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Szerkesztőséé es kiadóhivatal: 
Dinkgreve .Nándor könyvnyomdája CeHdömntttne 
ide miizenii.'.k a szellemi részt illető k&zleményi., 

hirdetések és mindennemű penzjllclékufc 

Az uj szezon kezdetén. 
Az ébredező szezon öszi képe 

elénk tárni már: apró emberpalánták 
az iskola gondjaival szedik könyveiket, 
némelyik a modern iskola minden ter
hével, rajztábla, tömb, (irkálom, köny
vek halmazával, baktat a Muzsa-hajlé-
káha Az aszaló kánikula idő elölt 
megszántaná a csörgő falevelet: s ini 
itt van elöltünk az ősz melankóliája. 

.A szezon mort-nak^vége. Kezdődik az 
uj. öszi ölet. . 

A honatyák még nyári szabadsá
got élveznek, ile nieg ebjjen a hónap
ban visszajönnek. A ilunaparti golliikus 
palotát szellőztetik már, á politikusok 
itt-ötl nyilatkoznak; olyanfonna ez. 
rbitit mikor a szép , asszony toalettjét 
ren'ilezi a hódító séta elölt.' 

idehaza nálunk is megérzik az 
őszi idő. Haza jön rninderiki. A hivatal 
teljes létszámú. A városházán áz njra 
ébredő közélettel szép tervekre, régi 
szándékok megvalósulására gondolnak. 
Miként a megnyíló iskolák levegőjében 
a becsvágy szelleme kering. — ugy a 
városházán is a vezetők részéről meg 
volna a becsvágyó működés, hogy helyi 
kultúránkat, társadalmunkat intézmé
nyes alkotásokkal a haladás országtilja 
felé irányítsák. 

Ki mondaná, hogy a haladás vá
gya nem él a szivekben. De mivel 
minden haladás egyúttal pénzkérdés, 
rendesen a konservatizmus zátonya és 
az anyagi áldozatoktól váló állandó fá
zékonyság, —' a vidéki városok hala
dásának e Scillája és Charybdi.se — 
miatt minden jó szándék elpusztul 

L'gy tetszik: jót akarunk, midőn 
-az. az óhajtásunk, hogy az ébredező 
szezon cselekvés-vágt'át ne akadályozza 
a túlságos fontolgatás, akadékosság és 
szűkkeblűség. Sok emberünk volt ide
genben s bizonnyal számosan tapasz
talták, hogy a mi vidéki városi élé-

Jünk milyen fejletlen és -mennyi ki-
yánni valót hagy hatra, szembén a 
külföld sokkal kisebb városaival, is. 
Sokan látták is. hogy egyes kultúr

intézményeket idegenben szintén elmé
sen, kis költséggel és utasítandó rea
lizmussal valósítanak meg. hogy amit 
nálunk a magángazdálkodás és vállal
kozás foglal-el, mint használja fel azo
kat .idegenben ' a községi és városi 

• közület— á " közjövedelmek fokozására. 
.Szállók, téglagyárak, takarékpénztárak 
városi köztulajdonok mindarra szolgál
nak, hogy jövedelmükből városi intéz
mények: modern világítás, járda, mii-
vészi sétányok, vízvezeték síit. létesül
jenek. Nem is beszélünk arról, hogy a 
város és község valamennyire, belterjes 
gazdálkodást »/. és soknak erdei .gaz
dasága egymaga fedezi a kozköltöLMég 
azt ~i in akarjuk külön kiemelni, hogy 
a város vagyonos '•ui.'vrei végrendele
teikben becsületbeli ^kötelességüknek 
tartják a városi közintézményeket fuh-
dáciokkal erus.iU.-m. 

Nálunk tíz ujjunkon fel tudnók 
sorolni azokat a Városokat, ahol a pol
gári adakozás intézményekel erö-iteti. 
Hogy nincsen erre érzékük, annak okát 
leglölilinyire abban találjuk, hogy nálunk 
a közintézményekre történt végrendele
tek, adakozások oly slendriánul kezel
tetnek itisztelet a kivételnek) s a ha-
gyoinátiyszóra a köztisztelet oly gyéren 
hul. hogy azok. akiknek szivében a 
köznek hozandó áldozat szándéka meg 
is van. — a végső rendelkezésnek kellő 
tiszteletben tartása miatt rendesen el áll 
szándékától. 

