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Szerkesztőség és MadóniTalal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölki"i.
ide intézendők a szellemi részt illető közleményei,
hirdetések es mindennemű nénriHetékék.

sági fótanito nagyon szépen megírt dolgoza
tot olvasott fel azután egy öreg tanító éle
téből, mely gyakran derültséget keltelt. EzuJogtudományi államvizsga. Ettingstán a diszgyülés az elnök szavaival és a
hausen Károly, a szombathelyi járás derék
Hymnussal befejeződött. Nem hagyhatjuk
szolgabirája tegnapelőtt kitüntetéssel tette le
megemlítés nélkül, hogy a d e r e k sitkeiek az a jogtudományi államvizsgát a pozsonyi egye
ünnepélyből szépen kivették részüket Az temi kar előtt
egész--község-ünnepelt- a tanítókkal—és. meg
Vármegyei gyűlés Varmegyénk tör
ható volt, mikor az üdvözlések alatt nem egy vényhatósági bizottsága május hó 17-én d. e.
jelenlevő szemeiben könnyek csillogtak. Hor fél 10 órakor tartja meg a vái megye szék
váth Gyula büszke lehet községére, melynek házában évnegyedes rendes közgyűlését. A
lakói ugy megbecsülik benne nemcsak az tárgysorozat 172 pontból áll.
embert, de a tanítót is. — A diszgyülés után
Párba]. Péntek reggeli 6 órakor dr.
a rendes gyűlés következett, melyen a sző Hetthéssy Elek orvos és dr. Polcer Dezső tb.
nyegen levő dolgokat intézték el, végül az szolgabíró a Tory-féle vendéglő éttermében
őszi közgyűlés helyéül Sebes községet jelölték kardpárbajt vívtak. Hetthéssy segédei dr.
ki. — Gyűlés után ebéd volt - a nagysitkei Porkoláb Mihály és dr. Király János, Polceré
vendéglőben, melyen a ker. esperes az ünne pedig Somogyi Aladár ér Reindl István vol
peltet Barabás György pedig Pálinkás Géaa tak. Az összecsapásnál Hetthéssy Elek karján,
esperest köszöntötte, mint a tanítók igaz dr. Polcer Dezső halánték tájban kapott k i 
barátját. Gaál Gergely szintén az ünnepeltet sebb sérülést, mire a segédek a viadalt be
köszöntötte fel nagyon szép beszédben. Ebéd szüntették. A felek ezután kibékültek.
után j ő hangulatban a tiszta, hamisítatlan
J á r v á n y . Városunkban a difteritis és
hercsegi bor mellett késő estig hányták- kanyaró ütötte fel fejét, Tokorcson pedig a
torokgyik lépett fel.
vetették meg tanítóink ügyeiket

HÍREK.

Tanítók gyűlése.
Egyházmegyei r. k. tanit.)-egyesUletUnk
kemenesaljai köre e hó H>-én, mult hét
főn, tartotta-'meg. rendes évi Tavaszi köz
gyűlését Nagysitkén. A gyűlés diszgyÖléssel
vette kezdetét.
Gaál
Kerencz
körelnök,
miután a Szózatot elénekellek,—szép szavakbau üdvö.'ölte Horváth tlyula nagysitkei fötanitót, aki 40 éves tanítói jubiliumát
ünnepli s ebből 3 5 evet Nagysitkén töltött.
Majd Pálinkás Géza kerületi esperes, sági
plébános emelkedelt szólásra és keresetlen
szavakban köszöntötte Horváthot, ki nem
csak az iskola falain belUI. de azon kivül Is,
mint példás, kalholikus érzelmű, hilhü és
egyházához ragaszkodó férfiú; felolvastatott
ezzel kapcsolatban a megyés püspök Üdvözlő
leirata is. Ezután a kör tanítói nevében Ba
rabás Krnö; az egyházmegyei r. k. tanító
egyesület nevében Barabás György, egyesü
leti elnök: régi tanítványai és a község ne
vében a községi biró, majd a jelenlegi tanít
ványok neveben egy kis fiu és leányka
mondtak üdvözlő beszedeket. Kovács János

