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népünkkel, a kemény gerincű, acél izmu
magyar paraszttal I Erre rójják ki a
temérdek állami, felekezeti, községi, me
gyei egyenes é s pótadót, az útadót é s
tudja az Isten m é g miféle adókat nem!

Lapunknak ez a mai száma a folyó é r
első felében az utolsó. A következő szám
m á r a julius-szeptemberi negyedre, illetőleg a
julius-decenberi félérre esik, tehát akiknek
Látok roskadozó, zsuppfödeles pa
most járt le az előfizetésük, azok szívesked rasztházat, repceverte szántóföldet é s
jenek azt megújítani!
! csodálkozom, hogy m é g zihálni tud a
Tisztelettel kérjük olvasóközönségünket, magyar paraszt. Aki a nép között él é s
méltóztassék lapunkat terjeszteni és annak napról-napra látja annak kinos vergődé
uj előfizetőket szerezni, hogy mi is minél sét, hogy mint bírja erős harcát az élet
jobban megfelelhessünk annak a nemes célnak, küzdelmeivel, nem csodálkozhatik, ha
amelynek önzetlenül szolgálatába állottunk. ezrek é s ezrek hagyják el ennek a K a Hirdetéseket olcsón közlünk.
naán-nak titulált országot é s messze
A
kiadóhivatal.
idegenben keresik a boldogulás hazáját.
T u d ó s s z o c i o l ó g u s o k akarják a nép
s z e g é n y s é g é n e k nagy problémáját meg
oldani é s m é g i s csak pusztulunk, veszünk.
Ha kutatjuk a nagy e l s z e g é n y ü l ó s Eszembe játnak a régi j ó idők, nek alapokát, azt csakis a magyar pa
mikor dúsgazdag, j o m ó d u volt a magyar raszt kulturalatlanságában lelhetjük föl.
falu l a k ó j a : a polgár. Azok a hétnapos Mert nem e l é g csak az, hogy a 6 elemi
lakodalmak, mikor hordószám gurították osztályt elvégezve, irni, olvasni tudjon
föl a tüzes magyar borokat, névnapi a n é p . hanem, hogy értsen ahhoz a
alkalmakkor is — é s most elszorul a munkához, melylyel kenyerét keresi, a
Sok
százan
mentek
szivem. Látok kérges tenyerű, napbar földmiveléshez.
nított csontvázakat, kikbe úgyszólván tönkre az apáktól tanult e g y o l d a l ú földhálni jár csak a lélek é s nézem . . . mivelési rendszer mellett é s a mi népünk
nézem, mint ballagnak haza görnyedt mégse okul a saját kárából sem. Nagyon
helyes tehát az a törvényintézkedés,
háttal a tavaszi, mezei munkáról.
Ez tehát a nép! A nemzet alapja?! mely a graztfasárj/iisniétlóiskolákai szer
É s mi, hogy szeretünk büszkélkedni a vezte. A kormánynak tehát most arra

A mi népünk.

A magyar költészet
legújabb iránya.
3

Irta:

BARABÁS JÁNOS.

Az uj költészetet megelőző állapotokról
és Ady Endre megjelenéséről, személyéről,
társadalmi gyökereiről szólván, áttérhetünk az
ő költészeti irányának
megismerésére.
Egyike a legnehezebben eldönthető kér
déseknek, hogy miképen teremtette meg ma
gának Ady az ó sajátos költészetét?
Maguk a >holna,posok« Balassát, Csoko
nait, Petőfit, Vajda Jánost és Reviczkyt tart
ják őseiknek. Balassa bátor, eredeti és korának
szellemével ellenkező uj hangja, vagy Csokonai
túlzott, népies iránya. Vajda materialista,
szelleme, Reviczky érzéki és pesszimista föl
fogása valóban talaja lehetne Ady költészeté
nek. Ady azonban nagy vargabetűt csinált:
ő az'Értől, a pocsolyás, álmos, nagy ároktól
indul el, tehát magyar vidékről, mégis azt
kérdi: .Szabad-e Dévénynél betörnöm ' nj
időknek u j . dalaival?. (Ady: Góg és Magóg

fia.) Mikor magyarságát
büszkén hirdette:

kétségbe

vonták,

•Az én magyarságom '
Mindennél keserűbb,
Mindennél igazabb.
Az én magyarságom :
Nincs ilyen átkozott,
Nincs ilyen igazi..
{Ady: Az én magyarságom.)
Akármilyen daccal, gőggel veri is a mellét
Ady, megengedjük, hojy a szociális gyökerei
a magyar földből nőttek ki, elismerjük, hogy
a nyelve magyaros, hogy verselése kitűnő
teknikára és finom, érzékeny muzsikásra vall,
az iránya azonban mégis csak idegen, nyugat
felől kiinduló. Költeményei egy óriási ellentm o d á s : az ő magyarságát, a büszkét, a nagy
siratót, az átkozottat, az igazit rögtön kétségbe
vonjuk, mihelyt az ö Bakonyárol, az embersűrfls Parisról szóló versét olvassuk:
.Megállok lihegve : Paris, Paris,
Embersűrűs, gigászi radon,
Pandur-hada a szájas Dunának
Vágtat u t á n a m :
Vár á Szajna s elrejt a Bakony.

kell törekednie, hogy ezeket olyan nívóra
emelje, hogy céljuknak meg is felel
jenek.
De nem lehet csupán
evvel az
egy intézkedéssel a s ú l y o s anyagi rom
lást meggátolni. S / ü k s é g van az állat
tenyésztés fokozottabb mértékben való
kultiválására, mely v a l ó s á g o s kincses
forrása lehet népünknek.
A népjóléti intézményeket törvényes
intézkedéssel kellene mindenütt szervezni.
A magyar tanítóságra nagy föladat
hárul ezen a téren. A kormányon kívül
tőle várjuk a nemzet megszilárdítását,
mert tudjuk, hogy a tanító mit tehet
népe érdekében, ha akar é s ha ideje
engedi. A nép ezen hivatott vezetőinek
tehát e l s ő sorban oly pozíciót kell te
remteni a t ö r v é n y e s fizetésjavitás által,
mely felmenti majdan az anyagi gon
doktői, hogy az iskolán kívül is szol
gálhassa a kultúrát a nemzet erkölcsi
é s anyagi m e g e r ő s ö d é s e javárai

Setényi

Miüós.

