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8ierkesit6»0€ éa kii dohivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CelldomOlkrír 
ide intezendök a szellemi részt illető közlemény 

hirdetések és mindennemű pénzillclékek. 

. A király köszönete. 
Kedves gróf Khuen-Héderváry Károly. 

Születésein nyolcvanadik évfordu
lója alkalmából országaim minden részé
ből számtalan szerencsekiváhatot és hü 
ragaszkodás bizonyítékát vettem, amelyek 
összes népeimért egyformán melegen 
dobogó szivemet mélyen meghatván, 
igaz örömmel töltöttek el és amelyekből 
ujabb Terőt merítettem a jövőre. 

Hosszú életem alatt az Égből nyúj
tott oltalom és -támogatásért mélyen 
érzett báláimnál foiró imáim szálnak fel 
a Mindenhatóhoz, hogy államaim összes 
lakossága javának szentelt működésem
től a jövőben se vonja meg szent 
áldását. • • -

Mindenkinek, aki rólam e napokban 
megemlékezett, szivem mélyéből mondok 
köszönetet és megbizoni Ont, hogy ezt 
közhírré tegye. 

Bad Ischl, 1910. augusztus 21. 

Ferenci József sk. 

Ingyenes népoktatás. 
Szeptember elsejétől fogva ingyen 

mérik a tudásnak azt a mértékét, amely
ért az állani a törvény ostorával hajtotta 
be — vagy legalább igyekezett behajtani 
— az iskola karáiujába minden fiát, de 
amelyet aztán a.karámban nem akart 
adni.' csak pénzért. 

Nem mondja senki, hogy naivitás 
örülni azon. hogy nem kell azt a pár 
korona tandijat esztendónkint leszúrni. 
... -̂ Azzal ne jöjjön senki, hogy az 
analfabéták nagy számának nem a tan
díj vot; az oka, hanem <r- egyéb díj. 
Az a bér. melyet a jog és törvény sze
rint iskolás gyerek Csak ugy adhatott 
át a szülejének, csak ugy kereshetett 
meg. ha — nein jár! iskolába. Minden-' 
bői igaz valami s ez-a csöpp igazság 
fog ezentúl is még valamelyes percent-
számot jelenteni az analfabéták statiszti
kájában, de ez a percentszam a maga 
aiacsonyságábah jelezni fogja, hogy immár 
csak maradéka a naivnak, a nagynak az 

1 
elrettentőnek, kulturátlanságunk ijesztő 
bizonyságának. 

Illik egyszer már megállapítani, 
hogy az iskola nem csupán a tudás 
hajléka s még csak nem is elsősorban 
ez. Dehogy akarjuk mi a tudást egy 
cseppet is lebecsülni azzal, hogy kije-
lentjük, hogy nyújt nekünk az iskola 
még a tudásnál is jóval becsesebbet. 
Nagy dolog is ez, hogy a gyermek meg
tanulja azt, ami a betűvetésen és a be
tűk összerakásán kezdődik, de az állam 
nem azért alapit iskolát, a szülök nem 
azért küldik beléjük gyermekeiket. A" 
betűvetést is, azt is ami ennek folyta
tása, uiegtanuiná a gyermek tán otthon 
is s könyebb is volna tán ugy s az 
eddiginél nem is drágább. Csakhogy 
ennél a puszta tudásnál többet az otthon 
való tanítás nem nyújtana neki. Azt a 
tudatot, vagy annak a homályos érzését 
bizonyosan nem. hogy vannak itt bizo-
njos feladatok, melyeknek megoldására 
egybe kell fognunk, egybe mindazoknak, 

bizonyos területen belül élünk. 

A fatális nyeremény tárgy. 
Irta: Bilesa. 