Lehetetlen, hogy akik. most mesz-
szebliröl hazajönnek és közállapotainkon 
a javítás szándékaié1 vannak áthatva, 
— magukkal ne hozzák e szomorú és 
elkedvetlenítő gondolatokat. 

jSajha a közeledő szezon belevinne 
minket az évekre tervszerüleg .megálla
pítod baladás sodró áramlatába. E jó 
szándék pedig városunk vezető társa
dalmának egyakarása mellett valósulhat, 
de a munkában mindenkinek ki kell 
vennie részét. Ha a haladás áramlásába 
vinne áz "eTé*tre~ keltő szezon: szívesen 
üdvózöiii'ik nniif városfejlesztésünk uj 
korszakát. ., • ——-—i,:~ 

B 0 V Á S . 
A korleskedé* idejében Keletkezett |<rae-

cedens esetek alapján jött divatba városunk
ban az a ?z.---fca-, hnpy- a- kurnnborő reklám- ~ 
hirdetéseket nem annyira az e célra szolgáló 
hirdetési táblákra, hanem a villany-vezetéket 
tartó duciikra és a házak falaira .ragasztják. 
Igaz ugyan, hogy annak idején 12 hirdetési 
táblát függesztettek k i utcainkon, amelyekből 
tudtunkkal jelenleg 7 van i őségben. Nem kér
dezzük, hoiy hol vi.lt és vájjon hol van most 
az az. .') hiányzó 'tábla, de felt-tlenill konsta
tálnunk kell. hon a jelenleg létező 7 tábla 
egyáltalában nenv-elégség-s varosunk meg-
leh-tls nagy kiterjedése miatt es igy éppen 
uem vehetjük ro*sz néven, ha a hinletók 
ezen hiányt a ViUanyduc*ik keilö_feiha-znalá-
saval akarjak p ó t o l n i . Viszont azonban ezen 
tényt. »z »-z:.-iik - »zenipontjából a legnagyobb 
mertekben kifogasolnunk kclr es hisszük, hogy 
az illetékes haló-ág figyelmet nem kerüli el 
ezen hiba orvoslása — természetesen a 
Inaiiy pótlásával, — a hirdetési lábiák szá
mának szaporításával. - - kapcsolatosan. 

l.s ugyancsak *zabályozandónak tartjuk 
a hirdetmények fetragasztásáoak rendjet is.— 
mert ebben a legnagyobb rendetlenség ural
kodik. Gyakran megtörténik, hogy a délelőtt 
kiragasztott hirdi tineiiy: mar délután keresztül-
raga-ztjak egy'inásik hirdetmenynyel. Ha pe
dig véletlenül egy hatósági hirdetmény van 
kiragasztva, vagy kiszögelve, akkor ezt mégis 
respektálják a ragasztok es inkább a hirde
tési tábla-mellé, a ház falara függesztik ki 
esetleges hirdetményeiket.— Min 1-nekelött is 
meg kellene tiltani, hogy a táblára a hirdet
ményt kiszögeljék, mert ez a tábla fáját a 
legnagyobb mértékben rongálja, — tessék 
azt szépen, a kellő eszközökkel kiragasztani 
és ami fő. n»m a tábla közepére, hogy a kö
vetkező hirdetéseknek ne mai adjon, hely és 
kénytelen legyen föléje ragasztani, hanem a 
kellő sorrend betartásával, kezdve a tábla 
felső részén. Igaz ugyan, hogy a táblák is 
meglehetősen kicsinyek -több hirdetés részére, 
de a kellő'beosztás és rend betartásával pó
tolni lehet e hiányt is. - . • . 