Fölfödözték-e őshazánkat?
Történetíróink még ma sincsenek egé
szen tisztában azzal a kérdéssel, vájjon az
ősmagyarok Ázsiának melyik részén laktak;
melyik terűlet volt az ő ősi hazájuk. Már
több kutatónk járt Indiában is és akárhányan
s szinte határozottan azt állítják, hogy őse-

Nagy az én bűnöm : a lelkem,
Bűnöm, hogy messzelátok és merek.
•Hitszegő vagyok Álmos fajából
S máglyára vinne
Egy Irán-szagú, szittyasereg.
Jöhetnek: Paris szivén fekszem.
Rejtve, kábultan és szabadon.
Hunnia uj szegénylegényét
Őrzi nevetve
S beszórja virággal a Bakony.
Itt halok meg, nem a Dunánál.
Szemem nem zárják le csúf kezek.
Jtfiv majd a .Szajna s egy Csöndes éjen
Valami nagy-nagy
Bús semmiségbe beleveszek.
Vihar sikonghat, haraszt zörrenhet,
Tisza kiöothet a magyar síkon:
Engem borit erdők erdője
S halottan is rejt
Hű Rakony-erdőm, nagy Parisom..

-

(Ady; Parii, az én Bakonyom.)

iiikiick India • volna az ősi" fészke, ahonnét
sok viszontagság után azoknak egy része
Európába vergődött s itt szerzett és alapított-] Temetőbe járok, ide Vonz .« lelkem
.. •
uj hazát, a most már ezeréves Magyarorszá Ide a .kis 'temetőkertbe,
got A > Balatonfüred' ciinü jelesen szerkesz Ahol apám, anyám s Velük testvéreim
tett hírlap szenzációs kózleménynyel lep meg
bennünket, amelyet érdekességénei fogva alább Nyugszanak a kereszt tót/ebe'.
közlünk, a tudós történetírókra és a lelkes SirVa állok meg e kedv'es hantok előtt.
kutatókra bízván a kérdés megoldását A Nem tudom, hogy hoVa roskadjak . . .
közlemény a következő:
Hogy most uj keresztet öleljek-e által.
Nagykanizsáról kapjuk a szenzációs hírt.
hogy Tóth Jenó (?) Ázsia kutatónk Indiában Vagy azokat, mik már korhadnak? , . .
j á r és levelet irt Padzsáb tartományból Halis beroskadok apám uj sírkeresztjénél,
István kanizsai lakosnak, az Ősmagyar nyo
'tt, hol kedi/es anyám is nyugszik:
mok egyik kutató atyamesterének, hogy:
Átölelve tartom mind a két keresztfát.
megtalálta Indiában az Ősmagyar ne
veknek, vármegyéink, községeink, régi csalá- Kedves ez, oh kedVca mindenik . .
daink es hóskori legendás alakjaink neveinek Megjöttem hozzátok, drága halottaim !
egész s o r á t Utóbbiak mind ottani folyók és
Ide Vonzott lelkem hozzátok; '
vizek nevei.
Az éVck e napján máskor is megjöttem.
Tóth Jenő megtalálta a Dunántúli me
gyék nevei közöl Szála, Vas, Komáromit, Oh, hisz' azt ti ugy is tudjátok! . . .
Tolna, Barana, Sapran neveket. Aztán egyéb j Mefjöttem, mert ide Vonzott szivem, lelkem
megyénknek: Csik. Isztergám. Bars, Bihar,
líáramarot, Turontál és Borsod neveit
j
" " '"
"*'
Egyik folyónak a neve Maros, Elöfor- ! "°Sí " kihullassam nehéz könnyeimet
dúlnak a mi helységeink közöl Szalavár, Déva, j És elmenjek megkönnyebbülve.
Bnda stb. Megvannak a családnevek Koppan, • Nyugodjatok békén, csöndesen sírotokba !
Czirákhi, Tóth (?) Csák, Andrássy, Karolj, '
Csáki, Vágó, Boda, Nárai, Kálay, Gál. A Halis Várjatok, mig én is lent leszek;
Talán nemsokára főikeres titeket
meg a Halis-Hahar név is előfordul.
Azután a nemzetek nevei is itt vannak. Bánatos fiatok . . . testvértek.
Hun, Awar, Kun, Magár, Bulgár, Tatár, Túrán
M. Qy.
nevek. Még ott vannak a Csángó, Matyó, Palócz elnevezések is. Az ösi mythologiai nevek
közöl Csoda, Guta, Tinder, Manó mindmeg
annyi vizek nevei. .
Hazafias lelkesedéssel'és sikeresen kutató
iránti meleg érdeklődéssel, méltó kíváncsiság
Ostííy Lajos dr. a parlamentben
gal, adunk hírt ezen őskori történetünkre,
fajunk leszármazására és nyelvünk ősi szép Országgyűlési képviselőnknek csütörtö
ségeire egyaránt fényt-derítő nagyfontosságú kön a Házban ismét fényes sikere volt,
felfedezésről. Mi csak az első örömhír ter amit m é g magok a kormánylapok is
jesztői lehetünk, fajunk szeretetétől áthatott
tudós nép és nyelvbuváraink, ethnografusai- elismernek. A , V a s v á r m e g y e « , amely
közvetlenül Budapestről kapja parlamenti
oak gyönyörűséges kötelessége lesz a többi
Lelkes kíváncsisággal lessük, várjuk sze tudósításait, ugy emlékszik meg e nagy
rencsés honfitsrfunsnak: Tóth Jenőnek a k i  szabású beszéd érveiről, hogy m e g g y ő 
létéről, további eredményéről és visszaérke zőek voltak 8 igy a Ház é s a pénzügy
zésérőt szóló közelebbi híreket. Korszakalko miniszter is elfogadta a beszéd kapcsán
tónak tekintjük hazánk történetére nézve már
eddigi sikerét is, — amennyiben az a fenteb benyújtott javaslatot. Ostffy a járási szám
biek valódiságán alapul? Adja a magyarok vevői állás rendszerét teszi kifogás tár
Istene, hogy végre ugy legyen f
gyává, melyet okvetlenül refolmálni kell.
l d e
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prépostplébánosnak szombathelyi püspökké
való kinevezését illetékes helyen már befejé- "
zett ténynek mondják.