A bodzavölgy-ireghi helyiérdekű vasutal-
igazgatójának terhes állásál töltöm be közel
ismerésre. Mint ilyennek sok kellemetlenség 
is jut osztályrészemül. Ezen kellemetlenségek 
közt legterhesebb ram nézve a sok folyamo
dás, könyöradomány elintézése, melybéi mind
untalan .széleskörben ismert nagylelkűségem
re, való hivatkozással majd egy tönkrement 
mészáros, majd egy kiszolgált káplár, majd 
egy .sorsüldözött, irnok ostromol egy bakter-
ságért, vagy kalauzi állásért. Ennek apját 
leütötte a hajókötél, anyja mosónő volt, annak 
mindenét a tüz pusztította el . . . Szinte 
megörültem egy zöldszinü, formás levélnek 
egyik nap, mikor a postát rendeztem, mely 
igy végződölt (én mindjárt az aláírást nézem 
a levélben.) 

Mély tisztelettel.: 
Hatosné-Hajek Fanny, 

a kopaíidi krajcár-fgyW elnOk*. 
Soha életemben Kopaszdinak hirét se 

hallottam s most ez a hosszú cimü őnagy
sága arra kér, hogy vegyek nála snrsje?ye>. 
A kopaszdKfentnevezett egyesület széleskörű 
agitációja révén sikerüH drágábbnál drágább 

-sorsolási tárgyakat beszerezni -« a fidyo jöve
delem a szegény gyermekek felruházására 
leend fordítva. Igy őnagysága. Én a papírko
sárba hajitottam.Feleségem látta hogy asszony-
Írás, amit bedobtam a papírkosárba, nem 
késeli tettemet megjegyzésével kisérni: kezdte 
olvasni. Annyira meginvalt hogy a konyhapénz
ből óhajtott |egaláDb is 5 darabot a sors
jegyekből a cél érdekébe megrendelni. 

— Lehei, hogy épen egy florentin 
kalapot nyerek, a mit te oly régóta veszel 
már! csipkelődött az asszony. Én csak nevet
tem, mert az irógépezett mellékleten, melyet 
(•I.) vessző alatt (Fehérráry-tempó) csitoll a 
lelkes elnöknő, a haupitrefler egy .használt, 
de vadonatúj• phonografban volt megállapítva. 
Szerepelt meg a sorsolási tárgyak közt egy 
zenélő Kossuth-kép, egy tucat pakfon evőesz
köz. «A felséges uralkodó család, olajfestésü 
.remek, képe, 101 magyar népdal, Svengali, 
a magyar nép barátja, összes munkái disz-
kötésben slb. — Azonban nem rontottam el 
az asszony illúzióit, söt inkább lekötelező 
előkelösséggel utasitottam vissza, hogy a 
konyhapénzéből ily nagy áldozatot ne hozzon 
a jótékonyság oltárára. Kifejezvén abbeli 
meggyőződésemet,— hogyha nyeremények a | 
legkényesebb igényeken is felülállanak s igy 

fejedelmi módon rekompensálva lesz afluren t 
kalap, sőt talán szerencse legfényesebb álmát 
fogja megvalósítani, felajánlottam, hogy 10 drb. 
sorsjegyet veszek számára saját költségemre. 
Az asszony beleegyezett láthatóan jól esett 
neki előzékenységein. Ö persze nem gondolt 
arra, hoy 10 darab sorsjegy 2 Irt, egy florentin 
meg biztosan le alább is tiz fonni.A florentin 
kalapról ünnepélyesen lemondott s velencei 
állótokörről és tizenkét águ csilláról álmodozott 

Én már jóformán el is felejtettem, hogy 
hogyan ültettem fel az asszonyt,mikor egyszer 
csak beront hozzám. — _ 

— Nézd csak a 92t.-es nyert éa mulatja 
a megyei lapban a «kopaszdi krajcár-egjesalet 
sorsjátéka, c. rovatot. — Az asszony tulboldog 
volt. Én intettem. 

— Asszony, ne igyál előre á medve 
bőrére.' 

Maga irt az elnöknőnek, és rendelkezett 
nyereménye elküldéséről.A várva várt csomag 
végre megjött .Tartalma : ruhanemű, meg
jegyzéssel. Udvariasan segédkeztem a felbon
tásnál, magam is kíváncsi voltam. 

