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A tanév elején. 
Megnyíltak az iskolaépületek falai 

é s megkezdődöt t a komoly tanulás ideje. 
. E legendő volt két teljes hónap a 

""pihenésre , — mely idő" alatt mindenre 
futotta. Az agy pihenhetett, a test, a 
szellem üdülhete t t , a lélek felfrissülhe
tett. A-Szorgalmas, komoly gondolkozású 
ifjú bölcsen osztotta be vakációját. A 
te rmésze tben , az isteni szabad ég alatt 
jár t-kel t , majd testét edzette, tornászot t , 
úszot t , közben jól megválasztot t köny
vekkel szórakozot t , hogy elméje se ma
radjon parlagon.' 

Az ilyen ifjú az tán testileg, szelle
mileg megedződve , megacé lozva , vidá
man és gondatlanul néz elé az uj tan
e sz t endőnek . T u d a t á b a n van kötelessé
gének , t isztában van céljával, jól tudja 
miér t tanul, tudja, hogy h iva tásának 
kell szentelnie a most e lkövetkező ide-

. jét, hogy esz tendők m u l t á n pályája le
gyen, mert enélkül nem lehet é ln i a 
t á r s a d a l o m b a n , a hazában , az á l l amban . 
Ha t isztességes, becsü le tes akar ma
radni, akkor t isztességes munká t is kell 
végeznie . 

Akik ennek a t u d a t á b a h vannak, 
azokat nem kell fé l teni? 'azok nem el
veszett, gyámol ta lan emberek, azok ke
resztül küzdik magukat idővel a nehéz 
és megannyi megpróbál ta tásból álló 
é le ten . Az i lyenekből kötelességtudó, 
józan g o n d o l k o d á s ú honpo lgárok válnak, 
kiket nem térit el semmi és senki rögös 
és kísérletekkel teli út jaikon. 

Ezek az é r t ékesebb elemet képezik, 
A más ik csoport, sajnos, a nagyobb 
h á n y a d tunya, a rest. az akaratnélki i l i 
t anu lókból áll, a kiken még lehetne 
segíteni , ha némi akaratot, haj landósá
got mutatnak a javulás ra . Hol ez nem 
észlelhető, ott ká rba veszett szép szó, 
sz igorúság; ott h iába-minden kísérletezés. 

A t anév elején tehá t a hanyag, 
hánya-vet i , k ö n n y e l m ű , ifjúsághoz szó
lunk , hogy. p róbá l janak egyszer gondol
kodni , e lmélkedjenek cse lekedetükről , 
ténykedése ikről , vessék latba a tanárok , 

tanítók figyelmeztetéseit , vegyék fontolóra 
a szülők okta tó szavait; gondolkodja
nak. J á s s a n a k t isztán, szálljanak ma
gukba és holdogok lesznek. 

Nem oly riehéz, »ly rettenetes va
lami a t anu lá s . Egy kis kedv kell hozzá, 
más ra nem szabad gondolni, ellenben 
mindig szem előtt lebegjen a nagy, a 
nemes, a szent cé l : a jövő, amelyben 
önmagukró l kell gondoskodni az életbe 
kilépő ifjaknak és a létfentartásert bi
zony elkeseredett, kemény tusát kell 
vívni,: de ezt e l s z á n t a n , szilárd akarattal 
megvívja a- józan ember és megelégedve 
gondol vissza az iskolában eltöltött esz
tendőkre , hol sz in tén kellett dolgozni, 
küzdeni , hogy valami vá l lbassék .be lő le 
és vígasztallá az a tudat, hogy most 
az uj k ü z d e l e m b e n , az uj harcban már 
a régi . k ipróbál t vasakara te rő t viszi és 
ennek e lőbb-utóbb diadalmaskodni kell . 
A győzelem a ki tar tóké. " - -

Méhészeti kiállítás tanulságai 
Az augusztus 19-én megnyílt méhészeti 

kiállítás Ma yarorszag e^yik talán kevésbbé 
méltatott termelési apának a vázlathoz bemu
tatásra. Méhészek e<* iiiélusz-amatorök a"k 
érdekes dol̂ -ot láthattak a városligeti koecsolya 
csarnokban, valószínűiéit soka tanultak is, a 
német, osztrák és magyar méhész egyesületek 
között pedig barátságos érintkezés keletkezett 
a kongresszus, vagy még inkább a lársas ki
rándulások folyamán. 