— Dgyan, ember! hát őrizetlenül hagyta |
volna a kertet ? — felelt erre Joaquina, aki, |
mint minden anya, mindig talált mentséget a
Irta: D L a l i Cetoau. .Spanyol . r . d . i i b ő l fordította:
Jaadi Berairdin.
fia hibái számára.
— Bezzeg ott tudta hagyni, mikor a
(For/tatasJ
— Nem ellenséges indulat az Joaquina faluba volt mehetnékje, hogy ott huncutságo
— vágott vissza komolyan Miguel. — Az kat kövessen el . . . Aszondom, Joaquina,
apai kötelék nem vakítja el az ész világát s rossz vére van annak és sok könnyet csal az
látom, hogy ennek a gyereknek rossz a szive- még ki szemünkből.
Nem szólt az asszony, mintha érezné
lelke.
Miguel megfigyeléseinek igaz voltát; ez pedig
— Szegény fiam, te! — búgott fel
egy színes kendőt vett elő kebeléből, levette
Joaquina. — Mi lenne belőle édesanyja nél
széles karimájú kalapját s ugy tett mintha
kül, aki ugy szereti s nem ad elsőbbséget
homlokáról törölné az izzadságot, valójában
senkinek? !
pedig azt a kövér könnycseppet törölte szét,
— Én sem adok elsőbbséget, de tudom, mely szeméből fordult ki.
ki mit ér . . . Elhiszed-e, Jüan, hogy ez a
— Gyi. Tüske, gyi te, mert ránk este
semmirevaló Roque annyiba sem vette öccse ledik ! — szólt, indulásra biztatta a csacsit!
besorózását, mirTf az eső suhogását; láttam
Pita Jüan azonközben m á r odébb állott,
őt kimenni egy könnyhullajtás nélkül s a mert bántotta az a visszás szerep, melyet a-1
Tielyett, hogy anyjával s velem tartott volna közömbös embernek kell játszania olyanok
ez áldott jó gyerek elkísérésében, gondtalanul között, kiket nagy bánat súlya. nyom. A nép
leheveredett ott a kertben, hidegen, mint va pel veleszületett gyöngédség azt súgja neki,
lami lapu.
— • hogy abban az irányban, melyben a társal

K á in.

Tibortz Sándor
..-..

gás zökkent, már csak mint tanú vehet részt:
felhasználta tehát a Miguel szavait kővető
csendet s távozott és letért a Jerez felé ve-r"
zelő gyalogutra, itt akarva pénzzé tenni ko
sarai tartalmát
A búba merült házaspár szótlanul ment
az uton. Nem lehetett mást hallani, csak
Miguel, meg a Tüske kopogó lépteit, Joaquina
elfojtott fohászkodását, az innen is, onnan is
istállóba jutni igyekező nyájak kolompjait és
messziről Pita Jüan hangos kurjantásait, a
mint boldog szive nem törődve a boldogtala
nokkal, énekszóval távolodott
Szomorú gondolataikkal foglalkozva,Mignel
és Joapuine csendben haladtak el a két .Ke
resztinek nevezett oszlop mellett, amely két
őrként állott a Jerez al Puertóba vezető út
nak szélén az első mérföldkő szomszédságában.
Innen egy gyalogút ágazik ki s természetes
J g e / é l é J & f M t A . Jfiske
száraz dombra kanyarodik fölfelé s ezen
semmi növényi élet, csak kisült fü takarja,
melyből éktelen fekete falléle ágaskodik ki, .
mintha feltört sírból aránytalan csontváz bor
1

