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Apponyi gróf hazajött.
(V.) Mintegy hat hétig tartó ameri
kai ut után sok dicsőséggel és bőséges
babérral övezve, hazajött politikai éle
tünk nemcsaka közhely,hanem a való
ság szerint is, egyik kimagasló alakja:
Apponyi Albert gróf. Ha az amerikai
sajló hiven tolmácsolja a közvéleményt
— amiben nem kételkedünk — és
objektív hirdetője annak a hangulatnak,
melyet az ellenállhatatlan ékesszólásu
magyar föur dicsőségesen felköltött:
akkor mernénk mondani, hogy Kossuth
Lajos óta a magyar népnek Amerikában
ekkora becsületet nem szerzett senki;
Nemzeti becsületünket öregbíteni csak
kiváltságos talentumok dicsőséges mun
kája. Semmi elismerés nem elég annak,
aki a magyar népnek messze idegenben
ekkora fényt szerez. Amiért nemzetének
igaz fia, k'nek szivében, lelkében becs
vágy szunnyadó/., — irigykedéssel telhet
el az annak elgondolása, hogy micsoda
szent érz*s öntheti el az Amerika
járó nemes grófot, midőn szerettei kö
rében a vele történt nagy szabású ün
nepeltetésekről beszélget.
• De nemcsak azokra—az~ érzelmű
momentumokra vagyunk kíváncsiak, me
lyek a nemes grófé, hanem még inkább
kíváncsiak vagyunk azokra a tapaszta
lásokra, amelyek ezúttal jártak. Végig
kísértük a diadalutat és tudjuk, hogy
a nemes gróf Chevelandban is több időt

Régi dunántúli
könyvnyomtatók.
Magyar mŰvelődéSIOrténetunkben kiváló
hely illeti meg a könyvnyomtatókat/ Dunán
tul különösen a Nádasdy-családnak vannak
nagy érdemei 8 míiparnak lölvirágoztatásábau.
Sárvár, Keresztúr és Csepreg könyvnyomdái
híresek és elsők voltak .a XVI. és XVII. szá
zadban s mind a három város akkor a
Nada.-dyaké volt.
Nádasdy Tamásnak nem csekély fárad
ságába és költségébe került, mig sárvári is
kolája mellé StrutiUs János, egy ravasz és
csökönyös bécsi német személyében 1537-bén
könyvnyomtató! foghatott Krre az iparágra
akkor ugyanis lölöttébb féltékenyek voltak a
nemzetek. Strntiust valósággal őriztetni kellett
—^Sárváron, hogy meg ne szöVjék. ugyani'" föl
bérelt német vándorlegények jöttek titkon
Sárvárra s ezek vették rá Ígéreteikkel és fe
nyegetésekkel^'hogy ' ne- dolgozzék, hanem"
r
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Sserkesxlőeéf éa Hadéktvatal:
Hnkgrcre Nándor kuBymyomdzija CeHdornOftflr
ide mtéaenaVfc a szellemi részt illető közleményt
hirdetései és mindennemű pénzilletékek.

töltött. Tehát azon a földön, ahol a ma
gyarság a legtömöttebben lakik. Mit
tapasztalt ezeken a helyeken a nemes
gróf V' Amerikában már egy millió ki
vándorolt magyar próbált szerencsét.
Azok, akik először vágtak neki a ten
gernek és esetleg szerencsés helyen
telepedtek meg, lehet, hogy nem' is csa
lódtak. De el tudjuk képztlni, hogy a
diadalul nyomán mennyi szivettépö je
lenet fejlődött ki, látva a fénynek bi
zalmas árnyékát: az idegenbe szakadt
magyarság szörnyű helyzetét. Hiszen
lapunk szerkesztőségéhez is egy-egy
Amerikába szakadt magyarnak olyan
kesergő tevete"érkezik, hogy nincs az
az elfásult, a hirlapirás során megkérgesüll lélek, melynek ne volna részvéte
és egyben felszakadt hazafias fájdalma,
hogy egyéb nyomoruságaink mellé még
itt van az állandóan nyitott sebünk: az
amerikai magyarság zömének kétségbe
esett helyzete, nekünk meg nemzeti
vérveszteségünk az amerikai kivándorlás.
Mig Amerikában mélységes bányák
fenekén sorvadnak, pusztulnak magyar
véreink, addig itt mesterséges utón, bű
nös kezekkel csempészik idegenbe, a
pusztulás tengerén, tuli világába a ma
gyart. Valami sötét elkeseredés, a kár
tevésnek daenioni érzése a sajtó bizo
nyos részében, amely nem csak hogy
hangosan nem kiáltja á távozni akarók
fülébe ezt az intelmet:HNe menjetek,
maradjatok !« Ellenkezőleg, szinte örülni