Azonban nem ez az amiről írni akarunk. 
A méhrajok, a modem szerkezem kasok mel
lett volt valami, ami a nem méhész figyelmet 
is felköltötte: t. i . a kész cikk, a méz. Cso
dás tisztaságú átlátszó knstályszinil méz, ami
lyen kacsa mi akácosaink mentén terem, 
amilyent sera»a virágos Krajna, sem Stiria 
nem tud produkálni. A német s az osztrák 
méhészek őszintén megcsodáltak, a mi méhé
szeink- büszkén mutattak rá a szorgalmas ál
latkáik termékére, mert ez a cikk olyan 
specialitásu, mint a Rajna-menti utoérhe-
tetlen boquet-jú rizling, melyért kincseket 
fizet az idegen. 

Igen, ott kincseket fizet az idegeo, de 
vájjon a mi specialitásainkért elismerésen 
kivfll háramlik-e eiiyeb haszon a termelő 
méhészre? Bizony edes-keves. Mert ezek a 

kiállitók — legalább legnagyobb részt nem 
termelnek export-piacra. Vágj nein-termelnek 
eleget, hogy — a külföldi forgalmakhoz ke-
pest-;- nagy kvantumok állanának az ex
portőr rendelkezésére. Ezek az itt kiállított 
méz-próbák többnvire egy-egy termelő pasz-

'szi, •jának a gyümölcse, specialitás melyet 
magának termel, nem pedig a piacnak. 

Volt a kiállítók közt egy jóképű vidéki 
asszony, aki váltig -magyarázta egyik isme
rősem't az " értékesítés nehézségeit. .Iligyje 
el kefém, — íny mondta — ilyenkor megis
merjük az üzletember baját. Mennyi veszöd-
ségimbe kerül, amin ezt az egy kél üveget 
eladom, pétiig tiszta, jó mézet kinalok.. S 
kílni.yeii elképzelhető, hogy annak a kis 
termesnek az értékesítésére, melyet néhány 
kaptára szolgáltak, nem törik magukat a ke
reskedők. 

l'edig a méz értékesítésének helyes 
szerveze-e nagy haszon vol.ia erre az országra. 
Nehéz ezresek folyhatnának be hozzánk olyan 
cikkért, melynek termeléséhez sem befektetés 
sem fizikai munkanem kell. sok kisembernek 
az égből pottyanna a kötényébe i z a pénz, a 
mit helyesen vezeteti termelés és észszerűen 
organizaMt értékesítés mellett nyerhetnénk a 
küldőidtől. 

. Mert a termelés megelénkitöje az érté
kesítés. Nem fogok termelni, ha nem tudom 
értékesíteni a cikkemet. A piac az elsőrangú 
fontosságú a termelőre s az értékesítő éppen 
olyan fontos láncszem a kOzgazdaságban,akar 
a termelő. 

A méhészet termékeinek értékesitéséuél 
kOlömliséget kell tenni nagybirtokos uradalom 
és a kis ember terményének eladása között. 
Az előbbi, ha kellő mionpségben termeli a 
cikkei, esetleg maga keresheti fel a verőt, bár 
a kockázat elkerülése végett inkább a vállal
kozó kereskedőnek adja át termését. 

A kis ember már nagyobb nehézségekkel 
küzd. Mindenekelőtt keveset termel. Keze-
lé ei hiányosak. Nem rendelkezik a szükséges 
kereskedelmi ismeretek fölött, hogy akárcsak 
a közeli piacra vigye áruját. Pedig éppen a 
kis embernek áldás a méhészet. Hiszen jó 
évben 100 %-á t nyeri a befektetett tökének 
és úgyszólván teljesen ingyen. 