-

Elvállal mindennemű férfi és női angol és francia -szabása
rnhák

készítését.
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Lovagló és sparíölíönyök kitűnő szabásban.
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A celldömölki Erzsébet Nőegylet;

jun
tóték'onycélra
hangvcrsenyi:* ' reni
5-én Jóték'onycélra
hangversenyt
rendez,
melyen dr. VáradI Antal udv, tan. a Petőfi
Társaság lotitkára, kitűnő költőnk, Váiadi
Aranka, a Nemzeti színház, Váradi Ilike a
Király szinhaz és Géfin Lajos a szegedi Vá
rosi színház'Tmívészei működnek közre. Dr.
Váradi őméltósága humoros felolvasással
fogja á koncertet bevezetni, tpjos leányai:
a két vendégmüvesznő, verseket mond, pá
ros jelenetet játszik és énekel; Géfin Lajos
pedig szaval. — A különösen érdekesnek
Ígérkező hangverseny maris nagy . érdeklő
désre tarthat számot.
A szombathelyi múzeum
A múzeum
karácsony, husvet és pünkösd elsőnapját ki
véve, minden vasár es ünepnap d. c. 9 - 1 0 - i g ,
d. u. 2—4-ig (nyáron 5-igJ nyitva van. Ilyen
kor bárki megtekintheti a muzeumot. Hétköznap belépődíjul kell fi/'-tni és pedé: az
egyesület tagjai és a családjukhoz tartozók
nak meg a gyermekeknek fejenként 20 fii.
másoknak 5ti liller. Botot, esernyőt csouiagot a ruhatárban kell hagyni, ahol minden
darabért ti f. örzésidij fizetendő. A múzeum
anyagát tanulmányozni vagy lest mén veket
másolni az igazgató engedélyével az osztályfő
felügyelete alatt szabad. A könyvtár július
es augusztus hónapok kivételével heteiikiut
háromszor van nyitva: szerdán, moutbaíou
d. II 3—7-ig, vaédrnap d. e.
áráig,
amikor minden tizenhat éven felüli tisztes*
ségesen öltözött egyen 'ferti es nő, olvashat
az olvasó teremben. A könyvtár hasznalata
ingyenes. A könyvtáron kutii váló olvasásra
csak az egyesület rendes tagjai kaphatnak ki
könyvet, ha a i korona évi tagsági dijat be
fizették és a könyv jókarhantarlásáért fele
lősseget vallatnak. A 'JO koronánál drágább
könyveket e-ak biztosíték ellenében adják ki.
A kiköicsönözés határideje két hét, am*ly
indokolt kérelemre meg ket héttel meghosz-

dai meredeznének. Kz az a "Sírbolt, melybe
az idő temette Siduena várkastélyt.
Ezen a helyen volt az a hires erősség,
melynek nyolc toronyból állott
fegyveres
otalma. Mélységes gyökeret vert. az a véle
mény, mely szerint e faiak közt siratta Castilia
királynéja. Bourbon Blanca. Don IVdro király
hűtlenségéi s durvaságát s hogy ennek ren
deletére, itt mérgezte meg öt Juan Perez de
Rebolledo ijasz, miután a királyi fogoly első
őre. Inigo Ortiz de Zúniga nagy crelylyel s
előkelőséggel tagadta meg e gonosz tettet.
Ma. hála valamely gondos kéznek, amely
meg tudta őrizni, mint valamely ereklyetar
tóban, azt, amit idő s neuibanomság hagyott
meg e falakból, amelyek annyit "tártak STtld-'
uak. a Siduena várnak nyolc tornya közül
megvált még egy: a Dona Blancáé s ez az
összeomlott rom fölött, mint sir fölött a ke
reszt, áll, akárcsak egy hősnek síremléke
csúcsán a korona. Bárha olt van is a magas
talapzaton, még sincs rajta egy szál virág
se díszül, de még c.-ak egy lüzérk? repkény
sem ölelő védelmük Zordan, mint valamely
sírboltnak négyszögletes előszobája, büszkén,
mintha meg akarna felein: annak, hogy egy
királynénak szolgált utolsó lakásul, nyúlik ki
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szabitható. Aki a könyvet a kitűzött határ
időre be nem adja. az mindennapi késede
lemért 20 fill. használati dijat fizet. A felolvasótermet, (nagytermet kulturális irányú
egyesek és egyesületek is igénybe \ ehetik.