látszik annak, hogy a magyar nép önvesztébe rohan. Ezt a nemzeti csügge
dést és utrakelést közintézményeinkből,
közállapotainkból deriválják. És mig ezen
a részen a keserűség, a csüggedés, a
vigasztalanság érzetét keltegetik, fejlesz
tik, "— másrészről piszkos anyagi érdek
ből, gyalázatos kenyérs«'erzésből, egész
sereg ember foglalkozik üzletszerűen a
kivándorlással, emberek kicsempészésével, egy borzasztó és végzetes emberhús
kereskedéssel.
Vele szemben pedig áll az a ma
gasztos, de egyébként végzeles felfogás,
hogy az egyéni szabadság ellen való
bün lenne az, ha kivándorlást állami
törvények lehetetlenitenék. A középkori
helyhezkütöttség rabszolga rendszere!
Pedig szó sincs arról: Ahol állami for
mák szerint rendezkedik be a társada
l o m , — ott a korlátlan egyéni szabad
ság érvényesülne mindig és állami raison
vagy a polgárok érdekeinek védelme
szerint formálódik s bizony sokszor ez
a korlátlan nagy egyéni szabadság korlátoztatik.E panaszok ha latára szabad-e'gon
dolkozni, vájjon ha kell, a legnagyobb
erélylyel véget ne vessünk véreink további
romlásának, nemzetünk gyöngülésének.
Vajha a csillagos lobogó hatalmas
köztársaságából annak az elhatározását
ho/.ta volna magával a nemes gróf. hogy
ezután lángszavával ezt hirdeti, ezt
követeli!

menjen vissza velük Bécsbe. Nádasdynak sok
baja volt vele. Még a nyomdafestéket és
egyéb szereket is 6 maga vásárolta Bécsben
SÍngrentus hires műhelyéből.