A kis emberek, ha piacra s különösen 
ha kivitelre akarnak dolgozni, legjobb, ha 
termelő szövetkezetekbe tömörülnek. Nem az 
értékesítés céljából, mert erre a szövetkezet 
tul nehézkes alakulat, s rendesen nincsen 
kereskedő-feje, hanem az egyenlő kvalitás a 
tiszta, racionális kezelés, az ízléses csomagolás, 
egyszóval a termeivény jó és csinos kiállítása 
érdekében. _ 
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Ez lenne az egyetlen módja az olyan 
mezőgazdasági cikkek kivitelének' mint a 
milyen a méz. 3 az ilyen cikkek kivitele még 
nagy ménekben lehetne fokozható. Ausztriába 
ezidöszennl (1908.. mindössze 1.247.000 ko
rma értekü mézet exportálunk, mialatt impor
tunk Ausztriából 81 koronát képvisel. Aránylag 
rnrjj-spkkaí-iukább foknrhamók .Német'.rszagba 
irányuló kivileiünket. 

' Igy 1908-ban Németország 1.415.000 
Márka trtékü mézetTnypclTa1t7~mety összrgbrit 
Magyarország csupán 19.700 koronával ré" 
szesedett.Ulaszor.szai; méz-exportja ugyanekkor 
111.000 markát képvisel, Chile 410.000, Cuba 
296.0HO, Mekxiko 111.000 az araerikai Cmó 

•-.pedig 254000 márkát. 
Hasonló a helyzet a viasz értékesítését 

* illetőleg. Ezidoszerint (1908.) Összes kivételünk 
jgaftOQO ki.rnnn értéket képvisel, melyből 
330.000 korona erlékü áru Komaniaba, 275 
ezer korona értékű pedig Ausztriába veszi 
utjatNéinelorszig túlpartja e^y cikkben 4.928 
ezer markára rug s ebben az összegben 
Magyarország és Ausztria csupán 52.000 már
kával részesedik. 

Mezünk kivitelei nagyban elősegíti annak 
gyönyörű és kiváló kvalitása, melynek folytan 
e cikkünkéi esetleg magasabb árak mellett is 
versenyezhetnénk a tengerentúli provenienci-
ákkál. Hugy eddig nem sikerűit komolyan tért 
foglalnunk, annak rés/ben termelésünk, részben 
értékesítésünk, szervezetlenségünk volt az oka. 

"A fent említett . termelő szövetkezetek 
~ lehe'.őv.é lennek a kivite!képes,cikknek nagyobb 

és egyenlő mennyiségben való előállítását, ha 
pedig ilyen jo és versenyképes cikk kellő 
mennyiségben van jelen, a kereskedő szerei* 
is hálás és jövedelmező lehet — -. 

Mert, mint említettük a termelő szövet
kezeleknek ép|>en olyan nagy szükségük van 
a kereskedőre, aki gyakorlati tudásaival, helyi 
ismereteivel, piaci összeköttetéseivel á'.lando 
és jó fizető fogyasztót keres cikkeinek, mint 
a kereskedőnek a jól, megbízhatóan és nagy 
mennyiségben szállító termelőre. 

A termelő-szövetkezet a kereskedő-ex
portőr utasításainak megfelelően termel, az 
illető fogyasztó a kereslet után, a kereskedő 
pedig — tudván, hogy -konkurens cikk beve
zetéséről van szó — tőkéjét sem fogja saj
nálni bele vinni a kalkulátióval, konjunktúr
ákkal hadakozó nemzetközi versenybe. 

A termelő-szövetkezet és a kereskedő 
nem ellenségek, hanem szövetségesek, a ter
melő szövetkezet ilyen formán nem az ütköző, 
hanem az érintkező pont, termelő és közve
títő kőzött. 

T A N K Ö N Y V E K , 
iró és rajzszerek nagy 

raktára: 
DINKGREVE NÁNDOR 

könyv- és paplrkereskedésében. 