Házasság. Dr. Porkoláb Mihály ügyvéd
és neje Gombás Mariska kedves és bájos
Ilona leányának július hó 10-én délelőtt 12
órakor esküszik örök hűséget Móritz László
veszprémi m. kir. csendőrhadnagy a nemesdömölki ág. ev. templomban.
Szabadság. Somogyi Aladár szolgabíró,
városunk arauyifjuságának népszerű és köz
kedvelt tagja, <folyó hó 27-én 6 heti szabad
ságra távozik. ,
Polgári iskola é l a vasutasok. Az a
nagyarányú actio, mely dr. Ostffy Lajos or
szággyűlési képviselőnk vezetése és támoga
tása mellett polgári iskolánk felállítása érde
kében megindult, visszhangra talált vasutasa
ink körében is és arra bírta őket, hogy szö
vetségük utján amit lehetséges, megtegyenek.
Az eljárás megtételére a. szövetség helybeli
kerületének elnökét, Kelemen Tivadar állomási
főnököt kérték fel, aki közölte a központi
vezetőséggel a közóhajt A nyert válasz
szórói-szóra a következőképen hangzik:
Tekintetes Kerületi Elnökség
Czelldömölk.
Mult hó 4-én 280 sz. a. kelt b. á t 
iratára értesítjük a tekintetes Elnökséget,
hogy a kultuszminisztériumban mérvadó
helyen azt az ígéretet nyertük, hogy ha a
község telket és épületet ád a polgári is
kola céljaira, ugy még az 1912-ik évi
költségvetésbe felveszik az állami polgári
iskola létesítését, illetve tanerőkkel és fel
szereléssel való ellátását és fentartását
A mielőbbi siker tehát a község el
határozásától függ.
Tisztelettel:
Szatmári s. k.
Lorber József s. k.
titkár b.
ügyvezető alelnök h.
Amint ezekből is látjuk,. kilátásaink
eléggé biztatók s ha a telekvásárlás ügye el
intézést nyer, az események gyors lefolyásúak
lesznek.
Vizsga. Az ipariskola növendékeinek
évzáró vizsgálatát ma délután tartják meg
fél 4 órai kezdettel.
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Ép ily keserű és .mindennél igazabbi
magyarsággal ( = érzéssel) énekli meg Parist
Ady legkiválóbb követője, Babits Mihály is.
(Fantázia.) Kemény Simon meg Parisból való
távozásakor a fájdalomtól valóságos tébolyt
érez:
• A váltókon kattogva huz a mozdony,
Paris mindjobban mögöttem marad,
És ugy érzem, hogy a vonat robogva
A csontomon, a húsomon szalad..
(Kemény S . : Tavozáa.)
Parisnak ez az őrült szerelete mindjárt
kezünkbe adja a kulcsot: Babits Mihály hajója
elringat minket arra az .i!latágy«-ra, ahonnan
modern költőink hirvirágokat tépni járnak, —
Parisba :
»Ez az a boly, melyei rikolt sok han
gyánál hangyábh hangya . . . S ez ama
szőlőkert — melyben aszott anyja annyi
bornak, melytől egy világrész annyi nemzedéke
dőlt mámornak. Ez a drága trágya dombja,
melynek nemes erjedése elég, hogy egy kon
tinen3nek löldjét általássa — vésse. — Ez
ama kas, melybe méhként száll a legkülönbek
% .
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vágya, ez a távol rothadó test, ez a finom
illalágya, mely a méla magyarföldi róna
tétlen emberének éber orrlyikát zavarja, távol
hangszer, illatméreg..
Hagyjuk tehát egy kis időre a mi >legkülönbjeinket' és nézzünk át mi is Parisba,
a nyugati Bakonyba a Napfényországba, hátha
reánk is esik egy-két francia napsugár
Parisban a mult század nyolcvanas
éveinek elején egy csomó törekvő fiatalember
verődött össze. Ez a kis csoport folyóiratokat
indított, melyekben uj gondolatokat, uj esz
méket, törekvéseket hiadettek. Az olvasóközön
ségük könnyedén napirendre tért fölöttük :
csúfnevet adott nekik, t. i .
„dekadénsek'-aeí,
vagyis hanyatlóknak nevezte el őket. Jelszavuk
volt; Minden ember külöu világ, minden költő
tehát a maga külön világát, képviseli. Nem
szabad törődnie, a mások ízlésével, a világ
ízlésével, haiiem a saját géniuszának, a saját
sugallatának kell hódolnia, bár ha meg sem
értik.
E jelszó körül csoportosult néhány
fiatalember szerencsés időben, mikor Parisban

néhány kiváló lángelme csak az első sugarat
várta, hogy kibontsa pompázó kelyhét: Paul
Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmi, Villiers de V Isle Adam. Ez a négy név
négy külön világot jelent és csak Linné merte
volna őket komolyan egy kalap alá vonni, ha
Linné véletlenül irodalmi professzor lett volna.
Ez a négy tehetség csakhamar leverte magáról
a költői »iskola« porát és merészen szegett
neki a nagy azúrnak fönséges szárnyalással...
Lassankint a -dekadens, név forgalomba
jutott és Parisban a kilencvenes évek végén
egyremásra keletkeztek szépirodalmi lapok
[petites revues) dekadens, illetve szimbolista
jelzővel. A dekadenseket
szimbolistáknak
kezdték nevezni és egy egész generáció nőtt
fel e jelszóval. A legmaibb francia irodalom
nak nem egy nagysága nőtt föl a >kis revük»
világában . . . A négy nagy .dekadens. (Ver
laine, Rimbaud, Mallarmé, Villiers) már nem
él . . . A legeslegújabb francia Hra már uj
jelszavakat talált magának : Humanizmus I
Naturizmnsl . . .