MancskoricsBálint személyében. Az unitáriusok
nak Gyulafehérváron, volt külön nyomdájuk
Hoffhalter Rafael vezetésével. S viszont Telegdy Miklós nagyszombati nyomdájában nem
Strutius helyébe azután a derek, műt;elt I jelent más munk'a, mint csak római katholikus.
Abádi Benedek jött, a későbbi szegedi lelkész,
A dunántúli nyomdászok között Strutius,
aki buzgón fogott a munkához. Betűi bizony Abádi és a két Huszár mellett ott találjak
nem valami szépek voltak, ő maga ia a Hoffhalter Rudolfot is, akinek Alsólendván, a
sietéssel raentegetődzik, .
-\
Bánnak birtokán volt műhelye 1573 óta.
Első nyomdászaink többnyire manik is
Volt a Batthyányak és Nádasdyak ura
tudósok és irók. Nem üzleti érdek, hanem dalmában 1582 óta egy vándor nyomdász ia
magasabb nemzeli és vallási célok ve.-.ették Manlius János, aki Sárvároltr Németbjvárbtt
őket Huszár Gál Magyaróvárolt (1558). "Hu Monyorókeréken, Németlövőn és utolján Né
szár Dávid Pápán (1577). Heltai Gáspár Ko metkeresztúron dolgozott Nem válik becsüle
lozsvárott (1550/ Bornemissza Péter Semptén tére, hogy közel harminc évig szedte a ma
(1573J mind ilyen könyvnyómtatók voltak. A gyar könyvek betűit s még sem tanulta meg
kéziratok fölött kritikát is gyakoroltak; a mi nyelvünket. Ennek az idegen férfiúnak volt
meggyőződésükkel ellenkezett, azt nem fogad közvetetten utóda egy jó magyar, buzgó és
ták el kinyomatásra. GutResell példánl Bárt képzett könyvnyomtató. Farkas Imre. Manlinsfán és az első Breuer Lőcsén nem adott tól 1610-ben vette át a nyomdát mely Kevolna ki kálvinista munkát Vizsolyba a refor reszturon már 1598 óta működött Ez a válmátusoknak külön nyomdászt kellett hivniok iozás-petlig ugy történt, hogy Manlius halála
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jár az érzelem nyilvánítása is. Ezért dicséret
illeti a kath. legényegyletet, melynek tagjai
kivonulták Virághalmy honvédszázadosnak, a
nagy nemzeti eszmék dicső "liarcosának sír
Ha megsejtettem Volna
jához s kegyeletüknek tettleg is kifejezést
Hogy a Világot járVa
adtak. Az egyleti dalárda a Hymnust es a
Te lész az életemnek
Szózatot, énekelte, Bán János plébános haza
Bus álma, örök á t k a :
fias beszédet mondott, Bosta Alajos pedin
Még akkor is bárhonnan
szavalt. — A színházban is ünnepelt a. kö
Eléd siettem Volna.
zönség, Magasházi Jenő tüzes pathossal elö. adott szavalata és a társulat énekkara állal
előadott Hymnus haugjai mellett, csak a
Ha megéreztem volna,
független 48-as párt volt az, mely csendesen,
Hogy égő szemeidnek
szivében emlékezett vissza a nagy idők tör
Sugári majdan engem.
ténelmű fontosságú napjára.
A kárhozatba Visznek :
Eljegyzés. Dr. Porkoláb Mihály ügy
védnek, a kerület független 48-as párt elnö
Még akkor is őrökké
kének'
szeretetreméltó bájos "leányát, Ilicif
Beléjük néztem Volna.
f. hó 4-én jegyezte el Móribft-ászló veszprémi
m. kir. csendőrhadnagy.
Ha észrevettem Volna,
Színészet. Kedden vonult be színtársu
Hogy hazudod a csókot
latunk városunkba Molnár Gyula direktor veÉs lopVa, észrevétlen
Lzetése_ alatpa legszebb és legvérmesebb re
ményekkel telten. Az első est azonbau'már
A lelkem csak kifosztod i ... —
keserű csalódást hozott számukra, mert az
Még akkor is egy csókért
^
Obsitos kicsiny publikumot vonzott Szerdán
Akár meghaltam Volna.
a Muzsikus leány került színre, csütörtökön
Karenin Anna, pénteken Luxemburg gróf'ja,
És hogyha tudtam Volna,
tegnap pedig Cigányszerelem; mindmegannyi
hézagosan telt padsorok előtt adattak. Közön
- Hogy sohse fogsz szeretni
ségünk csekély érdeklődése ellenére azonban
S a Vergődésem látVa
'színészeink megmaradtak hivatásuk piedeszNem tudsz — csupán neVetni:
tálján, mert lehangol tságuk legkisebb nyomát
Még akkor is, ugy is csak
sem láthatjuk arcukon, sőt olyan kedvvel és
Beléd szerettem Volna.
temperamentummal adják szerepeiket mintha
ezernyi tömeg szeme meredezne rájuk. Lehet
NOVAK
PAÜ.
séges, hogy ez az állapot szokatlan előttük,
mi azonban megütközés nélkül referáljuk a
valót. Eléggé ismerjük önmagunkat, ez' a né
hány nap elegendő volt ahhoz, hogy mások
előtt is ismertekké váljunk. Egyet azonban
konstatálhatunk, hogy az i-lőkelő: g nieglehetősen honorálja a társulat természetes játé
Március 15. A nemzeti ünnep váro
kait, a társadalom löbln osztályait azonban
sunk ban minden különösebb emotio nélkül
érzéketlenül hagyja minden, ami szép és ne
zajlott le. Ha a kath. legényegylet nem ün
mes. A társulat kitűnően vau szervezve s
nepelt volna s néhány trikolor nem hirdeti a
ezért Molnár Gyula direktort éri az elismerés.
nagy napot, nem is t- djuk. hogy az idén is
Osztozkodik elismerésünkben neje M. Jászai
volt március 15-ikel Vagy talán csak a szíMariska is, aki Kézi .szerepében mutatkozott
vüukben Ünnepeltünk ? Ha valaki e kérdé- |
be szerdán s~kedves, gratiosus játékával meg
.-ilnkre igennel felelne, ken.telének vagyunk l
nyerte tetszésünket. A.női tagok sorában köelhinni, bár az ünneplés természetével együtt- j
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után feleségül vette ennek özvegyét s vele
azután a tipográfiát is megkapta. Tovább
mint harminc ívig (1610—1043) volt azutáu j
a birtokában. Előbb Kereszturon dolgozott
később pedig Csepregre költözött át műhelyé
vel. Az ő idejében szép virágzásnak indult az
egykori vándorsajtó. Tekintélyes barátai ív és
összeköttetései lévén, soha sem marad munka
nélkül. Terjedelmes és értékes művek kerül
tek ki Farkas Imre sajtója alól már Keresz
táron is.
Jellemző e régi nyomdászvilágra nézve
az a szoros baráti viszony, mely akkor az
írókat és könyvnyomtatókat összekötötte. Is
meretes a nagy Erasmus-nak Frobenius bázeli
nyomdászhoz való ragaszkodása. A városhoz
is főként ez a "barátság láncolta a tudóst.
A mi Dévai Mátyásunk is ilyen szoros barát
ságban állott Vietoris Jeromos krakkói nyom
dásszal, a kinek vendégszerető házában
1537-ben egész telel töltött g két ismert
magyar müvét is itt Krakkóban adta ki.
Hasonló baráti viszonyban élt Farkas
Imre is Pálházi Göncz Miklós győri szuperin
tendenssel.
Göncz maga is több könyvét nyomatta'
Farkassal, s ezenkívül tekintélyes pártfogókat