R O V Á S 
Csütörtökön- és pénteken megkezdődött 

az őszi esőzések időszaka és már. ezen rövid 
idő alatt is feltűnően szemünkbe ötlik utcai 
csatornázásunk c-lszerütlensége. — A levezető 
csatornák a kijelölt célnak egyáltalában nem 
teleinek m-v. IrpIejTiiyomrin "vTztócsakba 
az utcán jani. Különösen'észlelhetö ez a r. 
kath, lemjiloiunaJLjiz apátsági lak felöli átjá
rójánál- — továbbá a Hollósy térbel i felén, 
ahol különben-a-luvezelő főcsatornában akad 
meg a viz és valóságos kis ló borítja a tér
nek e részét; — valamint a város számos 
egyéb helyén is. — de különösen az átjárók
nál. — A csatoruafejekr. vagy műnyelven: 
zifónok— tele vannak-szeméttel,azon a viz 

lefolyni nem tud és a legnagyobb lassúsággal 
szivárog esek kere.ztul.. — Néroelv helyen-

pedig maga az alsó csatorna van annyira 
eldugulva, hogy a viz megállj vagy — mint 
a Vásarter-ütcában szokott történni, — az 
egyik szifonnál lefolyó viz a következőnél ismét, 
az úttestre kifolyik. — eső után pedig sok
szor 1—2 napon keresztül is szivárog. Tud
nánk még sok hibát felhozni,.de ugy véljük, 
hogy az illetékes bizottságnak sem fogja f i
gyelmét elkerülni, ha most. éppen a legalkal
masabb — vagy mondjuk, a legcélravezetőbb 
időpontban akarná tapasztalatait összegyűjteni 
a hibák körül, —amely mondhatjuk, van elég. 

» 

Egynéhányan kifogás tárgyává tették az 
augusztus 20-iki szamunkban foglall <Az 
aiMÍhúí/i kertről' ciinü cikkünket — Viszont 
azonban jóval többen nagyon is helyeselték 
a cikk tendenciáját és ezek körében élénk 
pártolásra talált. — Mi pedig levonjuk a kö
vetkeztetést és csak azt jegyezhetjük meg, 
hogy »cél szentesíti az eszközt*. 

* • 
• - - - " 

Az újtelepi lakók sürü panasza hallat
szik. A községi elöljáróság nem sokat törődik 
velük, különösen semmit az -utcájukkal ós 
a járdákkal. Mar kél ér óta hitegetik őket 
azép szóval, de a cselekvés elmarad. Az ut
cák közepén . csolnakázni lehet, az utakon 
pedig bokáig gázolják a sarat. Végre, már a 
cselekvés terére is kellene lépni, elmúlt a 
mult esztendő, ez évnek is elérkezett az 
esős szaka, nemsokára jön a hideg, fagyos 
ősz és a tél. Ha most nem történik semmi 
az érdekükben, hát mikor? 

H Í R E K . 
Iskolai beiratások. A czelldömölki r. 

kath. fiu-, valamint a leányiskolában az 1910. 
191 t-ik tanévre a beiratások f. hó 5., 6. és 
7- én fognak megtörténni, és pedig délelőtt 
8— 11-ig, délután 2—4 óráig terjedő időkö
zökben. Szeptember 9-én délelőtt 8 órakor 
ünnepélyes Veni Sancte az apátsági templom
ban, melylyel az iskolai év meg is nyilik. 

Véres kardpárbaj Czelldömölkön. — 
Városunt immár nemsokára a párbajok vá
rosává növi ki magát. Egyik szenzáció a má
sikat követi, — csekély két hónap .alatt a 

harmadik párbaj zajlott le vasárnap zeggel 5 
órakor a Griff-s'záljó_külön termében. Dr. Ba
lassa Jenő és dr. Szekeres Pál ügyvédek mérték 
össze kardjaikat a lovagias elégtételadás ke
retében, amelyre, okot levélbeli sértés adott. 
Az első összecsapásnál dr. Szekeres jobb felső 
karján könnyebb, valamint hátán súlyosabb 
vágást kapott, — mig dr. Balassa egy lapos 

-»lt"ki"ffi ré r l ,etl«"'^" 1nrart '_— Ax_ 
ellenfelek nem békültek ki. 