— Uramfial Mi ez? — Kiveszem. Egy 
újdonatúj báránybéléses szarvasbőr-nadrág. 
Még a mértékcédula is rajt van a szabiitól. 

Nem ecsetelem a viharos családi "jel -



nyüzsgünk. S hogy ezeket aztán az a 
közös munka és az a közös kötelesség, 
a közös mult és a fokozottan közös jövő 
egy nagy érdek és lelki közösségbe 
kapcsol *a ez a kapocs, amint egyfelől 
elválaszt bennünket más ilyen közönsé
gektől, másfelől itt, egymáshoz szorosan 
főz talán méfr a vérbeli kajiocsiiál Js, 
A nemzeti közösség érzése az iskolában 
éled, itt táplálkozik és nő nagyra és válik 

erőssé;, liuui dacolni tud aztán min-
den külső ellenséges hatalommal. . 

Eddig az iskolában láttunk, t űnünk 
egy ilyen ellenséges halaimat. Ott ter
peszkedett a felekezetiség. hirdetvén, 
hogy nagy es elsóraiign érdek az em
berek ' szejjelválasztása. sőt egymással 
S/eiid-»«lli"'~a Hozván lehel Így szó a 

nemzeti eszme egyesítő erejéről es ha
tásáról, hogyan arról, hogy az együvé 
lartozandosag érzete nevelődlek, tűikor 
szabadon hirdethette bontó tanait még a 
gyűlölség is ? 

Most nincs tandíj, tehát összeomlik 
a lelekezeli iskolák nagy része Nem 
mind. de. jó egynéhány es nyomukban 
olt emelkedik majd az állami, a nemzeti 
iskola. Kivonul a bontó, botnlaszlo fele
kezetiség és helyébe jön az -egyesítő 
nemzeti eszme. Es miivel egy uj yené-
rációt, melynek egyes tagjai keresik és 
megtaláljak egymásban a küzdOtarsat. 
az érdektar.-al. a honfitársat, a polgár
társat- S ez a generáció lelkesíti ni fog 

és dolgozni értük.. S munkája nyomán 
talán kiéled és terebélyes fává lomboso
dik a rég áhított magvai kultúra. 

Most lép életbe, az ingyenes nép
oktatás: 

H I B E K . 

S i r v á g y . 

MegCsalt az élet és nincsen ir, mi hozha_ 
Mély szivemre enyhet, gyógyulást. 
Szerelmem égő balzsama kiszáradt 

Egy mágnásasszony hirtelen halála. 
Eszterházy .Miklós hg. neje szül. Cziráky grófnő 
(. hó 19 én Eszterházán hirtelen-'meghalt. A 
hercegasszony gyermekágyban feküdt s a 
hirtelen beállott k- mplikációk idézték elő fiatal 
inagnásasszony korai halálai. 

1_ Márjacelli jmcsn^A Szwobathelyi-plé
bánia területéről hétfőn mentek el a hires 

S hasztalan varok a helyébe, mást. 

Megfásult lelkem s rideg éjjelében 
Hiába kérem csillagért az észt . . . 
Megiört bizalma, hite és reménye. 
Xincs többé semmi, mi eliii készt. 

Küzderöm végkép kimerült a hossza, 
Reménytelen folyt gyötrő hüré-utáó-

Mánaceili búcsújáró helyre. A bucsusokat KtafTI 
Mihály káplán vezette Mintegy 825 hnrsi 

Győzelmi lombot nekem mi sem nyújt már, 
Enyhe békét is a halál csupán. 

jöjj hál halálom, egyetlen barátom 
Lelkem uj éltét kebled adja meg. 
S ez elhagyottan megrepedt hő szivet 
Jégölelesü kezed áldja meg.-

A', fi 

a-afiií Sportélet. Vasárnap, 28-án délután 5 
órakor tartja a jánosházai Football Club első 
nagy nyilvános mérkőzését a Czelldömölki At-

Jsliluii-ClulihaJ. A^-^ro?-i*rran-at4e,s!k'H-száuiok 
I következnek. A verseny tiszta jövedelme a j á -

i i o s h a z a i Lavvn-Tenoispalyá javara lorditlalik. 
Varosunk ifjúsági atlétikai egyesületének ez 