itteni i *
.
minőségbe i.
Hajdn Elek csapi .
- dős
rokonszenves egyénist»^..íi .ogva közkedvelt
tagja volt az előkelő társadalmunknak, miért
is áthelyezését városszerte sajnálkozással vet
ték tudomásul.
Városunk leimére se. A pápai katasz
teri mérnökség kiküldött felmérési osztálya
teljesiti városunk leimérését, mely munkála
tok alatt AntalfJy Andor pénzügyminiszteri
tanácsos, Vájna Károly felmérési központi
felügyelő, Dely Béla kir. felmérési felügyelő
és dr. Fasching Antal háromszögelő .főmér
nök ellenőrzési vizsgálatokat tartottak, Az
ellenőrző bizottság látva községünk nagy
arányú városias fejlődését, elrendelték, hogy
Czelldömölk belsőségét a többi nagyvárosok
mintájára szintén nagyobb méretarányban
kell elkészíteni.
Mozdonyvezetők mulatsága. Mint már
jeleztük, városunk legifjabb és legagilisabb
egyesülete, a 'Mozdonyvezetők Czelldömülki
Otthona< ismét a nyilvánosság elé lép. Váro
sunk hirdető tábláin plakátok hirdetik, hogy
j ő r ő vasárnap, július hó 2-án délután a Ko
rona szállodának ez alkalomra díszesen fel
díszített es villanyfényben uszó kerthelyiségé
ben — kedvezőtlen idő esetén annak termei
ben — nyári mulatságot rendeznek, melynek
tiszta jövedelmének egy részét a létesítendő
•Japán park- javára ajánlják fel. A jegyek
elárusitasat már megkezdta a rendezőség, a
mulatság sikerén különösen a hölgy-rendező
bizottság buzgólkodik. Városunk polgárainak
legszélesebb körében oly nagy a mulatság
iránti érdeklődés, hogy alapos a kilátás arra,
miszerint a nyár ezen első mulatsága lesz
egyszersmind a legsikerültebb is ugy, mint a
farsangkor volt a mozdonyvezetők felejthetet
len pettyes bálja. A nyári mulatságon a kö
zönség szórakoztatására lesz virág, konfetti,
szerpentin, bazár stb. és csárda a >Kis spriccer<-hez, ahol a hölgy-rendezőbizottság tagjai
fogják a kis és még kisebb spriccereket mérni
Sárközy Géza cigányprímás és zenekarának
muzsikája mellett. Jegyek előre válthatók a
hölgybizottság tagjainál és Blettler Pál, Mayer
István és Dinkgreve Nándor urak üzleteiben;
személyjegy egy korona, családjegy két korona,
felülfizetéseketa rendezőség köszönettel nyugtat.
Tanitógyülés. A kemenesaljai ág. hitv.
ev. tanítóegyesület I. éri június hó 20-dik
napján tartotta taraszi gyűlését Czelldömölkön
az ev. iskola termében Kocor Márton elnöklete
alatt. Megjelent mintegy 40 egyesületi tag,
2 vendég. Koczor Márton elnöki megnyitójában
önművelésre és lankadatlan munkára hívja
fel a megjelent tagokat. Pontosabb tárgyai
voltak a közgyűlésnek : az ág. hitv. ev. tanítók
szolgálati szabályzatának (pragmatika) tárgya
lása, a magyarországi tanítók orsz. szövetsé
géhez való csatlakozásnak elhatározása, a
sióvidéki ev. tanítóegyesület határozati javas
latának tárgyalása a kerületi segélyalapról.
Munkát Németh Sándor o.-asszonyfai tanító
olvasott fel e címmel : >A kedélynevelésről..
Végül folyó ügyeket intézett el a közgyűlés.
Ő-zi syfllésél OstlTyassznnyfán tartja az egye
sület, mikor is Németh Sándor tart gyakorlati

ddást. A gyűlés alatt megismerés céljából |
<irits István kemen:högyészi tanitó szerkesz- [
tésében és Dinkgreve Nándor kiadásában
megjelenő magyar evangélikus irkák voltak
kitéve közszemlére. Gyűlés után bankettre
jöttek össze a tanítók Nagy András vendég
lőjében.
Táncmulatság. Ipartestületünk a hely
beli Polgári Olvasókörrel karöltve aug. hó
é-ára nagyszabású nyári mulatság rendezését
határozta el, mely tombolajatékkal lesz egybe
kötve. A jövedelem felerészét az elaggott
iparosok segélyezésére fogják fordítani, a má
sik felét pedig az Olvasókör könyvtárának
gyarapítására. A két egyesület ez utón kéri a
nagyközönséget, hogy a jótékonycélra való
tekintettel
tombola'.árgyakat
adományozni
szíveskedjenek. A legcsekélyebb értékű tár
gyak is köszönettel vétetnek. Az adományo
kat lapunk szerkesztőségében gyűjtjük, miért
is kérjük azokat itt beadni.
Kitüntetett postakocsis. Hermanc Ignác
jánosházai postakocsist, ki az ottani posta- és
tárirdahirátalnál 25 éren át teljesít már
kifogástalanul e minőségben szolgálatot, a
kereskedelemügyi miniszter 50 korona juta
lomban részesítette.
Halálozás. Súlyos csapás érte Verbőczi
Józsefet, a sághegyi bazaltbánya vezetőjét és
nejét. Egyetlen 17 éves Ilonka nevü szép
leányuk szerdán jobblétre szenderült. Teme
tése csütörtökön ment végbe, nagy gyászkiséret mellett

