c s i z 

mákat, úgyszintén fájós és hibás lábakra s p e c i a l -

cipőket. — Különféle cipőtisztitószerek jutányos 

áron kaphatók. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában OlUlümölkör. 