I az első v i d é k i nyilvános szereplése és reméljük 
! hogy helyét itt is megállja és győzelemmel 
I fog a küzdelemből kikerülni. 

vesz részt. 
A megyegyules előkészítése. Az állandó 

választmány e hó 30-án délelőtt 10 órakor 
üiest tart, melyen a megyegyűlésen napirendre 
tűzött ügyek nyernek előkészitésL 

Sorozás. A végérvényesen megállapított 
programm szerint az alábbiakban soroljuk fei 
azon községi és körjegyzőségeket, melyekhez 
tartozó allitáskötelesek-sorozás-aiá- kerülnek: ' 
Czelldömölk, Egyházaskesző, Boba: szeptember 
23-án; Czelldömölkvidéki,OstfTyasszonyfa, Kis-
köcsk és Nagysimonyi: szeptember 24-én; 
Vönöck, Kemenesmagasi, Magyargencs és Alsó
ság : szeptenber 26-án; Jánosházajánosháza-
vidéki és Papócz: szeptember 27-én. 

Jubileumi kereszt. Királyunk 80 éves 
születése napjának emlékéül mindama köz
hivatalt viselő tisztviselők, akik legalább' 10 
évet töltöttek el ily minőségben, jubileumi 
emlékkeresztet: kapnák.' A kereszt bronzból 
készült és aranyozva van. 

Öngyilkos- nagybérlő. Veszprémből 
irják: Dukai Takách Gyula zalaszentimrei 
püspöki nagybérlő a gazdaságot az idén ert 
elemi csapások következtében fizetésképtelen
ségbe jutott. Ma éppen nagyobb összeget kel
lett lefizetnie és minthogy kötelezettségének 
nem tudott eledet tenni, elkeseredésében egy 
veszprémi szálló mellékhelyiségében felakasz
totta magát és már csak holtan találták meg. 

netet, melyei a fatális toillelte-darab előidézett, 
begyógyult sebekel szaggatnék fel. Fajdalom 
nem képes beszéd ' Jobb, ha a feledés sokat 

-használt fátyolát í»-rr.--m ra. 
Az asszony minden módot fölhasznált,' 

hogy a nadrágon túladhasson. Éh nem is 
tudtam róla. odadla a kocsisunknak. Másnap 
reggelinél együtt ülünk. Kopognák János, a 
kocsis hozza vissza a nadrágot. 

Naccságos asszonyom! a szabó elfuc-
-csolta-ezt az egész nadrágot. Istentelen szükT 

Feleségem iszonyúan elpiru!t,hogy igy megtud
tam a dolgot Hogy zavarából kimentsem, 
indítványoztam neki, hogy a kertésznek van
nak fiai, azok valamelyikének jó lesz. 

A kertész két fiára meg, mintha rajok 
öntötték volna, ugy állott a nadrág A két 
gyerek minden reggel véresre verte egymást, 
hogy melyikök bnzza fel aznap. A bölcs apa 
paedagógiai elveit ezen állapot mélyen sértette, 
s azt az expedieust találta ki, hogy a versengés 
szerencsétlen tárgyát egy szép napon eladta a 
faluzó zsidónak.' 

Egyszercsak beállitt a zsidó. Kint ültem 
ebéd után a tornácon a komámmal. 

Jó naphot khivánok a nadjságoséknak. 
Eladhom egy rhemekh bhürnadrágh. Csheléd-
heknek jhú lesz. De még nadjságos" óhr is 
fhülhuzhat, akhár (hUispangyi isthállációra is. 
Nyáron hideg, mhint a phince, tbélen melegh, 
mint a khemence . . . 

— Megállj Náci. megkérdem a felesége
met Ravasz malíciával beszólok neki: 

- - Nézd csak, megvegyem ezt a nadrá
got? Mondanom sem kell, hogy szegény zsidó 
ügy szaladt ki az udvarról már a másik 
pillanatban mintha puskából lőtték volna ki. 
Engem is csak a komám jelenléte mentett 
meg az égiháborutól. — 

Szép farsangi idő volt. A komámnak 
| JA loadnUai Ummétf begy az asszony 

úgyis haragszik, menjünk nyulászni Az as
szonynak megmondtam, hogy vacsorára meg
jövök, s elmentünk. 