• - * 

Érdekes ténykérdéi lehetne városunkban, 
hogy vájjon kinek kötelessége ellenőrizni és 
az illetékes helyen a kellő pótlás végeit be
jelenteni" azt, ha az utcai vi'ágitá- céljára 
szolgáló valamelyik izzólámpa bárminő ok
ból pom é-ne. Ugy tWiflk, Hogy ez f-a- ttrp*t| 
a közrendhez tartozó es igy kétség- 'ikivül a 

iség közegéinek volna köű-livségiik 
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ellenőrizni, vagy ha már nem is.'őrzik ellen, 
de. a tapasztalt hibákat a villan)társaság 
személyzetének bármelyik tagjánál csak meg
említeni, aki — tapesztalatunk szerint — 
azonnal intézkedik a hiba kijavítása iránt, 
be mondhatna lan valaki, hogy esetleg el

vkerüli a figyelmét a rendőrség közegeinek 
• egy-egy lámpa ilyen hibája. Ez igaz, hogy meg
történhetik, de vajjoli nem rovandó-e meg a 
legnagyobb inertekben az 5 lény. 1iog) a 
rendőrségi laktanya előtti egész ejjeles izzó
lámpa iiuniar több mint egy hete nem eg es 
X Vásártér-utcának és a Hollósy-térnek ezen 
része 10 ura után teljes sötétségben l e l e d z i k , 

minthogy a közeibin több egész ejjeles lámpa 
nincs. '— Ezt csak észre kell venmök ren
dőreinknek ?! De hál akkor hói a hiba? 

• * 
Eltekintve mar most a fenti hibától, ez 

ismételten ,Csak arra ösztönöz bennünket, 
hogy a Hollo-r-lernek az apalsagi-ktrt felöli 

!. lasztására indította az OslfTy:paflot is 
I az a körülmény.- hogy a bárt ellenpe-

ticióját készítő és a védelmei ellátó 
ügyvédje dr. Ragályi Lajos, a budapesti 
ügyvédi kar kiváló tagja pénteken dél
előtt megrendítő körülmények között 
halálos kimenetelű lift-balesetnek eiett 
áldozataid. — A tragikus sorsú, jeles 
ember csak e hó 1-én lérl visszá~Títr 
dapestre Héviz fürdőről, honnan iroda
vezetője .táviratilag hívta haza, inert sok 
uj adatot kaptak az Ostft'y-ellenpetició-
hoz, amelyet a tárgyalás előtt nyújtanak 
be. — Ragályi azonnal hazasietett és 
befejezte az eülenpeÜciót, amelynek mun
kálataival éppen csütörtökön teljesen 
végzett és pénteken délután akart le-
iöiini Czelldómölkie. hogy az erősebb-

Egy automobil utasainak- balesete. 
Szél Ödön földbirtokos automobilján jártak á 
mult heten hivatalos kiküldetésben HvozdoTÍta 
Antal műszaki tanácsos, az államépitészéti 
hivatal főnöke és Janosils József államépité
széti- kir. főmérnök. Alsóság közelében jártakt 
amikor egy hatalmas kntya nagy balesete 
idézett elő. A kutya az automobil elé vetette 
magát, ennek következtében a Boffőr a jannü-
xeLneui tudta kormátiyoziiL. ugy hogy az-as -
utasokkal együtt keresztül bukott az utmenti 
árkon es ket fa közé szorult. Az utasoknak 
ez volt szerenc-éje. Az automobil megáll.itt. 
Hvozdovils Iában szenvedett kissebb termé-
szetüsérülést, Janositsmak azonban, az ijedségen 
kivül más baja nem történL 

Adomány. Vidos Benő merseváti föld
birtokos a czelldömölki ifjúsági athletikai 
klubnak 2 koronát adományozott. 

Halálozás. Tory 'György helybeli \en 
déglőst súlyos csapás értet egy évés Karuly-