A kath. legényegylet táncmulatiága.
A czelldömölki kath. legényegylet július hó
23-án a Korona-szálló kerthelyiségében ren
dezi nyári mulatságát Belépőjegyek személyenkint 1-50 K, családjegy 3 K-ba kerülnek.
Szűnóra alatt a rendezőség különféle szóra
kozásról gondoskodik.
Baleset A hétfői napon tartott tűz
oltói gyakorlatokon egy tűzoltót baleset é r t
Németh László tűzoltó lábára ráesett az
egyik szivattyú karfája és annak hüvelyk
ujját megzúzta. A lüzoltói mentők nyújtották
az első segítséget.
•• •
Tárgyalások a mnnkásházak ügyében.
Somogyi Miklós vármegyei tiszti főügyész
pénteken városunkban volt hogy a járásban
felállítani szándékolt 30 munkásház ügyében
az érdekelt községekkel tárgyalásokat foly
tasson. Az építendő 1KX) munkásház közül
még 30 vár elhelyezésre és ezeket az alispán
járásunkban kívánja szétosztani. Alsóság, Boba
és K<imenesszentmártou községek vannak
erre kiszemelve. Ez alkalommal az alsósági
munkásházak létesülését sikerült nyélbeütni,
mig Bobán helyszíni tárgyalás vált szüksé
gessé. Ha ezen helyeken a munkásházak épí
tése akadályokba ütköznék, azokat Jánoshá
zán helyezik el.
Vigyázatlan kocsis. Horráth Ignác
kocsis aki Schöntág Márton szolgálatában áll,
kocsijára vette özv. Balogh Józsefné 11 éves
István fiát és az első ülésen maga mellé
ültette. A kocsi azonban az erős hajtás
következtében egy gödörben megzökkent s a
kis fin elöl leesett A kocsi kerekei keresz
tülmentek ugyan a gyermeken, de sérülései
könnyű természetűek. A kocsist feljelentették
a járásbíróságnál.

Nyári mulatság. Az alsósági iparosok
a saját temetkezési segélyegyletflk pénztárá
nak gyarapítására- ma táncmulatságot rendez
nek, mely világpostával konfetti és szerpen
tincsatárai lesz egybekötve. A mulatságot
Sebestyén János ottani vendéglős kerthelyisé
gében tartják meg. Belépőjegyek árai: sze
mélyjegy 1 K, családjegy 1 K 40 fillér.
Tichoniiroff

állam tanácsos,

a

gyógyszertan tanára a moszkvai császári
egyetemen, jelenti: megfigyeléseim sze
rint a természetes F e r c n c z J ó z s e f keserűvíz gyorsan és biztosan ható hashajtoszer. A Ferencz József-keserüvizet
a betegek jól bírják és hosszabb hasz
nálat mellett sem okoz fájdalmat, Kapható gyógytárakban és

füszerkeres-

kedésekben. A Szétküldési-Igazgataóság
Budapesten.
Tánctanitási tanfolyam. Grossmann
Józsefné tánctanitónő, aki évek ota szokta
iíjainkat a táncművészetben oktatni, a nyári
szünidőben, július 4-ével ismét kurzust nyit a
Ond-szálló nagytermében. Az intelligentia
gyermekei délutánonként 6-tól 7 óráig nyer
nek oktatást a felnőttek este 8-tól 10-ig.
Boston tanítását külön órában is elfogadja és
házaknál is ad leckét Lakása Beckő vendég
lős házában van, az apátsági kerttel szem
ben, ahol a jelentkezőket fogadja. A tehetsé
ges és igyekvő tánctnnitónőnek remélhetőleg
az idei tanfolyamon is nagyszámú növen
déke lesz.
Vigyázatlan b o r b é l y s e g é l
Horváth
József helybeli borbélymester segédje a na
pokban biciklijével elütötte Varga Pál 60
éves napszámost; egyszersmind ő maga is
lebukett gépjéről. Szerencsére egyik se szen
vedett komolyabb sérülést. A vigyázatlan
borbélysegédet feljelentették a szol gabiróságnál.