Hanem bizony nem kerültem én haza 
vacsoiára, mert hát az áldomás nagy sor! 
Hajnal felé indultam csak haza. A komám 
elkísért Épen azon gondolkoztunk, hogy hogyan 
lehetne ezt az áldomást, akarom mondani 
nyulászatol (csakhogy, — a. pohár, után !) 
egy «Rege a csodaszarvasról. '— félével 
elütni az asszony -elölt.. Könyű volt azt Arany 
Jánosnak megírni, nem ivott hajnalig, mint a 
kefekötő. "Nekünk bizony nehéz volt a gondol
kozás. Annyit kifőztünk az asszony előtt való 
mentségül, hogy Hunor és Magyor ükapáink 
módjára szép nyárspolgári módon vadászgat
tunk, mikor egy gyönyörű aranyfOlű nyul 
tüuik fel, s mi ulánna, bele egy meotisi ingo
ványba, honnét csak reggelre tudtunk kisza
badulni . . . Egyszer csak a holdvilágtól meg
világított országúton megpillantom szépen 

elnyújtózva — a bőrnadrágot. Valószínű a -
zsidó kocsijáról lerázódott. s az nem vette 
észre, hogy elveszett A vasút az országút 
mellet visz el. Ép jött egy vonat Pokoli terv 
gyúlt agyamban. 

— Fogd komám. Kivégezzük ezt a nad
rágot. Tudom le lesz kenyerezve az asszony. 
Kukkot se szól a kimaradásért!. 

Ráteltük szépen.a sínre. Egy jegenyefa 
mellől le-tűk a kivégzés lefolyását Azonban 
hiu gondolat! A bodzavölgy-ireghi vicinális 
nagyon jól tudja, hogy az ötödik parancsolat: 
ne ölj ! 

Ezért bosszú éles füttyel figyelmeztette 
a nadrágot, hogy hagyjon fel öngyilkossági 
szándékával, végre is megállt a jámbor. Az 
utasok mind kiszállnak, a mozdonyvezető . 
élénk gesztusokkal magyarázza a rendkívüli 
eseményt 

•i=a Uraim ! Az első öngyilkosság a bodza
völgy-ireghi vasúton! • 

A másik pillanatban mar eget verő nevetés 
hangzik fel, melyből kihang.ik a mozdonyve
zető egészséges hangú káromkodása. — 

A vicinális megcsökönyösödésének hire 
hamar elterjedt, s mivel k i t u d ó d o t t , hogy a 
nadrág az én tulajdonom volt, a megyei lap 
elég merész volt arról értesülni az eset kapcsán, 
hogy az én aligazgatói állásom erősen meg
rendült . . . Hozzá még.az asszony se tágított 
most már a kalap luefíol . . . • ,' ' 
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Katonaság városunkban. Élénk, moz
galmas élet költözőit városunkba az elmúlt 
hét folyamán. A soproni 18-ik honvéd 
gyalogezred vonult keresztül ezredgyakorlata 
keretében Czelldömölkön, a körülbelül 1500 
hadfi kedden délelőtt érkezett és e napon és 
szerdán tartózkodtak varosunkban. A katona
ság megjelenése természetesen óriási szenzá
ciót idézett eló és érdekes kepét nyújtott az 
itt időző színház kedd esti előadásának is, 
amelyen az ege.-z tisztikár megjelent. Ugyan* 

- csak e napon d. u G órakor az ezred zene-

N Y Í L T - T É R . 

kara tér-zenét adott a város közönségének 
tiszteletére. Szerdán délután Loskay ahá bor-
nagy érkezett meg és megtekintette az ezied 
legénységét. A gyalogság Csütörtökön reggel 
vonult tova Pápára, ahonnan még . az nap 
tovább haladtak PiUscsaba fele, ahol részt
vesznek a kerületi gyakorlaton. — Alig hagyta 
el városunkat a gyalogság, már ismét meg
élénkülték utcáink;- a—szombathelyi—lt-rk 
huszárezred 4-ik százada érkezett hozzánk 
csütörtökön délelőtt és' innen pénteken vonói, 
tak tóva, ugyancsak az tzredayakorlatra. 