Az alispán intézkedései a kolera ellen. 

J megyei L. főorvossal egyetemben a legmesz-
szébbmenő óvóintézkedéseket megtették, hogy 
a fenyegető kolerajárványt fellépésekor csirájá
ban nyomják el. Az alispán értekezletre hívta 
meg a járási főszolgabirákal, a városok pol
gármestereit és a rendőrkapitányokat Hétfőn 
tartották meg az értekezletet, melyen alaposan 
megvitatlak a követendő eljárást. Minden 
járási székhelyen fertőtelenitő intézetet állíta
nak fel, azonkívül minden járásból 4 tűzoltó 
kiképzést nyer a fertőtlenítésből, s e célból 
Szombathelyen tanfolyamot rendeznek. Az 
orvosok állandó felügyeletei fognak gyako
rolni az összes községekben. A kóborcigányo-
kat járvány esetén vesztegzár alá helyezik és 
megtiltják a gyülekezéseket s nyilvános -mu
latságok tartását. A vármegye alispánja gon
doskodik arról, hogy elegendő jég álljon ren
delkezésre s é tekintetben immár érintkezeaoe 
is lépett a jéggyárakkal. A járási főszolgabi-
rák..must székhelyeiken beszelik meg az ille-
tfkes tényezőkkel a védekezés eszközeit. 

Kiállítási bélyegek Belgiumban a brüs-
seli világkiállítás alkalmával kiállítási levél
bélyegeket bocsátottak ki, amelyéket felemelt 
árban árusítanak; az 1, 2, 9 és 5 cenlimes 
bélyegek ára a kétszerese, a 10 centimeseké 
pedig 15 ceiitimes. Ezek a kiállítási levélbé
lyegek csak Belgium belföldi forgalmában 
érvényesek. Ha magyarországba szóló külde
mények bérmentesítésére használják föl az 
ilyen kiállítási levél bélyegeket, a küldeményt 
a magyar posta ugy tekinti, mintha egyálta
lában nem volna bérmentesítve. 

Nem jél fogta a nyakát . . .'Egy szé
pen hízásnak induló libája volt Lichtschein 
Gusztávnak ott a ketrecben. Jóízű ebédnek 
szánta a jámbor állatot, mert tudvalevő, 
kitűnő husa van neki. A mája.'? Az pedig 
valami mesés, fenomenális! Egy gourmand is 
megnyalta volna utána a szája környékét 
Stiffer Mihály kőműves-segéd azonban a liba 
gazdájának számítását nem egy tollvonással 
— hanem egy olyan t é n y k e d é s s e l — 
húzta át, amit prózaiasan lopásnak neveznek. 
Böviden tehát: ellopta az állatot. Pedig mi
lyen szép zsiros volt már a jámbor! Egy ujnyi 
libaszalonna Övezte puha testét, testvérek kö
zött is megért már 8—9 koronát. A gazda 
bánatánál most már csak Stiffer Mihály köny-
nyelmüsége feletti bosszúsága nagyobb, aki • 
libát 4 koronáért elkótyavetyélte. Nem tudta 
őhozzá vinni, szívesen megadta volna érte as 
ötöt is. 

Iskolaszék! választás . Kemeoesws-
gasi községben a rom káth. iskolaszék Zecb-
meister Viktor mihályfai plébános elnöklete ; 

atattülést tartott melyen elnököl ismét Belső -
József körjegyzőt, g ndnokul pedig Keresztény 
Lajost választották meg. 

http://szesedett.Ulaszor.szai
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Zivatar varosunkban és a környéken. 
Csütörtökön, az országos vásár tartama alatt 
nagy szélviharral kapcsolatosan esőzés kez
dődött, amely a pénteki nap folyamim any-
pyira megerősödött, hogy az utcáinkon végig-
száguldó szél számos fát kidöntött Hasolő 
rossz időjárást jelentenek az egész vidékről. 