is szerzett számára, mint Thurzó Szaniszlót.
a későbbi nádort.
Göncz még szegedi lelkész korában sze
mélyesen járt Kereszturon, később pedig mint
püspök és .a győri nemes vitézlő rendnek
prédikátora., hosszabb időt is töltölt Farkas
Imre házában. Akkor volt ez, mikor 1619-ben
harmadik műve (Babylonnak kőfalai) készült
Farkas Imre sajtóján, s ugy látszik, maga
Göncz akarta a korrektúrát végezni. Mily nagy
régi íróinkban a buzgóság! íme, egy püspök
elhagyja családját, terhes hivatását es téli
időben messze útra indul. Győrből Kereszturra,
csakhogy megirott műve napvilágol láthasson.
A vendég tudós nyomtatás közben egy uj
munkáján is dolgozott De váratlanul megbclegült s Kereszturon meg is halt. Keresz
turon temették el. A nyomdász legjobb pártfogójál és munkaadóját veszítette el benne.
Farkas ezután nem is sokáig dolgozott
már Kereszturon. 1620—1624-ig nem isme
rünk töle való nyomtatványt Tovább mint
husz évig volt Keresztúr a^ nyomdája álul
magyar kulturális középpont, egész-századdal
etözts meg ebben Sopront s ma már helyét
sem tudjuk megjelölni, ahol Manliosnak és a
bdzgö Farkasnak műhelye állott.