A kolera veszedelme ellen a legjobb 
Óvó.-Zer a kolozsvári Szeut-I-ászló fertőtlenítő 
szappan. Főraktára: Német Márkusnál Czell
dömölkön. • - ' . , . . ' . ' _ 

Leégett takarmány. Bobán a mult 
szombaton "elégett Bobay Ignác 100 korona 
értéket képviselt takarmányszalmája. Bizto
sítva nem volt. 

Vasul a Ság hegyre. Czelldömölk 
állomásról kiágazólag a Ság-hegyre vezető 
gőzüzemű vasútnak ki-pitése körül kétléle 
nézet került egymással szembe. - Az egyik 
helyeselte a tervet, a másik ellenezte, ugy 
vélvén, hogy a létesítendő kőtőrő ipartelep 
munkásai a szőlőültetvényt és a termé.-t 
tönkreteszik. A késhegyig menő harc a ke
reskedelemügyi miniszter Íróasztalán dőlt el, 
aki az ipartelep és iparvágány létesítésének 
tervét egy aláírással approbálta, az/al a k i 
kötéssel azonban, hogy az egész telepet át-
hatlanul körül kell bástyázni. 

Gyújtogató gyermekek. Gondatlan 
gyermeket kezébe nem való a gyujtó.Kedden 
alkonyat tájban is Merseváton mintegy 1500 
korona értékű gabona-termés, gazdasági esz
köz és egy kis zsellérház hamvadt el a gyúj
togató gyermekek vigyázatlansága folytán. A 
tüz Orbán József udvarában történt; a kár 
nagy részét a biztosító-társaság megtéríti. 

Színház A tegnapi napon bezárult a 
színház kapuja, mert színészeink Szent
gotthárdra távoznak. A heti jól összeváloga
tott műsor az Obsitossal kezdődött, követte 
a Kuruzsló, Luxemburg grófja, Sári bíró, 
Van-e elvámolni valója? Az erdészleány, 
Dolovai nábob leánya és zárult Naftalinnal. 
Közben, csütörtökön kedélyes cabaret-est volt 
Kemenes-fléfin Lajos, a szegedi színház mű
vészének felléptével. Ugy a cabaret, mint a 
>Van-é elvámolni valója?- előadásakor a 
közönség teljesen megtöltötte a nézőteret. A 
• Van-e elvámolni valója- mindvégig ~ élénk 
derültségbev tartotta a közönségek A cabaret 
keretében pedig különösen Kemenes Lajos 
humoros előadása és szavalata hatolt, akit a 
publikum freneükus tapssal jutalmazott, meg 
egy gyönyörű virágbokrétával is. Hiszen ezt 
a czelldömölki urinők mindannyiszor meg

cselekszik, ha kedvükre való színész, .szóra" 
koztatja fiket, no meg ha â  bonvivant-e 
mellett egy kicsit mutat is. Kiyebkeiit a 
cabaret nem talált a ^közönség nagy" meg
elégedésére, mert a szinlapön hirdetett ket 
egyfelvonásos elmaradt es az egész előadás j 0 

a rossz rendezés es a sielség tanújelét viselt 
I nuiLan. | g l ( 1 j | i e r jQjggj pápai mészárosnak szep-
| ... Elveszett tehén. Rwinges Zsigmond j tember hó- 1-en á'ji'dnm, aki azt „kellő 

szakavatottsággal, pontos és lelkiismere
tes kiszolgálással, üzletem jó hírnévéhez 
méltóan tovább fogja vezetni, hagy a I 