és országúton, ahol sok

isko$|s

gyer

mek szokott járni. k ö q n y e i K , megeshe
tett volt. A lovak önmagukban is

tet

tek némi kárt és a dömölki utcában a

fiatal fák sorában.
Nyugdíjazás. A körjegyzők és kürorvoGyűjtés. A inagyarcsékei reformátusok
sok nyugdijválászliuány ámult kedden Radó templomot akarnak építeni.. Minthogy az épí
Gyula főjegyző elnöklete alatt ülést Jarlntl, téshez elegendő pénzük nincs, á hiányzó
melyen a nyugdijalap mull evi számadását összeget gyűjtés utján szerzik meg. A gyűj
targyalta. A választmány javasolja Lobermayer téshez az alispán engedélyét megkapták.
Miniszteri jóváhagyás. A beiügyminisViktor hegyfalui körjegyzőnek évi 214Ö koro
nával, Viky Mihály sárvári községi jegyzőnek terium értesitelte a vármegyei hivatalt, hogy
helypénzszedésről
pedig évi 2100 koronával való nyugdíjazását Jánoshaza községnek a
A választmány özv. Wehofsits Józsefné özvegyi hozott határozatát jóváhagyta.
ellátását évi 720 koronában állapította meg.
Izsákjai bflcsu M** van Izsákfán
Megbokrosodott lovak. Kiss János

az a nevezetes bucsu, melyre

a

cell-

káldi plébános szerdán beküldte kocsi-

dömölkiek t ö m e g e s e n szoktak kivonulni.

s7t városunkba egyet-más

A jó m á j u s i

bevásárlása

levegő

és

Vadászi

Fái

végett. A lovak a Kossuth Lajos-utcában

kitűnő pincéje is csalja k i őkel. A mai

megbokrosodtak

idö|áfás kedvező tesz, vajúságos

ős

kanyarulatban

a

narn

kocsit felliorilolták. A kocsis kiesett és

vándorlás' képét tárja elénk a celldömölk

könnyebb

izsákfai országút. A bucsusokat Vadászi

sérülést szenvedett. A meg

bokrosodott lovak azonban eszeveszettül

vendéglős mosl is tárt ajtókkal

várja

vágtatlak,

s Jmiként

pénzt

tovább

az

Erzsébet-utcán

mondja, vendegeitől

végig és Almási János kereskedése elé

nem fogad el. (Talán a főpincérnek kell

kanyarodva, az eddig felborultan

fizetni? Szerk.)
A gyümolcstenyesztes
fejlesztése
Magyarország nyugati részén, £ Nyugatmagyarországi FnldmivelOk Gazdasági Egyesülete nagymértékben előmozdította a gyü
mölcstermesztés fejlesztését működési terüle
tén főképp a kisgazdák között azáltal, hogy a
fÖldmivelésügyi kormány hathatós támogatá
sával közel 15 ezer darab nemes gyümölcs
fát osztott ki tagjai közt. Azon községekben,
hol a gyümölcstermesztés a lakosság főfoglal
kozását képezi, az egyesület szakembert küld
ki. hogy a gyümölcsösök ellenségeivel szem
ben való védekezésnek legújabb módozataival
tagjait közvetlenül is megismertesse.