Sportélet. Mint mult lapszámunkban 
j - i iMi ik , a -Gzelldöniülkr'-Alletikni- Qatfe 

. elmúlt vasárnap tartotta az első nyilvános 
foot-ball mérkőzését Jánosházán, a Jánosházai 
1-oot-ball uut> meghívása folytán ennek csa-
patával. A verseny a czelliek győzelmével 
végződött, amennyiben 2 : 1 goal arányban 
verték a jánosháziakat A jánosháziak Ugy 
látszik már előre érezték vereségüket, mert 
ennek ellensulyo ása céljából Szombathelyről 
• megrendeltek. .'1 jo játékost és ezeket mint 
saját tagjaikat akarták szerepeltetni.a czelliek 
azonban éS/revetlék-a turpisságot es ellene 
óvást emelve, a jánosházaiák kénytelenéi; 
voltak a .megrendelt, idegen játékosokat a 
játékból kiállítani. — A czelliek azonban res
pektálták a vendégjogot és csak szelíden arat
tak, győzelmet a vendéglátókon és inkább a 
szép összjátékra törekedlek, amit a közönség 
elismeréssel méltányolt is. — Szép jalekot 
produkáltak a czelliek csapatában: Schőnber-
ger, (ioldrir.g, Mustos (kapus) és Landler, — 
a jánosházaiak csapatában az összjáték teljes 
hiánya folytán mint egyéni- játékosok Nóvák 
és Szabó tűntek ki. 

Táncmulatság A simonyi önkéntes 
tuzóltóegylel ma tartja mari tancvigalmat a 
nagyvendéglö helyiségeiben. A mostuni időjárási 
viszonyok közt a tűzoltóság zavartalanul 
mulathat, nem fogja Okét zavarni n g\ száraz
ság következtében könnyen keletkező tüzve-
szedeleni. • 

Felsült betörő. A helybeli apáisági 
templomban mult pénteken az esti órákban 
ismeretlen tettes feltörte a Szent Antal-per
selyt. Számításában azonban szörnyen- csaló
dott, mei-t a persely tartalmát, mintegy 94 
koronát, éppen azon nap délelőtt vették ki és 
igy a különben ügyes betörőnek — koppant 
Be már hányadszor törik fel azt a perselyt!? 

Asszonyi bosszú. Keleden Csizmadia 
Gyuláné egy négyliteres faték forró vízzel 
leste Szabó Ferenc bérest hogy rajta egy 
esetbOl kifolyólag bosszút álljon. Terve sike
rült is, mert ugy találta Szabót nyakon locs-
csantani, hogy égési sebeivel mintegy 20 napig 
nyomja az ágyat A bosszúálló asszony felje
lentetett a járásbírósághoz. 

Gyújtogatás. Nagysimonyi községben 
augusztus 29 én egy szalmakazalat valaki 
felgyújtott Az ismeretlen tettest nyomozzák. 
A 250 koronányi kár biztosítás révén ifleg-
lérül. 

Elégett termés Mnlt hó 26-án Kiss 
István bobai gazda telkén ismeretlen okból 
tűz támadt melynek gabona, takarmány és 
egyéb gazdasági tárgyak .lettek áldozatává. 
Az összes kár mintegy 750—800 koronát 
tesz ki. A biztosító társaság kártalanítást 
nyújt 

Leégett szalma. Magyergencsen gon
datlanság következtében m. hó 26-án 8 ko
csi szalma égett eí. Súlyos veszteség a mái 
takarmánydrága világban. 