(E rovatban koiMtlekért a tMrkesriMg (<•. IJt-í,-.-. 
-~— ~ • nem Tillal.l 

Köszönetnyilvánítás. 
Van szerencsém a i, közönség 

tudomására hozni, hogy 46 ev 
ota fennálló jóhirnevti.mészárszékemet 

jánosházai lakosnak vöröstarka teheneámiskei 
vasáron gazdájától, megugrott. A kóborló 
tehene; i n o - t kjsriiyébzerle kezesit 

Lövöldöző asszony. Szilvái Jozsefné 
j nagysimouyi lako.-t udvarius zaklattak. Egy 
| ilyen hevesvérű szeladon akart lwzza bejutni 
I egyik- éjjelen, az asszony azonban' csak ugy 
j " tudta öt távozásra bírni, hogy az ablakon át 
! kilőtt. A siker nem maradt el. de a hatóság 
j mégis kérdőre fogja vonni, mert nem volt 
j fegyvertartasi engedélye. A revolvert bar a 

Vevőközönség ne legyen kénytelen ma
gát holmi krumpli és zoUlségkereskedó 
önkényének kiszolgáltatni. 

Midőn e községből való távozásom, 
alkolniáljól a t. vevőimtől; barátaimtól, 
ismerőseimtől és" egyéb jóakaróimtól 
bucsut veszek, fogadlak irántam eddig 
tanusitott jóindulatukért ezúton is há-

csendöaseg elkobozta, de órcsuiele me.maradt, r lás kös/uiielein—nyilvánitását.—nieryi. 
Tüz. Sík József jhazai gazda udvarán '.maradtam tisztelettel 

levő pajta f. hó 11-én kigyuladt es leégett- J Czelldölilolk, 1910. augusztus 27. 
A 200U koronái meghaladó kar a biztosítás j , Krausz Mihály 
révén megtérül. 

Útonállók. E- ho'lO-an , Molnár l.ajos, 
Beiovits József es örodvaid József csipkereki 

i lakosok kiálltak a. Jánosháza 
I országútra s olt vártak be az 

is l'alfa közötti 
arrameiió ba-

I rágósukat, C-i-zar Ferenc jáilosliáti lakost, 
•akit aztán megtámadlak és alaposan elverlek. 

' A súlyosan serüli ember a csendőr-éghez 
! fordult panaszával, akik az ut néllö v ereké-
i dőket leijelentették a szombathelyi királyi 
, ügyészségnek. - , i 

: Korcsma eladás. A magyar valuta-alap 
! tulajdonát képező korcsmaepületet Karakón, i 

I.övy Sándor regi bérlő megvette 8375 K 50 ! 
1 filterért a község is reflektált rea, de c.-ak | 

8250-kor-l igert érte. 
Ankét a kolera ellen. A belügyrainisz- ! 

tériumban tegnap Jakabffy Imre- államtitkárJ 
elnoklestvel a kolera ügyében értekezlet volt, 
amelyen az elnöklő államtitkáron kívül reszt
vettek Bölcs Gyula miniszteri tanácsos, a 
belügy minisztérium közegészségügyi osztalya-
n»it főnöke, Frank Ödön- közegészségügyi 
főfelügyelő, azonkívül a kereskedelemügyi mi
nisztérium részéről Wimmersperg Frigyes báró 
osztálytanácsos. Az értekezleten megbeszélték 
a kolera ellen teendő óvóiotézkedéseket. 

A borárak emelkedése. Sopronból 
jelentik, hogy az oltani, valamint az osztrák 
vendéglősök részéről tapasztalható élénk keres
let következtében a borárak emelkednek. Az 
uj fehér és vörös borok ára hektoliterenként 
40—60 korona, az -olasz rizlingé 80 korona, 
egyéb fajborok ára 100 korona. A szőlősgazdák 
kissé tartózkodók az eladást illetőleg, inert a 
szüreti kilátások nem nagyon biztatók, régi 
borkészlet pedig nincs. A kecskeméti vincellér
iskola igazgatóságának jelentése szerint az 
ottani borok iránt igen élénk a kereslet és 
ennek következtében a borok ára. emelkedik. 
Az 1908. évi borokat 40—45 koronáért, az 
1909. évi borokat 3 4 - 3 8 koronáért, az uj 
borokat pedig 30 —36 koronáért veszik. 