Egy gyermek

szerencsétlensége. A

NagydOmölki-utcában lakó Löwy Dezső bádo
gosmester az udvaron szurkot olvasztott s e
közben egy őrizetlen pillanatban az udvari
lakók kis gyermekei közelébe férkőztek. Kusztor István 3 éves Ilona nevü leánykája
hátramenés' közben nekiment a szurkos
edénynek, benne felbukott s az edény tartal
mának egy része felső lábszárára ömlött A
szerencsétlen kis gyermek bár súlyos égési
sebeket szenvedett, de 10—14 napon belül
kigyógyul belőlük.
Kirabolt késitáska. A héten oly fur
fangos vasúti rablási eset történt melyre alig
fog világosságot deríteni a nyomozás, ugyanis
Koperly Dömötör, az országos házi szövetség
igazgatója utazott Budapestről Ajkára s ma
gával hozott egy kis fekete kézitáskát, melyben
4 db. tóiban lévő ordón kivül egyéb szükség
leti tárgyak voltak. Az utas Ajkán kiszállott,
de táskáját bennfelejtette * vasúti koc.-iban,
mikor észrevette a hiányt, a vonat Czelldö
mölk irányában már elrobogott. A távirati
intézkedés folytán a táska a legközelebbi
vonattal megérkezett Ajkára kívülről sértetlen
állapotban és kulccsal lezártan, de tartalma
hiányzott A csendőrség erélyes nyomozást
indított annak kiderítésére nézve, hogy hol
rabolták ki a táskát és ki lehetett a tettes.
Az ellopott tárgyak értéke 200 koronát
képviselt
Beszüntetett állatvásár. Körmenden
mostanában megint nem lesz állatvásár, mert
a (ellépett száj- és körömfájás miatt egyelőre
be kellett szüntetni.
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Gyufamonopólium. A kormány legutóbbi variatlan tény lett vona, de az ünnepi
•ytelerendelete sejtetni engedi, hogy a rég hangoz nagynevű tenoristára azért. még sem neheztelt
oátorsásenki. Utóvégre ók is belátták, hogy e köztatott gyufamonopólium létrejön. Ugyanis az
zam. Minden
óhaj teljesítése ezreket ér3 áldozatot jelentene. go.
első és másodfokú iparhatóságok eltiltanak
gono
Bomlottam
sötét
Tudói szükséges, hogy a magasművelt
attól, hogy a gyufagyár létesítésére telepenge ség kultiválásának
előmozdítására . alakult szemeiért, melynek „nődén pillantása tőrszudélyt adjanak. Ez a rendelet egyúttal előszele egyesület a közreműködött művésznek két ' rás volt szivembe, de fáj óan édes érzés. Bo
londultam erccsengésü hangjáért. Extázisba
is az oly rég hangoztatott gyufadrágulásnak. énekéért nettó tízezer csengő Urál fizetett
jutottam, midőn kis fehérvitorlás bárkáján
aranyban.
Tolvaj etelédlányok. Steiner József
Mindenki otthagyta ülőhzlyét s a mes közelgett partunkhoz s hárfáján kisérte dalát.
mészárosnak a jautóházai Fűldesi Julcsa és ter közelébe iparkodott férkőzni, hogy paroMost is füleimbe zengenek a dalok:
Örök tűz heve égeti e szivet,
a bandhalroi Desics Lina voltak a cselédei, |"lazTSassék~?6le. Selyumsuliugáa tőlté meg—ax~j
" I g a z a n csak! égy halászfiú IZergrr.T"
akik a szekrény kulcsainak segélyével rájártak aulát és senki sem törődött a kincseket érő
Nem is a halat kívántam akkor sem,
gazdájuk aprópénzeire s mintegy 118 koronát toilettek osszegyüresével; a művész kézszorí hiszen undorodtam tőle, hanem Antóniót
tása mindennel felért A nagy tumultusban
elloptak. Az aprópénz olvasatlan lévén, a sokan elestek ettől a szerencsétől is.
óhajtám' látni mindennap, akiért örömmel
mészáros nem is jött volna rá most még a
A művész jobbra és balra hajlongott s ettem torkig magamat árujából.
— Én pedig az egész óceán halát is
turpisságra, csupán egy véletlen folytán derült prestigeének teljében pazarolta mosolyait a
elhoztam volna akkor.
ki. Az egyik cseléd anyja ugyanis azt irta gratuláló szépnemre.
A mester ezen utolsó szavának különös
0 tempóra, o móres!
leányának, hogy ne költse pénzét oly sok
hangsulyabalsejtelmeket ébresztett a grófnőben.
Vájjon
mit
érez
egy
ünnepelt
férfiú,
hiábavalóságra. A levél tartalma keltette a
— És most már nem? Szóljon, vála
midőn ily graciosus had ostromát kell fogadnia?
gyanút s a l e á n y megvallottak a lopást
szoljon! . . . Kétségbeejt hallgatása!
.»
— Nem, asszonyom!
•eghivó. A t .svármegyei tüzoltó-szöTarvanna Luigi gróf fiatal, alig 24 éves
A nő kendőjébe temette szemeit s zo
-. .aég 1911. évi június hó 29. napján, délelőtt szépséges özvegye, amint az ünnepélyről
11 órakor Pinkafőn, a nagyközség tanácster otthonába tért, íróasztalhoz ült s az alábbi kogott, hogy kegyetlen volt vendéglátójával
mében tartja XIX. évi rendes közgyűlését, Sorokat vetette kilencágú koronával ékített szemben s a következő frázisai iparkodott
magát mentegetni:
melyre Vasvármegye összes szervezeit tűzol illatos papirkára;
tótestülete!, valamint a tüzoltóűgy
iránt
— Nem, mert a halászat most m á r fog
Kedves Maestro!
érdeklődők tisztelettel meghivatnak. A köz
Engedje meg, hogy a mai nap ra lalkozási körömön kivül esik.
gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés
— Értem, értem, monda a nő fuldokolva.
gyogó sikere felett szóbelileg is kifejezésre
a szövetség ügyeiről és a tűzrendészet állásá
— Kérem, hallgasson most engem, szólt
juttassam szerencsekivánataimat s ezt csak
ról. 3. A választmány jelentése a pénztárról.
akként tehetem meg, ha holnap délelőtt a művész. Annak, ami kettőnk között történt,
i. Költségvetés megállapítása. 5. Az 1912 évi
nálam erre alkalmit nyújt. Óhajomnak épen t -: éve. Én tizenhat esztendős, lobbané
közgyűlés helyének megállapítása. 6. Előzetes
eleget kell tennie; mentséget nem ismerek. kony szívű ifjú voltam, ön pedig csak tizen
beérkezett indítványok és felszólamlások tár
négy éves. Akkor szeretni vágytam egy olyan
Üdvözli
gyalása. 7. Megüresült tűzr. felügyelői állás
lényt, aki viszon (szerelmével bearanyozta volna
Tarvanna Lucia grófnő
betöltése. Délután: taktikai gyakoralatok. A