részének 10 ora utáni világítását kifogás tár
gyává tegyük Utalunk egy már régebbi megje
lent lapszámunkban e tárgy körül előadottakra 
és arra a majdnem egyiptomi sötét-égre, I 
amely itt leledzik. Nem firtatjuk, hogy mi az.j 
uka annak, hogy e«yes kisebb és a forga- j 
lomtól nagyon is távoleső utcák több egész 
ejjeles lámpával vannak világítva, mint ez a , 
nagy tér, amelynek éjjeli megvilágításira négy' 
eitesz ejjeles iz.z.i szolgai, amelyek közül ha- I 
rom a ter baloldalai (kettő közvetlenül egy
más mellett) es csak egy darab világítja meg . 
a ter jobboldalai nv. is a jobb oldal felső' 
sarkall elhelyezve; es dacára annak. |iogy a 
tér egyik oldalasak nii gvil.igitasa »a-iu.oakra 
át nem hal. luiiithugy a ter közepén tudva
levőleg a rom..kath. templom és a kálvária I 
van. amely magsa í-püleirk a világítást fel- ! 
fogják. Mindezek után Csak azt kérdjük, minő 
különös cél telte szükségessé azt, hogy a 
Döinölki-utca elején, két közt ellenül egymás 
i.:an következő dnenn egy-egy egész ejjeles 
izzó égjen? Nem sokkal célszerűbb lenne az j 
egyiket, amely ott teljes fölösleges, — oda 
helyezni, ahol arra szükség van. — a llollösy-
tér és Vásártér utca sarkára, ahol annak 
idején petroleum-lámpa is égett.'?! 

H I R E K . 
1 czelldömölki petíció elhalasz

tása — Nagy érdeklődéssel tekintett 
egész Kemenesalja' szentember 13-ika 
elé, amikorra a czelldömölki választás 
petíciójának tárgyalása a kir. i 'imán ki 
volt tűzve. A tárgyalás azonban egye
lőre bizonytalan időre elhalasztatott, 
minthogy ezt mindkét párt kérte. A !, 
tárgyalás elhalasztására a Maróthy-párt 
ügyvédje, dr. Tetétleni Ármin az első 
lépéseket napokkal ezelőtt lette, jnint-
hogy neki ugyané napra van még egy 
peticiós tárgyalása, a gróf Cziráky-Ra 
kovszky István-féle kitűzve és igy ő két 
tárgyaláson .egyidejűleg jelen nem le
hetne. De ugyancsak a tárgyalás elha-

nél-erősebh, számos és fontos adatban 
l>övelkt'dö,reinekül megszerkesztett ellttn-
peticiót itteni rnegbizóival aláírassa. — 
üzen terve véghezvitelében azonban 
megakadályozta a tragikus baleset-, —< 
amelynél a kiváló-ember életét vesz
tetté. — Az OstITy párt ügyel most egy 
másik jeles ügyvédnek adja át,' aki a 
Ragályi által'erősén megmunkált biztos 
alapokon tovább haladva minden nehéz
ség nélkül. b i l é lV i i győzelemmel fogja 
a pirt érdekei! megvédeni. Az ujabb 
tá rgyalás azonban a jövő február-már-
cius elüti aligha fog megtartatni, miután 
a kir. Curia, választási tanácsai ezen 
időpontig már mind betöltötték a tár
gyalási napokat és igy valószínűleg 
csak ekkor kerül a sor arra, hogy a 
Maróthy-pár t a rájuk nézve s zomorú 
valót megtudja. 

Megyegynlés. Vasvarmegye törvényha
tósági bizoltsáiía e h ő 19-én rendes gyűlést 
jLar.. Az alispán a megyegyülés előtt részié 
tesen beszámol Vasvármegye közegészségügyi 
állapotáról, a gazdasági helyzetről és a köz
biztonságról. A jelenlés megemlékezik István 
Vilmos dr. megyéspüspököt ért magas kitün
tetésről, melyért a vármegye hódoló örömét 
fejezi ki. 

Jóváhagyott a lapszabályok A cell
dömölki kereskedők egyesülelének alapszbályait 
a miniszter a |óváhagyási záradékkal ellátva 
tegnap visszaküldte Vasvármegye törvényható
ságához. 