von

szolt kocsit egy zökkenéssel ismét ren
des helyzetbe hozták s a dömölki" or
szágúton

száguldottak

tovább,

Polczer-féle ház udvarába. Itt
vás

kut

állta

be a

egy ká

utjokat. amiért azt is

feldöntötték s az egyik ló első
a kútba esett, illetve

függő

lábbal

helyzetbe

jutott, minek következtében tovább már
nem iramodhattak. A szerencsés vélet
lennek köszönhető

csupán,

gázolás vagy egyéb baleset
tént, ami pedig a forgalmas

hogy elnem

tör

utcákban

szirtkoronája s homlokán a paizs, melyen
márkikorona a l a t t ágaskodik Castilia oroszlánja
s domborodik Aragónia barom vesszeje".
Ez az eredele-a. Castitlón del Valle de
Siduenas marki-család címének.
Ezt a szomorú es kopasz dombot négy
lombos ültetvény környezi: a Martela, Nogales, Algarrobo es Alcaide..
Igy veszik körül kertek a sin. hogy
mintegy leplezzek a halál borzaimasságák
Az ültetvények utolsójában fehér nyár
fák sűrűjéből a >Piedad» kedves nevü patak
bugyog. Nevének megfelelő bőkezű szeretettel
nyújtja ki egyik karját az ültetvények termé
kenyítésére, inig a másik, a Puerto de Santa
3Ta ríáTTa WiT '(TI'
egy romba dőlt remeteség mellett időz el,
hogy hódoljon a kidőli méltóságnak, hogy
megöntözze könnyeivel a romokai, melyek
emberi kéznek müvei: aztán fáradtan foly
tatja útját, mia a remeteség 'elhagyatva, szo
morúan áll olt feldűlt falaival, szentegyházán
se tető, se kapu, tornyán nincs kereszt; a
koronája se harang, mely szóra birná s nem
is tiltakozik, mint a gőgös ember, sem nem
jajgat, mint a tehetetlen, sem panaszra nem
fakad, mint á bánkódó, hanem némán omlik