veti őt Györfi Mariska, Dévai Boriska, Hatvani
Mariska stb. A férfigárda elején méltó helyet
foglal el l.ad.myi Imre és Magasházi -Jenő,
utánuk Vámos, Bartos Varga és Fekete so-'
rákosnak. Ez uióbbinak 5 éves kis fiacskájá
ról is meg kell emlékeznünk,- akinek már
zsenge gyermekkorában mégnyilvánul a szin- "
padra való rátermettsége s aki nélkül Kare
nin Anna alig dicsekedhetett volna oly szép
sikerrel.
Eljegyzés Németh Ferenc, a helyáeü
HiTelbaulr"kttn-yvelöje tegnap eljegyratu Nagy.
Katinka kisasszonyt, Nagy József közjegyző
nagyműveltségű Hiányát.
Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái
Közgazdasági Hitelbank az 1910-ik évi tiszta
nyereségből szíves volt a czelldömölki ág. -h.
ev. nőegyletnek 20 koronát ajándékozni, mely
kegyes adományért hálás köszönetét nyilvá
nítja a czelldömölki ág. b. ev. nőegylet el
nöksége.
Hymen. Hertz Jenő április hó 2-án tartja
esküvőjét Celldömölkön Reich Róza kisaszszonnyal.
'-. .
Államsegély. A vall.- és közokt. minisz
ter a celldömölki .r. kath. fiúiskola részem
évi 486 korona tandíjkárpotló államsegélyt
engedélyezett. A folyó tanévre már ki is van
ntalva.'.

' Harcias 15-én,, a nagy nap 63 ik év
fordulóján mindkét nembeli r. kath. iskolában
megtartották a szokásos emlékünnepélyt, mely
után a tanítások szüneteltek.
Lelkeszbeiktatás Kemeneshogyeszen.
Kemeneshögyész ev. egyházának közönsége
vasárnap iktatatta be hivatalába ujjonan
I megválasztott lelkészet Mészáros Istvánt. A
l beiktatási ünnepségen résztvettek : dr Radó
•.Gyula vármegyei
főjegyző,
egyházközségi
| leiügyeiö, Vargha 'Gyula esperes, Böjtös Janus
| es Mohac-y Lajos lelkészek. Berzsenyi Jenő *
esperesi felügyelő. Berzsenyi Dezső, Bárdóssy
Imre es Porkoláb Mihály éítyházi felügyelők,
Takács Marton főszolgabíró és nagyszámú
közönrég, még a szomszédos falvakból is, de
különösen Répcelakról, az uj lelkész szülőfa
lujából. Az nj lelkész u beiktatási aktus után :
emelkedett hangú es nagyhatású beköszöntő
beszédet mondott.
Adomány, A Kemenesaljái Közgazdasági
Hitelbank a celldömölki ipartestület temetke
zési alapja javára 20 koronát adományozott
A testület elnöksége az adományért ezúton
mond köszönetet.
Szabaszati kurzus. Nagy Pál. helybeli
törekvő szabóiparosunk ismereteinek bővítése
céljaibid Budapestre utazott s ott elvégezte a
több hétig tartó szabaszati tanfolyamot. Nagy
a vizsga fényes eredményével a napokban
érkezett haza.
Gyilkosság. Vasárnap éjjel 12 órakor
Kemeneshőgyés/.ben a Mészáros féle vendég
lőben gyilkosság történt Két legény, Béri
Géza 18 éves és Szakács Sándor 19 éves
legények együttes mulatozás közben ösze
vesztek egymással. Béri zsebkést ráütött és
társát ugy találta szíven szúrni, hogy az rög
tőn összeesett és meghalt A vizsgálóbíró
dr. Király János járásorvossal helyszíni vizs
gálatot tartott és az áldozatot felboncolták.
A gyilkost rögtön elfogta a csendőrség.
Halálozás. Moritz Géza máv. hivatal
szolga f. hó 14-én meghalt Temetése 15-én
délétán ment végbe a vasutasok és a közön
ség nagy részvétele mellett
Az inas halála. A mult év nyarán tör
tént; hogy- Jánosházán Kokn Arnold és Kdhn
Ignác vaskereskedők gépjavító műhelyében
Németh István 13 éves tanoncot halálos bal
eset érte. A szombathelyi törvényszék a fentnevezett cégtársakat 200—200 korona pénz
büntetésre ítélte.
' r'-.
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Prohaszka püspök
Szombathelyen
Pcohászka Ottokár székesfehérvári püspök e
hó 23 án érkezik Szombathelyre és 24-én
kezdi meg a szeiitgyakurlatokat. — A nagytudása főpap érkezese és. méltó fogadtatása
iránt már megtétettek a szükséges előkészü
letek. Az eddigi programm szerint az első
szentgvakorlatot az apácák zárdájában fogja
megtartani.
A püspöki vagyon árverése. Néhai
István Vilmos püspök ingóságait kedden ár
verezték el. Az árverést Pottyondf Béla dr"
közjegyző végezte. Megjelentek a püspöki
vagyon leltározásával megbízott kiküldöttek is.
Csupán az értékpapírok kerültek árverés alá
22000 koronáért keltek el. Az értéktárgyakat
a káptalan veszi meg, — a négyesfogatra
nem akadj vevő.
^
Községi tisztviselőink helyzetének ja
vítása és nyugdija rendezése érdekében a
segédjegyzők érdekében a segédjegyzök és
községi alkalmazottak országos egyesülete f.
hó 27-én a fővárosban nagygyűlést tart, me
lyen vármegyénkből is számosan fognak meg"
jelenni. Ez a l k a l o m b ó l ezer tagu küldöttség
járul a miniszterelnök elé.
- Mihályfán nem lesz munkásház. Az
alispán lerendelte a kemenesmihályfai mun
kásházak építését, mert ott kevés volt a je
lentkező.
Házvétel
Guttmaun Adolf helybeli
szabómester megvásárolta özv. Szabó Lajos
áénak a viljanyteleppel szemben levő sarok
házát 7000 koronáért.
Két humoros könyv. Péierfi Tamás
székely Írónak most jelent meg 2 humoros
könyve. Ketc ne!" eredeti góbéságok és
„Kacagó
szövetkezetek", a szövetkezeti élet
vidámságai. A csinos ki..llitasu könyvek za
matos Imin >ru szövegét számos kép tarkítja.
A két humoros könyvet postai szállítással
együtt 2"koronáért küldj: Péterly TamásBudape.-t. IX. Köztelek. n