Vonatösszentköxéí. Zalaszentiván Állo
máson vasúti karambol történt. A (1401. sze
mély v o n ,; helytelen váltóállítás; következtében 
nekiment egy teherkocsinak. Két kocsi meg
rongálódott, az. utasoknak azonban komolyabb 
bajaa nem történt. --

• Mozi A Központi Kávéház tulajdonos
nője állandó mozival reneezte be üzlethelyi
ségét. Az előadások csütörtök este kezdődtek 
zsúfolt nézőtérrel. Tekintve a lokális viszo
nyokat, jövőben csak ünnep és vasárnapokon 
tartatnak előadásoki és pedig_.mindig szép, uj 
és változatos műsorral. Belépő dij nincs. 

uevii fiacskája csütörtök éjjel jobblétre szen
derüli. Temetése tegnap délelőtt ment végbe. 
" Felhívás. A sümegi leányiskolával kap
csolatban egyéves női kereskedelmi.tanfolyam 
nyílik meg. Tantárgyak : magyar és német 
levelez.es, k'inyvviteUaii es irodai munkálatok, 
földrajz' es áruisme, kereskedelmi és váltóisme 
kereskedelmi számtan, gyorsírás,- gépírás, es 
szépírási gyakorlatok. Jelentkezhetnek négy 
polgárit vagy felsőlányiskolát végzett nők. Az 
előadások a hétköznapok délutánjain 3— .". óra 
között tartatnak. A tanfolyam hallgatói állandó 
e- szakszerű n ' i felügyelet alatt állanak. A 
tandíj, amely havi részletekben is fizethető, 
IIKI korona és '•> korona beiratási dij.'Levélbeli, 
avagy szóbeli jelentkezések és tudakozódások 
a sümegi polgári leányiskola igazgatóságához 
intézendök. 

Védekezés a. cholera ellen. A minden 
oldalról lenyegelö sá'ga rém ellen a hatóság 
a legmesszebb menő intézkedésekkel akaija 
meggátolni a bejövetelét. Az utcai árkokat 
tisztogatják, a kutakat kimennénk a pöce 
gödrök fertőtlenítése vau elrendelve. Nagyon 
üdvös a korai iiitézkedés. mert a cholera ha 
ideérkezik, nem kiméi senkit, kérlelhetlen 
szedi a' áldozatait. Egy kalifa mondta, hogy 
a cholera idejében többen halnak meg a fé
lelemtől, mint a cholerában. De igaza van, 
a'-.i mértékletesen él, vigyáz a t's-ztaságra, 
(e célra legalkalmasabb védőeszköz a kolosz-
vári Szent László fertőtlenítő-szappan. — 
darabja 70 fillér. — Főraktára Német Márkus 
divatáru raktárában Czelldömölkön) egész
séges lakásban lakik.azt környékezheti minden 
oldalról a cholera,' de nem kapja meg. Akinek 
egé-zséges gyomra van, az megemészti a 
cholera bacillusokat, ha még annyit nyel is 
le az étellel. 

Kész földünkbe ősszel ültessünk — 
Szőlő és földbirtokosok, kertészek és háztulaj
donosok legolcsóbban juthatnak szőlőoltvány, 
hazai gyökeres szőlővesszőkhöz, gyümölcsfák 
és rózsafákhoz, ha az őszi árakról árajánla
tot kérnek Aför Oyula faiskola-telepétől 
Czelldömölk. 

üj árvetés Legutóbbi szamunkban kö-
zö'iük hogy a ktirAói korcsmaépDIelel Lövy 
Sándor ka'akójj ko r r -máns vette meg 8375 
koronáéit Most a község 300 koronát r á - — 
igén, igy a m'ni-zter ujabb árverést tüzötaki. 
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Meghívás. A Szombathely-egyházme
gyei r. k. tanilú-egyesalet 1910. szeptember 
13-án d. e. 9 órakor Szombathelyen, a vár
megye, nagytermében tartja meg XXV'll-ik 
évi rendes közgyűlését, melyre ugy az ala
pító-, pártoló- es rendé; tagok, minta nevelés 
és okta á«üsy t. barátai' tisztelettel meghi-
vatuak. / *; . 