össze, mint a célját ve.-zletl oltár a szentély
nelkül, iniiit a lest a lelek nélkül s mégis
fönségesen, mint egy király, kinek elveszett a
adcoronajtrre'fmult fönsége s •jelen balsorsa"
kettős méltóságában.
II.
Innen-onnan két esztendeje már, hogy
Miguel é.- Joaquina bérben bírták az Alcaideültetvényt. a-melyhez lakásul mintha rendelve
lett volna a Dona Blancu tornya. Miguel két
fia. I'erico és Roque segítségével művelte az
ültetvényt s ezek Jerez de la Frontéra élelmi
piacán adogatták el a gyümölcsöt és zöldséget
I'erico, az öregebk fiu, telve volt a z z a l
a jóságos bizalommal, azzal a lelkesedéssel,
TRneTy 1y
szép ifjúkor, benned a sziv tárva-nyilva, nem
takargatsz sem félelmet, nem rejtegetsz bizal
matlanságot se — mint amily kísérője a
vidámságnak a nevetés. Szerette szüleit egész
a rajongásig, ha ugyan lehetséges rajongás a
szent és köteles gyermeki szereleuben, melyet
a természet parancsol, a hála szentesit, bol
dogságát abban lelte, ha örömöt szerezhetett
nekik és szerencsésnek erezie. m^gát, ha nyu
godni, pihenni s elégedetteknek látta ő k e t
(Folyt, köv.)
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A robot megszüntetése. A jobbágysáMivel lehet a t a k a r s á n y h i á n y t p ó 
ságut Kossuth Lajos törölte el. A jobbágyi tolni? A takarmányhiány jeleni.-: oly nagy
robotnak ftinmaradt nyomait most törli el mértékű, hogy a kisgazda kénytelen áUatKossuth Ferenc. Aradmegye fölirt a keresker. állományáuak legnagyobb részét eladni. Ezen
delmi miniszterhez az 1890-iki I . t. c. 25. nagymérvű eladásnak s/ükségteknárhan^atlás
szakaszának eltörlése végett Ez a szakasz lesz a következménye, mely később ' ismét
azt rendeli, hogy az útadót nem; 'fizető, sze áremelkedést von maga után. melyet minden
gény ember három napi robottal váltsa meg esetre ugy a_ gazdák, mint a fogyasztók érézt a kötelezettségét. Most Kossuth Ferenc a~ dekeben w.ei .keli akadályozni. i|.,gy tehát a
közutakról alkotandó törvény tervezetében takarmány hiányt csökkentsük, szükséges,hogy
kimondja 'ennek a közszolgáltatásnak az zöld takarmány pótlásáról gondolkodjunk,
erre pedig le^afkTalliiásabb az erűlakarmány,
elejtését
mint pl. a Cocas és Sesam pogácsa. A NyuGazgasági szakértők. A m. kir. föld
mivelésügyi miuiszter Vasvármegye területére gatmay.yaror.-z tgi Földtnivelők Gazdasági Egye-,
a birtokrendezés ügyében a gazdasági szak sülete . eiy' gyárral Összeköttetésbe lépett,
értőket m á r kinevezte. — Május 1-én a lago- hogy a ki-aazdák részére ezen erőtakarmányt
sitási eljárás során uj rend lépett életbe. A jutányos ár mellett be.-zerezlies.ie es felhívja
földmivelésligyi miniszter a föld osztályozását a kisgazdákat ezen takarmányokkal etetési
közelebbi
és becslését végző bizottságok elnökeinek k i  kísérleteket team. Érdeklődőknek
nevezésénél súlyt fektetelt arra is, hogy min felvilágosítással szolga! az egyesület Csakis
den vármegye területéről legalább három-négy erőtakarmáuyok etetésével lehet a tej és vaj
kisgazdát is fölvegyen á szakértők közé, hogy teriueli'.'éiiulí csökkentését megakadályozni.
Mindenféle. Az t szagban már 2607
e fontos birtokpolikai eljárásban a kisember
erdekei is megfelelően érvényesülhessenek. A állami elemi iskola van. melyben összesen
tagositási eljárás legfontosabb része, amitől 0460 állami tanitó és nőtanitó működik. Az
első sorban függ a tagosítás eredményessége, i állami tanítok sz ima az öiszes tanítóknak
megbízhatósága: a helyesen keresztülvitt osz- i 26 százalék i . — I l i t szombathelyi asztalostályozás és becslés. A szakértői bizottság | mester '-.a.tt-n'ozl.:. houy' szöveu-v.i "alapon
összeállításánál most sem mellőzhetők a ! árurakuirl rendez be a mostan épülő Deutschhelyi különleges viszonyokat ismerő szakér- i féle szombathelyi bazárban. - A Katii. Nép
tők, akiknek a bizottság tagjaivá való meg- !szövetség i i j agitációs r ö j . a l " ! adott, k i
választása továbbra, is az érdekcsuportok ' 10Í! ezer példányban. — X;. yükjén a Nép
szövetség sikerült gyüiesi tartott. — Kőszegen
föladata marad.
ismeretlen lenesek két kath. templom összes
Községi Jegyzők és a bűnügyi nyomozások. Az igazságügyi minisztériumban | perselyeit feltörték es tartalmukat elrabolták.
egy novella előkészítésén dolgoznak, mely ,
novella azt célozza, hogy a községi jegyzők
szélesebb hatáskürt nyerjenek a bűnügyi nyo- I
mozásoknál. Ezzel kapcsolatban önálló nyo- j
mozó-utasitást terveznek a községi jegyzők
vil any-eröre béren- .(jW
részére, s ennek alapján a bűnügyi nyonn- I
zást, mint rendes tantárgyat t>e fogják sorozni j
| ^ dezett mészáros- és | ^
a közigazgatási tanfolyam tananyagába.
i ~ l :: hentes-ára üzlete:: l ~ i
A gérczei .evang. ifjúsági egylet 1000.
SZOMBATHELY, belsikátor.
május hó 20-án Pintér József vendéglőjében j
V
Lakú: Hid-ntci 3-lk síim.
•
saját könyvtára gyarapítására műkedvelői i
szinelőadással egybekötött zártkörű táncmu- |
latságot rendez. Beléptidíj: személyjegy 80 '
ádjegy 1 K 60 fUléfr-Kezdete d. u. '
Ajánljuk naponta frissen vágott
3 órákor. Izleles~élelek es italokról, valamint I
kitűnő, zenéről gondoskodva lesz. Srinre ke
rül: Hűség próbája, vígjáték egy felvonásban j
Személyek: Mátyás király l'éc Márton, Apor i
azonfelül saját gyártmányú kolbáLászló főispán Imre József, Vidor, udvari bu- j
szainkat, úgymint: pariser, salond. Skriba Kálmán, Sáfár Erős Mihály,'
valade, .. frankfnrter, .. tormás
Márta, ennek -leánya Szalay Róza, Bartók, j
virsli, krakaner, sonkakalbáss,
ménesmester Bolla János, Endre, ennek fia
krinolin, debreceni, angsburgi
extrakalbász, szalámi és szárazBalogh József, Szolga Máthé János. Történik j
kalbáSZ, húsos kalbáSZ nyersen
egy korona-jószágon. > Vallomás, páros jele
füstölve, nyelv és sertés- és máj
net. Előadjak: Szalay Ilus es Balogh Józ.-ef. |
sajtok. Naponta frissen kaphatók
•Szeretem a férfiakat* magáujelenel. E l ő a d j a ^
.^t^ennemji fnitnlt hns»0r,iti»gE,-,
""fTjrvath' §zíd'í. ' "
T~
sen és lőtten, szalonna frissen
füstölten.
A körjegyzői fizetési alap kezelése.
• A vármegye' területén a körjegyzői alapot
2sir kicsinyben és nagyban.
jelenleg a szombathelyi pénzügytgazgatósag
kezeli. A vármegye törvényhatósága ujabban
Megrendeléseket agy helybon, m i n t ' viáekon
ugy határozott, hogy a fizetési-alapot ne a
pontos kiszolgálás mellett gyorsai tszkdzlCak.
pénzügyigazgatóság, hanem az illetékes adó
Kiváló tisztelőitől:
hivatalok kezeljék. A belügyminiszter most
Weber Testvérek.
értesítette a vármegyét, hogy a törvényható
ságnak ezt a határozatát nem hagyja jóvá, s
Naponta postai szétküldés.
igy továbbra is az eddigi intézkedés marad
érvényben.