A közönség bizalma. Most egy időben 
három olyan tárgysorsjátékot rendeznek az 
országban, melynek nyereménytárgyait, a pom
pás brilliáns ékszerekét, arany- és ezüsttár
gyakat a LöW Sándor ékszerész cég szolgál
tatja (Budapest, József-körut 81.) Ezt- a nagy 
bizalmat a jóhirü cégnek, kiváló áruival, 
pompás ízlésével és szolid áraival sikerült 
elérnie. Löw Sándor üzletének berendezése, 
kirakata valóságos kiállítás számba megy s 
Szent István ünnepén tömérdek vidéki tekin
tette meg a szerezte be nála ékszerszükségletét: 

Mézédes csemege-szőlő 
kilója 36 kr.. kapható: 

Mór Gyula kertészetében. 

B O R S Z É K I 
az ásványvizek királya, angolkór 

és vérszegénység ellen páratlan 

gyógyszer Mint ü'ditö és hüsitó 

ital a legelső minden vizek között. 

Főraktár Czelldömölkön: 

jfiAXEB J J Y U L A UTÓDA 
R Ö H PÁL cégnél. 

. % 1. IV.. Ára: 
36 

Üv* vissz. 8 

1. 
4-4 
10 

48 
12 

2 lit. 
64 üli. 
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P Á L M A KAUCSUK 
SÁR0K 

VAN ClPÖlZrl 
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Hirdetéseket j u tá n yos 
áron fel vész a 

KIADÓHIVATAL. 

2 darab ő lámpa, 
mely eddig kávéházi helyiséget világított, olcsó áron eladó. 

Olvasókörök és vendéglőtöknek nagyon alkalmas. Cim a kiadóbJTatalban. 

G Y Ü M Ö L C S Ö K , 
•agy es kis mennyiségben; asz
tali kukorica s mindennemű friss 
főzelékfélék nagy és kis mennyi
ségben a legolcsóbb árban besze
relhetők ugy lakásomon (Kórház-
o. 15 mint Dömölkön levő mű-
kertészetemben (Polcer féle kert). 

Kér 'in a n. é. kOzOnseg szive- párt
fogásai jól ismert virágkötészetem iráni. 

Csokrokat, kotiorakat eloviragbol 
é l siobadis'itesekre szolgáló mu-
palmakat ezentúl is versenyárban 
kész í te t 

•UPALMAK szép kivitelben 4 ko
ronától 20 koronáig. 

Kiváló tisztelettel : 

Mór Gyula, mükertész. 

Villamos erőre berendezett 

asz ta los mt 
Tisztelettej értesítem a nagyérdemű közönséget 

dömölkon. a Fereucz József-utcában levő 

asztalos műhelyemet 
villameröref bert-nJézell gépekkei-sTereltenT reh-miáltal' képes-^vagyofc^| 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és butormunkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe v á g ó mindenfelé munkát, melyét a legpontosabban, gyorsan 
és kifogástalanul teljesítek. 

l'gy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villamerőre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

•. - Teljes tisztelettel 

BERECZ L A J O S 
épület és bútorasztalos. 

r. J j m a r n o k á t v é t e l . 
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy Czelldömölkön, a Kossuth Lajos-utcában levő — 
az egészségi követelményeknek és legkényesebb ízlésnek megfelelő — Kransz Mihály 40 év éta fennálló 

h i i s c s i i r n o l t a | 
szeptember hó elsején átveszem. 

Midőn erről a nagyérdemű közönséget értesítem, kérem szives pártfogát. — A tisztaságra és figyelmes íi-
". v : szolgálásra különös gondot fordítok. 

Vágatás alá naponta csakis elsőrendű hízott marhák kerülnek 

* Kiváló tisztelettel . 

Steiner József, mészáros. 
Nyomatolt Dinkgreve Nándor villatiyerórelberendezett könyvnyomdájában Czelldömölk 