Fertőtlenítő taniolyam. A budapesti
országos fertőtlenítő tanfolyam április hóban
két kurzust tart. egyik l é n a m á i k 19-én
veszi kezd 'tét. Városunkból Fülöp Gyula, Laki
János és Somogyi József, Jánosháláról Szabó
Gyula, Jakab Károly és Zsigovits József
vesznek részt a tanfolyamon.
A pápai gyilkosság. Megemlékeztünk
annak idején arról a vakmerő rablási kísér
letről, mely Pápán játszódott le a zálogház
ban. — A gyilkos Makkos Vendel. A zálog
ház tulajdonosa Geist Mórné, akit két lövéá
talált — A szerencsétlen asszonyt Buda
pestre szállították s itt megoperálták. Életét
sikerült megmenteni, a golyókat eltávotilották
testéből. Azonban mindkét szemére megvakult.
A'rablógyilkosságnak egyik áldozata, amint
annak idején közöltük, Geislné egyik rokona,
meghalt.
A jegyzők családtagjainak menetdíj
kedvezménye. Hierooymi Károly kereske
delmi miniszter értesítette a községi és kör
jegyzők országos egyesületét, hogy azt a kí
vánságot, hogy a jegyzők saját személyére
engedett vasúti menetdijkedvezményt a csa
ládtagokra, továbbá a segédjegyzőkre és a
nyugalmazott jegyzőkre is kiterjessze, a menetdijked vezményekre vonatkozó miniszter
tanácsi határozat érteimében teljesíthetőnek
nem találta.
•,,' ~
Innen onnan. Hegyomlás volt' a mulf
héten a Vezuv-hegyen. A legkisebb iskolásfiú
is megtalálja-a térképen ezt a híres, tűzoká
dó . A mull hét egyik napjari'á Vezúv krá
tereket egy örül belül 300 méter széles és
80 méter magas hegydarab nagy robajjá,leomlott ugy, hogy a drótkötél vasút fölső
1