WEB 3R TESTVÉREK

marha-, borjú- és
sertés húsainkat.

3 oldal

amerikai és kasai
:: elaaási hirdetmény.
A riaevtníU^sic'i KrtMntivé>Iéa< cvi rrí.ms7.i>-riim
G09Ul>lÍ.>iHJ >/...lli . s/..Kv;.!ivreiu!i U-I- >/• -ni váK»na'i/t BI«Ö o^ztalyo* tínui- é s g- fi!cer«i
HIPARIA-FíiHVAUS, fiU?2S*.R£5-«0»VlCüiai»il
VITIS-SÜLÖMS ; Í I . I - T . , u u'Ni>,.u~», v.n-ti.ml
n r...nt!v akui\<>k>;i nair.MsiteU, f
rfiiU^tr** tnuinlen léktiiMÍM'n
|**<:kiv.-ildH
l

gyökeres- fás- M
iigVfcXitite :. l.azii •nm*

z&itoYr:

1

..i-i;.i.i».-^:r--ii •

BADACSO.».7VD:;:::
>»it«tp> T l f t ' * ' i

HENTESÜZLET

ssöuárr/sp

i S4Í»Há

|

midi'

MEGNYITÁS!

Tisztelettel hozom Celldömölk és
vidéke n . é.-közönsége b< tuekmiására,
hogy Celldömölkön, Sági-utca
rány vendéglő

(Bá

épületében)

h e n t e s á r u - ü z i ' j t e t
nyitottam.'