A levelet egyik inasával juttatta ren egész életemet. Nekem, a szegény halászfiunak
közgyűlést megelőzőleg ugyanazon helyiségben
épen ugy jogom volt szeremi, mint egy grófi
deltetési helyére,
délelőtt 10 órakor a választmány fog ülést
signorináoak. A sors irgalmatlan volt hozzánk,
E meghívás elől kitérni uem lehetett
tartani, amelyen a ügyvezetés körében tartozó
midőn szivünket egymásért gyújtotta lángra.
jelentéseken kívül a közgyűlési tárgyak is elő s a Lucia névhez különben is fűződött némi A szerelem tüze emésztett s az epekedés
emléke.
fognak készíttetni. E választmányi ülésen való
lassan ölő mérge volt lelkemnek. Sejtettem,
— Üljön le mester, ide mellém —
megjelenésre a t váltsztmányi tag és ker.
hogy igy el kell vesznem s akként vettem
szólt
a
nő,
amint
a
megjelölt
pontos
időben
tűzr. felügyelő urak felkéretnek. Szombathely,
elejét a bajnak, hogy csak e vidékről pusz
a
művész
megjelent
nála.
Itt
mellettem
fog
1911. juuius 1. Barabás István,' szövetségi
tultam el. Egyik kezembe hárfámat vettem,
titkár. Ajkay Zoltán, szöv. ügyv. alelnök. laljon helyet. Ha távol ül, talán csak puszta a másikba a vándorbotot ragadtam s miot
rideg
hangokat
hall
tőlem,
míg
igy
bele
Herbst Géza, alispán, szövetségi elnök.
utcai énekes csavarogtam a világot mindaddig,
pillantást nyer azon rejtekbe, az érzelmek
mígnem egy dúsgazdag nő pártfogásába nem
A belügyminiszter é l a községi taka ama forrásába, honnan szavaim erednek . . .
vett s művésszé ki nem képeztetett A leg
rékpénztárak. A »Keleti É'tesitő« cimü bu
— Méltóságos asszonyom . . .
melegebb hálaérzettel voltam eltelve úrnőm
dapesti kőnyomatos napilaptudcsitó a követ
— Hallgasson meg előbb engem, — iránt, de jószívűségében keservesen csalódtam.
kezőket irja: >Tőbb vidéki város és község szólt a grófnő remegő hangon.
Magához bilincselt. Ifjúságom legszebb s idrelhatározta, hogy köt* gi takarékpénztárt
• Dekollelalt hullámzó keble duló érzel áhsmustól legteltebb éveit magának vindikálta
létesítenek, e határozatokat pedig jóváhagyás mektől viharzott, hófehér plastikuma alatt
s mikor már menekülni tudtam tőle, kihalt
végett fel'érje ízlettek a belügyminisztérium hangos dobogás jelzé izgatott lelkiállapotát.
szivemből minden nemes érzés. Az eszményi
hoz, mely most határozott a felterjesztések*
• — A múltnak em'éke s az akkor tör helyét a/ anyagi foglalta el s azóta csakis az
felett. Mint a >Keleti Értesítő* jelenti, a bel téntek bátorítottak fel arra, hogy macámhoz
é n z tanác-át követem . .
ügyminiszter teljesen méltányolja az illető kéressem, — Mytatá szavait.
községek és városok intencióit és a községi
— S én n.em-késtem parancsaUeljesiteni.
A művész szavait a zokogás hangja
takarékpénztárak felállításának szükségességét
— Nem. Nem is panaszkodom.
szakította meg.
maga is elismeri, a minisztérium azonban
— A múltnak miféle emléke él önben,
— Ne sírjon, asszonyom! Hiába most
jóváhagyását azon feltételhez (üzi, hogy e asszonyom? — kérdé a művész tettetett már minden. A mult sohasem tér többé vissza.
Takarékpénztárak egységes szabályzat alapján színleléssel.
Felküzdöttem magamat a jólét és társadalmi
működjenek s azért mindaddig, mig e sza
— Nem emlékszik semmire ?
állás ama nívójára, mely bennünket most már
bályzat a belügyminisztériumban el nem készül,
— Sejtelmem sincs róla.
egyenrangúvá tesz. Milliók felett rendelkezem,
a felterjesztett határozatokat függőben hagyja.
a rang helyett az egész világ szeretetét és
— Gondoljon Sorrentóra, a tengerpart
I'.z alkalommal felemlítendő, hogy a belügy
vörösbádogtetejü kastélyára s benne az akkor ragaszkodását bírom, tehát nagyjában meg
miniszter állást foglalt az ellen, hogy a köz
alig tizennégy éves Lucira, akinek a hal-étel szereztem ama feltételeket, melyekhez az ősi
ségek pénzfeleslegeikböl a községi jegyzők
iránt táplált vágyait ön szokta kielégíteni . . . mágnás szülök ragaszkodnak, de kihalt szi
most alakult bankjánál részvényeket jegyez
vemből az a nemes érzés, mely lelkileg fel
— Igen, i—gen!
zenek. A miniszter indokolásában kifejti, hogy
— Hajiem kellemetlen a múltnak föl tudna emelni. Most már senkié sem lehetek,
nem engedhető meg, hoay közpénzek ily ter
idézése, elmondhatom, hogy milyen boldog azaz mindenkié vagyok, a múzsámé, a művé
mészetű befektetésekre használtassanak fel.
volt a kis Luci, mikor Antonio, a halászfiú szeté és a szép iránt lelkesedni tudó közönségé.
puttonnyal a hátán többször meglátogatta őt.
— Tehát vége . . .
igen, Antonio, ön volt, aki mindannyiszor
— Igen, vége mindennek. Bocsásson
csüggeteg reménnyel, de annál égetőbb tekin meg, ha a kegyelmet nem ismerő véletlen
tettel pillantott ilyenkor szemeimbe . . . .
szeszélyei folytán szivének sebeit felszaggat
. Irta: Cieke Qynti.
— Asszonyom . . . *
tam, de ön kívánta igy.
Tapsorkán követte a művész énekét,
— Még nem fejeztem be. Lehet, hogy
— S elhagy örökre . . .?
vagy ha a kritikus terminológiájával élünk, a múltba visszavezető szavaim kínosan érin
— Egy óra múlva indul a vonatom
frenetikus megnyilvánulása volt ez az elismerő tik a most már nagy művészt, de higyje Firenze felé, ma este ott lesz szerepem.
tetszésnek. Hiába volt azonban a megismétlés meg, ez emléket ugy sem tudom kitörölni Isten önnel!
követelése, a mester mély hajlongások között szivemből sohasem.
A grófnő kiapadt s megüvégesedett sze
lelépett a pódiumról.
— = r E s boldog volt ?
mekkel bámult a távozó után S alig hallható
A bájos arisztokrata hölgyek eme kí
— Nem. Éppen ugy, mint most- sem. hangon ismételte annak utolsó szavait:
vánságának negligálása mások részéről ud- Akkor egy halászfiut imádtam, én, a gróf;
Isten önnel!
.. .
1