pályaüdvarépületén és a turistavezelők házán
falrepedések támadlak. A Vezúv most olyan,
mintha a tetejéből egy darabol levágtak volna.
A sziklák omlása még mindig tart. — Már
cius 13 ika emlékezetes nap lesz. a magyar
kultúra-történelem könyvének lapjánI Érdemes
lesz, hogy minifftnki följegyezze magának —
a kémény falán! E nagy nap estélyen, pont 7,
azaz: hét órakor jelent meg először fő- és
székvarosunk Kossuth-utcai korzóján a szoknyanadrag, melynek csakhamar rengeteg bá
mulója akadt- Az uj divárhivét, egy alacsony
termetű hölgyet, néhány perc alatt nagy gú
nyolódó tömeg vette körül, mely mindinkább
tolakodott és dobálta sértő megjegyzéseit,
mig aztán a szoknyabadrágos hölgy a tünte
tők fülsiketítő lármája köztien' egy kocsiba
vágta magát és elhajtatott. — A iegtöbb
európai városban ellenszenvvel fogadta a kö
zönség az uj divatot, habár itt-ott, például
Zágrábban és Laibachban inkább tüntettek,
mellette. A kérdéshez egy öreg, negyven
nyolcas hoiivédtűzér is hozzászólt, midőn
ugyanis a B. H.-1IOÍ irt levelében a szoknyanadrágos hölgyeknek védelmeié kelL A többi
közt a következőket irja: >Nem tudom fölhaborodás nőikül olvasni, hogy az uj divatú
szoknyanadrág viselőinek mennyi inegtámadoja vau, nyilvános -helyeken, az utcán lá
madják, gyalázzák, inzultálják őket és a leg
durvább szavakkal is illetik ezeket a nőket,
annyira, hogy idegen üzletekbe kénytelenek
menekülni. A rendőrség szemeláttára történik
mindez. Pedig ez a viselet nem szeméremsértő, csak szokatlan uj. Hál oda jutottunk
m á r , hogy a ruhaviseletbei., divat, nem divat,
a csőcselek az irányadó? Akinek arra módja
vau, hadd viselje az illem határáig, nem sért
vele senkit. Ha kínaiak, vagy. iudtáiiusok j ö n 
nének, őket a b.tniaimazüs-ellen
rendőreink
bizonyosan megvédelmezik. Mindenki járhat
kedve szerint való öítö/eibeu, ha nem
méremsértő. A színházba • a félmeztelen tán
cosnőket, gyönyörrel "szemlélik,de aki.le,
egészen a cipőjéig befödve öltözködik, azt
szabad inzOllálhi, kigúnyolni nyilvános ideá
kon? Valóban ezt az Utcai " durvaságot, Dán
iáimat megtűrni nem szabad.«- íme t e h á t a
szoknyanadrág-kérdésben is van pro és kontra
vélemény. Szerény lapunk e tekintetben sem
leges állást foglal el, máskülönben szerkesz
tőségünk tagjai csak megmaradnak - r a. régi
szoknya mellett.

FIX

FIZETÉS

és magas jutalék mellett alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való- fladiísálioz. Havonként
elérhető jövedelem 300^-600 korona.

Eecht Bankház Részvénytársaság

NAGY P A L
czelldőmölki férfi-divat
terme
Hollósy-tér, u apátsági székházban.
A budapesti szabászait tanfolyamon elsajátított legújabb
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő

szabás

. uri, papi, sport és egyenruhák
jutányos árakon.
A divatterem mellett á t. közönség kényelmére

szövetraktár áll rendelkezésre,
hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint

nagy választékban beszerezhetők.

h

^ ' d a l .