Pályázat tanítói állásra. Bögotén a 
riskpldban.- Follee •'•'lanka-- lerrrorrchr 

folytán megüresedett tanítónői áh;>=ra a na
pokban Írják ki a pályázatot, 

; Simonyiak mulatsága. A nagysimonyi 
öuk. tűzoltók nyári,táncvigatma a mult va
sárnapon folyt le. Meddő kísérlete volt a 
szakaeóyesőnek a siker meghiúsítása, mert a 
kellő időben összejött mulatók a vendéglő 
falain belül olyan dáridó! csaptak, hogy a 
hajnalban ébredő öreg nap is megirigyelhette. 
Az anyagi siker is várakozáson leiül ütött be, 

Vörheny Jánosházán llet.k óta ka-
nyaró uralkodik Jánnsházáu, miért is az izr. 
iskolák a rendes időben szeptember hó 3 án 
nem kezdhették me az előadásokat. A na
pokban már scharlach is jelentkezett. A ba
lóság megtette a kellő intézkedéseket. 

Himzési tanfolyam ASmger Co; cég 
pápai fiókja csaknem minden évben szokott 
ingyenes tanfolyamot larlatii a saját gyárt
mányú varrógépekkel eszközölt különféle'női 
kézimunkákból és hímzésekből. A tanfolyam 
ez évben is megtartat ik és pedig f. hó 12-én 
veszi kezdetét s tárt 24-ig bezárólag. Érdek
lődők ( í o t f l i e b Izidornál, a cég kéjiviSélőjénéi 
jelentkezhetnek, aki erre a célra a volt Nagy 
Gyula-féle üzlethelyiséget rendezte be . 

'A bosszn. Csak nemrég adtunk arról 
hin, hogy Sík József tekintélyes gazdának 
felgyújtottak a pajtáját, máris ujabb dicsősé
get szereznek Jáuosházának, a háza Végében 
levő szőlőjében levagdosták a még éret'en 
szőlőfürtöket. 

Dr. Windholz Zsigmond volt, ro-
honci körorvos Szombathelyen (Erzsébet-
királyné-utca 22. szám alalt) általános 
orvosi gyakorlat mellett Röntgen-, víz-, 
vér- és egyéb orvosi vegyi vizsgáló
intézetet létesített 

Verekedés. SUle József és Varga Fe
renc magyargencsi lakosok szivét egy idő óta 
a harag ér bosszú érzete emésztette. Már 
régóta spicceltek Süle Ferencre, mertbosszu-
jokat azon szerették volna kitölteni. Az al
kalom késett, de nem múlott, mert a sors 
egyszer mégis csak utjokba vezérelte a gyű
lölt Süle Józsefet. I.ett is aztán haddelhadd; 
ketten ugy elagyabugyálták a szerencsétlent, 
hogy 8 napon lul gyógyuló sebeket ejtettek 
rajta. Az ügynek a bíróság előtt lesz folytatása. 

Garázdálkodás ntán öngyilkos. Papp 
István vönöczki lakos semmiképen serri volt 

, kibékülve az élettel. Bántotta öt az, hogy 
szabad akaratának nem engedhetett szabad 
folyást. Ezért aztán öngyilkosságra határozta 
el magát. Előbb azonban átengedte magát 
megátalkodott gonosz természetének. Fejszét 
ragadott s azzal beverte a szomszédok ab
lakait, azután behatolt Ferenc Pál istállójába 
s a tehenet összeszurkálta. S mikor már 
belefáradt a garázdálkodásba, de mert a 
csendőrség is kereste, kötelet fogott s. a pad
láson felakasztotta magái. 

Népszámlálás. A belügyminiszté
rium most küldte le- a- vármegye alis
pánjához a 'népszámlálás elrendeléséről 
szóló miniszteri rendeletet. Az alispán 
ez ügyben szeptember végére ankétet 
hiv egybe. LSIi7. óta ez az ötödik nép
számlálás lesz. ' . " . . . 
^ ^ _ A j j y j M í z i w t J e n é n y J ^ i ^ 
"I. hó "4-éh este órakor Iván István aayon 
szúrt egy legényt. Az áldozat Bartos József 
tolt, aki a korcsmából békességben ballagott 
hazafele. A vérre szomjazó'legényt a csen
dőrség elfogta. *- - . -

Zsebeles Radó.János kömives-segéd 
munkanélknl Wavargo.lt s azon törte a fejét, 
hogy miképen whetné édes tétlenségben is 
megélni. A módját csakhamar meg is találta, 
csak Huza István helybeli lakosnak a zse-

Jjéherkellell n y ú l n i a K z l . i i ipi ' le l le é« I p - e l l 

onnan 2'n k o r o n á t , A z e b e l r t azonban letten. 