Tüz. Tiz_.kereszt rozsszalma lelt i.mét 
áldozata a gyermeki gondatlanságnak. Aug. 
hó 2ö-áü délután 2 óra. tájban Kemenes-
szentpéteren egy kis 6 eves siketnéma 
fiúcska. Töreki János gyermeke, gyújtóval-
játszadozott az udvarban. A gyújtó lángja 
azonban a közeli .szalmakazalba kapott s az 
teljesen elhamvadt. A gyermek kicsiny hija, 

nem veszett. • 
Tyúkot lopott. Csizmadia Gyuláné ke-

ledi lakosnöröl mai lapunk egyik hírében már 
megemlékeztünk:—Ez a ufa-ik liir arról azól,-
hogy enyves kezéhez hozzáragadt Kalmár 
Gvörgvné lyukjának tollazata, melyben beiuie 
volt maga a tyúk is. Ezéit i - a járásbíróság 
előtt fog számolni. Ez a két hir eleg. egy 
asszonynak ahhoz, hogy öt hire-i asszonynak 
minősítsék. 

Elsült pisztoly. TaiiCos Lajos szombat-
sági részes aratónak volt' egy rozoga, rözs-. 
dás pisztolya,,mely árröT-vott nevezetes, hngy 
nem lehetett vele lőni. E végből léhát szak
avatott kézbe kellett adnia, hogy az még-
reperalja. Ilyen műértő kezei voltak h'ren 
György gépészmesternek, aki csakhamar 
hozzá is látott a makipácjóhoz. A munka 
ment is volna, ha valami bibi nem adja elő 
magát: A mester elfeledte a golyókat ki
szedni s az össze-vissza forgatott forgó nél
küli, pisztoly nagy durranás kíséretében egy 
golyót röpiteit ki magából, mely Táncost, a 
gazdái, választolta célpontjául. Szerencsére a 
lövés nem halálos természetű sebesülést 
okozott. 

Felulfizetes. A kenWiesmagasi áit. ev. 
nőegylet 191". évi augu-ztus 2l>-an tarlott 
mulatságán felülfizeltek: U'immer Lajos 6 K, 
Erdélyszky Emil, Potyondy l'al. Ilöjlös János 
4—4 K, Me.-terhazy István 3 K, Bodoiiyi 
Aurél, Györffy Béla, Horváth Lajos, Márkus 
Irén, ifj. Magasi Sándor, Hujber Samu, Né
meth Sándor, Örmosy Alfréd, Guóth Gábor, 
Guóth Márton. Szényi Antal, Szényi Györgyné, 
Szakai László, Molnár István, Árvay Mihályué, 
Böröndy József l - l K, Erdélyi Béla 40 fill. 
A pártolóknak a nőegylet ez uton is hálás 
köszönetét mond. 

Koleragyanns sxáUitmAny Czelldö-
mölkőn. A czelldömölki főszolgabíró tegnap
előtt jelentést tett az alispánnál az iránt 
hogy az itteni állomásra Oroszországból egy 
vaggon szállítmány érkezett Miután a kolera
járvány fenyegeti az országot, tanácsot kért 
a főszolgabíró arra vonatkozólag, hogy mit 
csináljanak a szállítmánnyal. Az alispán ula--
sitasa folytán a szállítmányt fertötelenitették 
s azután bocsátották további útjára. 

ByüJnölcsUrmelök és gyümölcskeres
kedők figyelmébe, ó kilogrammosgyürüölcs-
szájjitó kosarak nagy menyiségben jutányos 
áron kaphatók a Vakok képző és foglalkoztató 
intézeténél, Szombathelyen, Ernuszt Kelemen 
utca, lelefon szám 234. A vakok kefe és seprő 
készítményeiről szóló árjegyzéket kívánatra 
készséggel küld á fenti intézet gondnoksága 

Szerkesztői üzenetek. 
0y, 0. — Levelét költeményeivel együtt 

megkaptuk es azokat egy kis rím- és ütem-
jav itas utan esetleg le is közölhetnénk. — 
Szíveskedjek tehát vagy személyesen felte-
resni, vagy közelebbi cimt-t közölni. 