Magastörzsii gyümölcs, akác
és rózsafa eladás

Értesítés.
'líísztelettel hozom Czelldömölk
és vidéke n. e. közönsége b. tudo
mására, hogy Ceiid •••nöikönSchöntag Márton bérkocsi üzletét a
mai napon átvettem.^
^
a g [ a | a n

gatom megkeresésre a n. é. közön
ség rendelkezésére áll.
Lakásom: Kórház-utca 13. sz.
S,nes pártfogást kérve, vagyok
Czelldömölk 1911. március 4.
kiváló tisztelettel

Az a

Alma 60, körle 80, cseresnve
60, rózsa kiváló fajokban
80 fillér darabonként.
P

Akác sorfa ezre 200 korona.

JL-Grói

Esterházy tiszttartósága
Kemenesmagasi.

aki az egészséges bőrápo
lással törődik, főkép a pattanásokateltüntetni, további
fehér arcszint és puha bört
szerezni óhajt, csak
Steckenplerd-liliomtejsiappainal
(védjegy: vesszőparipa)
mossa magák .
G y á r : Bargnuuu 4 Co.
Tetscüen a E.
Daiabja"&ö rfrrérért-ktrptvaró*
gyógvtár, drogéria és illat
szer-üzletben.

hölgy

g

Singer Ferenc

Mihók János

m. kir. államvasnti órás- és ékszerész

bérkocsi-tulajdonos.

—

Pápa.

—

"Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó

Szőlőöltványok,

áron mindennemű arany-, ezüst- és

és vesszők

valamint fali- és

beszerzésére legmelegebben ajánljak
a legjobb birnévnek örvendő

*Zf:C*

SÁXDOIt

zsebórákiit.

ékszer-árut,
Minden óra, mely

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Úriasi készlet ezüst

FIA

evőkészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznpk eladva.

bihardiószegi szőlöoltványiermelö cég
fióktelepét CZELLDÖMÖLKÖN (Vasm.)

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok

Iroda: Kórház-Utca 15.

Ki pes árjegyzéket tanulságos tartalommai ingyen és bérmentve küld a czelldömolki fióktelep. Ezen árjegyzéknek
egyelien házból som szabad hiányozni,
inert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát
mielőtt bárki is oltványt vagy vessoM
venne, elne- mulassza ezen árjegyzéket
égv levelező lapon kérni.

R é s z l e t f i z e t é s r e

is!

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!

„M-l-i-tf" -- Papa megengedte: Hisz valódi
JAKOBI-féle AatUÜOOtta-cigarettahiivelyek fa
dobozokban!
"•

Mint építési vállalkozó, működésemet
vidékére

Sárvár

kiterjeszteni óhajtván, e céiból SARlÁEOl

(Viliatiytelep-utcában)
.-

egy

képesített

és
T

építőmester

közreműködésével

m ű s z a k i irodát
Vigyázzon! Csakis a •JACOBUleliésseTvaTTTdií
Minden fadoboz érdekes Röntgen-képet tartalmaz

nyitottam.

' ...

ű.

Vállalkozom
DELEWARE VESSZŐ ELADÓ \
Minden hibától, különö
sen jégveréstol mentes
"• s'-ép sima vessző a piri >s
válfajból, jótállás mel
lett. Küldök minden ve
vőmnek utasítást arra,
hogyan kell elgyökerezíetni a sima vesszőt,
hogy mind megfakadjon.

Ezer darabja az első osztály 35 K
Szás
•
» »
f . 4 K
másodosztálya vessző ezre
20 K
Érmetléki legnemesebb és- legbővebben termő
taj. Elnpénzben ** Ossscg tizedrésze küldendő :

az épitésrlek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak
és kedvező fizetési feltételekkel.

Kiváló tisztelettel:

Günsberger J . Jeaő
.

.. , ". • . . . . - ... . Ba-és

ácstelep :

építési vállalkozó.
Reményegerszegen.

FÜZESSY IMRE, Rákosliget
Nyomatott Dinkgreve Nánd«r villanyüzensü könyvnyomdájában, Celldömölkön.
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