554/1910. vhtó sz. 

érték és'f. hó 4 en a Csendőrség a járás
bíróság hüví'is celli-j iba zarta. ,. 

NYILT-TÉR. 

Alulírott bírósági .végrehajtó, az 
1881. LX. tc 102 §-a értelmében ezen
nel közhírre teszi, hogy a czelldőmölki 
kir. járásbíróságnak 1910. évLV. 35-t. 
számú végzése következtében dr. Balassa. 
Jenő ügyvéd által képviselt itj. Doroin-
kovits József osztffyasszónyfai lakos 
javára OstfTy asszony fa községben. 5o0 
korona töke s járulekai erejéig 1910. 
évi augusztus hó fi-án foganatosított' 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt • s 
102" koronára becsült következő ingó
ságok n. in.: 80 kereszt bu/.a. 35 ke
reszt zab, 20 kereszt árpa, 3 szekérre 
való széna és. egy szecskavagó gép n\il-
vátios árverésim eladaliiak, ! 

tE rovatlan küzHHtekért a iirrk'e srtfitfg Jehlfjatfgrt 
nin i vá l ta t . I . 

A I közönséghez 
Széltében-hosszában azt I eszélik, hogy 

zenekarom a Központi kávéházban nem akar 
játszani, ez a bir teljesen alaptalan. Zene 
karom kenyerét 'tiyik k.iwha ban ugy, mint 
a .másikban keresi, ha arra a'katóm nyílik. 
Eddig játszottunk mindkét kávéházban, de 
utóbb a Kö/ponti .kái-i-haz tulajdonosnője 
szombat é- vasárnap e lekre a zene-engedélyt 
nem vallotta ki. miáltal a keresettől elostüuk. 
míg Keiiesei Dezső, -az - üj-káveház bérlője'a 
zene-engedélyt minden héten mindkét napra 
kiváltotta. Zeneértő közönségünk mosl már 
lathalja, hogy mi az oka, hogy a . Központi 
kávéházban nem Játszunk. Nekünk is oda 
kéli menni, hol kere hetünk, hogy családun
kat eltarthassuk. Nem bojkottált k a Köz
ponti kávéházat, csak oda mentünk, hol a 
kenyérkeresetre módot nyújtottak. 

A n. é. közönség további szíves párt
fogását kérjük 

Sárközi Géza éa zenekara. 

PÁLMA KAUCSUK 
SAROK 

V A N CIPŐIÉN) ' 

Mely árvetésnek a üzelldöiiiölki kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 354/2. 
végzése folytán 500 K tökekövetelés, 
ennek 1910 évi június l-sö napjától 
járó 7 u , 0 kantátái és eddig összesíti 
144 K 09 fillérben bíróilag mar meg 
állapított költségek erejéig Ostffy asszony la 
-kOzaégben alpeivek lakásán leendő mfjr 
tartására l'.HO éri szeptember I? ik 
napjának dilelőU Sárája határidőül 
kitüzelik s ahhoz a venni szátbl. ;o/ók 
ezennel oly megjegyzéssel h válnak meg, 
hogv az érintett iiigwág^k-jR 1-8.S t. ov i -
LX.'te. 107: és 108 S-ai értelmében 
készpénzfizetés mellei}.' a legtöbbet Ígé
rőnek szükség esetén iM'csjtron alul is 
el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások js le és felülfoglallatlák 
és azokra kielégítési jogot nyerlek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. tc. 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Czelldömölk, 1910. szeptember 2. 

ZÁBOBSZKt SÁNDOR 
kir. bir. végrehajtó. 