M. és H, — Es most van kolera-jár
vány! De mi van a Szakácsnéval? Cdv!. 

R. P. A jelzett tárcát és. szemelvei 
latogala-át varjuk. 

777.—Mem-közaihwink; Színház .Vucsán. — 
Ar.Obsitos. — Szeretem a szép kis szádat. 
—A Mamin és Törley. — Vederemo! 

aaaaas 
| Eladó ház. 
j3 Czelldómölkön a Szenthá-

g rotnság-téren egy 

nagy sarokház 
2400 • - ö l területen, mely 

üzlethelyiségeknek kiválóan al

kalmas, családi okok miatt 

szabad kézből a zonna l - e l adó . 

Komoly vevőknek felvilágosí

tással szolgál a kiadóhivatal. 
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Eladó ház. 
Czelldömölkijn, a Petöíi utca 

9-ik számú hál, 
mely áll 2 szoba, előszoba, 
konyha és a szükséges mellék
épületekből és nagy kerttel, 

(uj Kai) azonnal eladó 
Bővebb értesítés nyerhető a 
tulajdonosnál: Deli József, 

ácsmesternél. 

Mézédes csemege-szőlő 
kilója 36 kr., kapható: 

Mór Gyula kertészetében. 

3 darab függő lámpa, 
mely eddig kávéházi helyiséget világított, olcsó áron eladó. 

Olvasókörök éa vendéglősöknek nagyon alkalmas. Clm a kiadóhivatalban 
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PALMAKRUCSUK 
SAROK azappnn 

a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok UözuT * 
szeplő ollón, valnmint-

Soha t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
pferd-lillomtejszappanát 

védjegy "Steckenpferd, 
kézsitő Bergmann & Co, 
Tetschen a. E.) haszná-

szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb-

BORSZÉK 
az ásványvizek királya, angolkór 

és vér-zeeénység ellen páratlan 

gyógyszer Mint üditő és hüsitó 

ital a legelső minden vizek között. 

Főraktár Czelldőmölköu: 

GAYER GYULA UTÓDA 
R 0 H P Á L cégnél. 

Ara: 1, P 2 lit. 
36 44 48 64 Ml. 

Cv.vissz 8 10 12 14 » 

NÉMETH LASZLO 
uri szabó divattermében v 

készülnek remek kivitelben 
polgári-, papi- és egyenruhák : 

" jutányos áron. 
LEGDIVATOSABB SZÖVETMINTÁK. 
Czelldöinölk, Kossuth Lajos-uteza. 

GYÜMÖLCSÖK, 
nagy és kis mennyiségben; asz 
tali knkorica s mindennemű friss 
lözeléktélék nagy és kis mennyi 
séfben a legolcsóbb árban besze
rezhetők ugy lakásomon (Kórház-
n. 15.) mint Dömölkön levd mii
kertészétemben (Polcer féle kert). 

Kérem a n. é. közönség szive- párt
fogását jól ismert virágkötészetem iránt. 

Csokrokat, koszorúkat elövirágbol 
é s szobadiszitesekre szolgáló mu-
pilmikzt eseátnl is versenyárban 
készítek. 

MDPALMÁK szép kivitelbea 4 ko
ronától 20 koronáig. 

' ~ ' — . Kiváló tisztelettel • r 

Mór Gyula, mükertész. 

J 
Villamos erőre berendezett 

asz ta los m ű h e l y . 
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy Czell-

dömölkón. a Ferencz József-utcában levő 

asztalos műhelyemet 
villa.nerőre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. • 

Elfogadok épület és butonnunkákat, azonkivül az, asztalos ipar 
keretébe vágó mindenféle munkát," melyet a legpontosabban, gyorsan 
és, kifogástalanul teljesítek. . . 

Ugy helybeli, mint vidékit szaktársaim munkáikat villamerőre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelenti 

Teljes tisztelettel 

BERECZ L A J O S 
épület és bútorasztalos. 

.Nyomatott .Dinkgreve Nándor' villanyeröre|berendezétt könyvnyomdájában Czeiklömölk 