;

A u. é. közönség- párUugásúJ hogy
kiérdemeljem, mindenkor friss áruval
fogok szolgálni.

A tisztaságra és pontos mértékre
nagy fi&relmet fordítok.
,

Tisztelettel

MEIZNER KÁROLY
hentes-mester.

SI'BCKEBPJTEBD-

Liliomtej-szappan,
Legenyhébb szappan bőrápolásra

és

pattanások ellen.
• • »

MINDENC'TT

KAPHATÓ

Mi-i-t ? „— „Papamegengedte: Bisz' valódi
Jakobi-féle Antinicotin ciparettahüvelyek

c

Figyelem !Csakis„JAC03í"iílzéJSel valód
Minden fadoboz egy érdekes bflvésxkártyát tartalmaz.

20 szám

KEMENESALJA

4-ohJaJ.

hanglemezek, tfik
raktáron tartatnak
DINKGREVE NÁNDOR
papirkereskedésében
CELLDÖMÖLK.

zx:

SZŰCS SÁNDOR
= FIA =

Egy jeles képzettségű szaksegédet hozatván,

fogorvosi

bihardiószegi szölöoltvány:: termelö-czeg fióktelepe ::
CZELLDÖMÖLK, (Vasmegye).

ÜT

műtermemben

mindenféle, rágásra és beszédre alkalmas kaucsuk lemezű és lemez

Mór Gyula inükwtész.

I

Birkmek inflyen és bérmentve küldi

nélküli mfidarabokat arany koronákat, csapos fogakat, hídmun
kákat a m e g r e n d e l é s n a p j á n e l k é s z í t e k .

siíhíoft»án>- i s vessző árjegyzékét,

=

mely minden szőlőbirtokosra nézve
sok hasznos tudnivalót tartalmaz.
Az oltványok Czelktomölkon sze
mélyesen is megtekinthetők. Araim
olcsók és anyagom kifogástalan.

Hibás állása és tört darabokat 2 óra alatt kijavítok.

Megkeresések afiék telep
vezetőjéhez intézendők.

V I D É K I E K

M E G V Á R H A T J

A K.

* =

Öntött arany, égetett (nem utánzott) porcieUán, platina, czement
'
f o g t ö m é s.
^^1=^:^^=

é

Érzéstelenített fog- és gyökérhuzás!
Mérsékelt ár, több évi jótállás!

Értesítés.
i
Tisztelettel értesítem a j
n. é. közönséget, hogy I
e l s ő r e n d ű cement
csövek és cement-lapókból nagy raktárt!
tartokT — Elvállalok |
mindenféle betonmun
kát olcsö árban, kifo
gástalanul elkészítve.
Portland- és Román-cement
olcsón beszerezhető.

Rendelés d. e 8-tól d. n. 6-ig.

Dr. Kóródi Simon fogom?,
P á p a , Jókai Kór-ntoa, 16-ik szám. I . emelet. (Blum-féle ház.)
ix:

KIADÓ

^

1

Kényelmes lakás
Az ujtepen. Rákóczy utcában levő házamat, mely áll:

két nagy utczai szoba, zárt ü v e g e s
veranda, konyha, pince é s padlás
ból, g y - » a hozzávaló nagy gyfliflgiCSÖS k** ''

Tisztelettel:

VVEISZ K Á L M Á N .

u

s t i n t e

6

jnelyben. Rűk-temui ^yflmfllegfk gs. jzólő yan .

1909. évi augusztus l-ére évi 520 korona bérért kiadom.

t = = T A N U L Ó N A K ==

X
©

egy Jó fin azonnal fel4U
vitetik
«|«
MATER ISTVÁN fűszer- és
csemege kereskedésében. :

A k e r t el van teljesen veteményezve.
-

Titsztelettel

Molnár János

k

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Czelldomolk.

mozdonyvezető.