Soha t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
plerd-liliomtelszappanát 

védjegy Sleckenpferd, 
kézsitö Bergmann & Go, 
Telschen a. E.) haszná
lom, inert ez a szappan 
a leghatásosabb az összes . 
orvosi sza; ;'anok közül 
szeplő ellen, valamint a 
szép. puha és finom arc- : 

bór ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható minden 
gvogyszertárban, 11rogeri-
ában és illatszerüzlet-
ben stb-

http://Wavargo.lt
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Eladd ház. 
Celldömölkön, a Petőfi-utca 

' 9-ik? számú"ház. 
mely;"~airy' Szóba," előszoba, 
konyha a szükséges Mellék
épületekből és nagy kertiéi, 

(aj ház) azonnal eladó 
Bővebb értesítés nyerhető a 
tulajdonosnál: Deli József, 

ácsmesternél.'' 

o ) u |o f o |o | o | u aaaaaaaa;* 
ti 

Kiadó lakás. p 
B 1 
E 
B 
B 
B 
B 
13 
a a K 

EBEEEEEEEEEEEEEE 
Mézédes cseinege-sző 16 
kilója 36 kr.. kapható: j 

Mór Gyula kertészetében. 

A volt „Sas" szállóban egy 
2 szobás lakás niellékhelyisé-
.gekkel és 2 raktárral együtt 
19lo október 1-ére külön-külön 
is kiadó. 

Bővebbet ugyanott a itáz-
íue.-te'Ili'l 

Figyelmeztetés! 
A S c h i c h t 

szarvasszappan 
valódi csakis a 

S c b i c M 
nérvel ét a „szarvas* védV 

jeggyel! 

1 éves RÓZSAFÁK helyszűke miatt 
óul lltatéira 10 drb 5 K, 100 db. 45 K. 
— — Cukti ó»zl arbin. • 

Oyímótcsfáa, »zölöottvény éi hazai syöker«» 
— - Mölöve«»zöket —— 

ő»zl filtatésre leszilUtott árban szállít: 
SOR GYULA tiískola-Mlepe Oelldimölk (Vism) 

irfajyzékít iujyen kíld. 

s s a a a a a a a a a a a a a a 
a a 
a Eladó ház. a 
§ Czelldómölkón a Szehtltá-
a 
g roiusag-téren egy 
a^ a a a 
i 
a a a 

az ásványvizek királya, angolkór 

és vérszegénység ellen páratlan 

gyógyszer Mint üdítő és hüsitö 

ital a legelső minden vizek kőzött. 

Főraktár Czelldömölkön: 

GAYER GYULA UTÓDA 
R Ö H P Á L cégnél. 

Ára: 1 „. 1 ; l 1 ' . . . 2 lit. 
36 44. 48. 64 ti11 

Cv.vissz. 8 "lo ÍJ 14 > 

nagy sarokház 
2400 Z-ól térüléten, mely 
üzlethelyiségeknek kiválóan al
kalmas, családi okok miatt 
szabad kézből azonnal eladó. 
Komoly vevőknek felvilágosí
tással szolgál a- kiadóhivatal: 

SEEEEEEEEEEEEEaü 
Tejcsarnok Cze ldömölkön. 

.Van .szerencséin Czelldömölk és* vidéke 
n. é. közönsége b. tudomására hozni, hogy 
Czelldömölkön a Haver-fele házban' levő 
étkezdéin mellé tejcsarnokot rendeztem be. 

Kapónként regg-el és este frissen fejt 
tejjel sz.iigai.-k-t, tévőimnek. Elsőrendű tea
vaj, tur.-. t e j f e l , aludt-lej fri-s állapotban 
minden időben kapható. ... '-

Kérve a i i . e. közön-ég szives párt
fogását, ' •'•' kiváló tisztelettel 

W E I S Z M A L V I N 

3 dar:̂ b függő lámim, 
mely eddig kávéházi helyiséget világított, olcsá áron eladó. 

Olvasókörök es vendéglősöknek nagyon alkalmas. Cim a kiadóhivatalban. 

I. J 
Villamos erőre berendezett 

m 

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

dömölkön. a Ferencz József-utcában levő 

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

Elfogadok épület és bmonimnkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó mindenfele munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan 
és kifogástalanul teljesítek. 

Ugy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villaineröre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

Teljes tisztelettel _ 

BERECZ LAJOS 9 

épület és butprttsztalos. gg 

I. 
Xy- mat.«;Dinkgreve Nándor. vtBa^erÖre. beread. zell könyvnyomdájában Czelldömölk. 