:

A művész szerelme.

5. oldal.

2f>

m. k i r . államvasníi

gyógy és üditöviz.
A szénsavas ásványvizek

örás-

és

szám

ékszerész

Pápa.

KIRÁLYA!

Szál üt a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó
áron mindennemű arany-, ezüst- ÓS é k a s e r - a r m t ,

valamint fali- ós Mebóraknt. Minden óra, mely

ratlan gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő
ital a legelső minden vizek között.

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza

Kapható: GATER GYULA utóda
CZELLDÖMÖLK.

bályozva van. — Óriási

készlet

ezüst evókészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva,
rajanlattal é s választékkal a legn.

Az a
hölgy

aki tvz egészséges bőrápo
lással törődik, fffkép a pat
tanásokat eltüntetni, to rabbá
fehér arcszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak

készséggel

szolgálok

I l é s z l e t f i z e t é s r e

Steckenpisrd-UUtateJsiappannaJ
(védjegy: vesszőparipa)
mossa magit
Gyár : Bsrg mann & 0*.
TetschsnaiE.
Darabja 80 fillérért kapható
gyógytár, drogéria és illat
szer-üzletben.

NAGY

i s !

PÁL

czelldömölki
férfi-divat
terme
Hollósy-tér, az apátsági székházban.

314/1911. vhtó sz.
A budapesti szabaszati tanfolyamon elsajátított legújabb
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881. évi LA. t.-o. 102. §-a értelmében
ezennel közhírré teszi, hogy a Czelldö
mölki kir. járásbíróságnak 1910 évi V.
278. számú végzése következtében Dr.
Pletnits Ferenc ügyvéd mint néhai
Takách Lajosné végrendeleti végrehaj
tója Czelldömölki lakos javára Czelldö
mölk községben 688 K 44 f. s jár.
erejéig 1910 évi szeptenber hó 21-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
le- és felülfoglalt és 1010 kor. becsült
következő ingóságok, u. i n : 4 darab ló,
egy igás lószekér, egy kucsérkocsi nyil
vános árverésen eladadtnak
Mely árverésnek a Czelldömölki kir.
járásbíróság 1910-ik évi V. 278/5 sz.
végzése folytán 120 K tőkekövetelés, és
eddig összesen 8 korona 94 fillérben
bíróilag már megállapított költségek
erejéig, Czelldömölk községben alperes
volt czelldömölki lakásán leendő meg
tartására 1911. évi június 27 ik nap

jának délelőtti

9

órája

határidőül

kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóság az .1881. évi
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is
el fognak adatni. Amennyiben elárverezendő ingóságot
mások' is le- és felülfoglaltatták és arra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen I
árverés az 1881. évi- LX. tc. 120. §-a i
értelmében ezek javára is" elrendeltetik, j
Czelldömölk. 1911. június 10.
U 5

ZÁ BORSZIKY SÁNDOR
kjr. Jiir—végrehajtódj.

szabá

uri, papi, sport-és egyenruhák
jutányos árakon.
~
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

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

nagy választékban beszerezhetők.

Kondor József es Schütz Gyula

sirköraktára
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában

Ugy

egyszerű, vala

mint modern, művészi
kivitelű síremlékek
ben nagy

választék

SAJÁT ÉRDEKE,
hogy lehetőleg összpontosíts* szükségleteinek
beszerzését egy cegnel, mely eznton Tedi
erdekeit legjobban.
ELÖNYE.I:
1. Nem kell ismeretlen cégekhez fordulnia.
í . Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
3. Álla dé .. sszek. .túlesnél pontos és reális
kiszolgálást biztosit magának.
._
•jV-AUnuto UiMnkatunéw mndig i i g | á m i - 1 » g
önt vevőjénec megtartani,
f a j i t érdeke, k o t r esik ismert, előkelő céget
tiszteljen mag bizalmával.

A köztudatba ment át", hogy csakis

Kállai

Lajos

motorgyára

Budapestr V f c G y á r - n t e a - ^
szállítja t e l j e s j ó t á l l á s m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcséplő készleteket.

Anfrecht és Goltschmied utóda

Elek es Társa r.-t
Budapest, IV. Károly-körut 10. szam.

S a l á t érdekében kérjen m i n d e n g a z d a d i s z - f i á r l a p o t , m e l y e t i n g y e n , bérmentve küld a gyár
Fontos figyelmeztetés ! K á l l a i

LAJOS

sem tévesztendő össze más KÁLLAI

hírneves

nevti

motorgyár*,

kereskedő

cégekkel

Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó
összeköítetesnél folyószámlára u :
1. A magyar és német irodalom összes termékei. i. Képek. 8. Bőröndök és bőrondáruk. 4.
Férfi fehérnemüek. b: Látcsövek. 6. Fénykép
készülékek, felszerelések. 7. Vadászfegyverek,
pisztolyok, flóbertfk 8. Chinaeztlstárak. 9. Csillárés petróleumlámpák. >0. Hézbutorok. I I . Szőnye
gek. IS. Mindonneinu hangszer.
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú, minőségüek és minden osztály cikkeiről külön ki
mentő árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjék.
Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gálás, méltányos árak révén.
Minden felvilágositással szívesen szolgálunk.

felvétetnek

nagy számban

állandó alkalmazásra P Á P Á N (Veszprémmegye)
helybeli és vidéki magas építkezéshez.

Fizetés naponkint 6 K-ig. Munkavezetők
és csoportvezetők magasabb fizetéssel.
Túlórázás rendes díjazással megengedtetik Kívá
natra közös lakás ingyen. Napi munkaidő 10 óra.
Akkord (szakmány) munka szintén vállalható.
Jelentkezni és érdeklődni lehet

ifj. Fa Mihály építésznél Pápán, (Veszprémmegye)
Hunyadi János-utca 5. s„ám alatt,

AVALODi;

- e

hol a kellő felvilágosítás

KAUC6UK5ARQK

1 1 4

• • • f i i tt" - íapa mcccnpedle! Hisz valódi
JAK0BI-f'> AntÍÓicotin-.-:2:ir. tlah. v- vei fa
dobozokban '
Vigyázzon! Csakis a »JACOBI« jetzéatal valódi!

egy í r j br.n, mint szébelileg

megtudható.

Ksri

KOVALD PÉTER ÉS F I A
cs. é s kir. szab. kelme- é s szőrmefestő,

vegytisztito

é s gőzmosó-gyár

BUDAPEST, VII., SZVETSÉG-ÜTCA 37. SZÁM
Mecbiziii kérgeimét szem elf.lt tartva elhatározta, hogj minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet léte-it é - ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás é s postaköltségek mellőzéséf e l — közvetlenül felkereshusse.

Czelldömölkön Német Márkus
FIX

FIZETÉS,

és magas jutalék
vidéki

ügynököket

fizetésre

váló

mellett

alkatmazunk

sorsjegyek

eladásához.

Havonként

elérhető jövedelem .300—600
Hecht

Bankház

részlet
korona.

Részvénytársaság

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az" tiri-, nöi- es gyermeköltOnyök, diszitr. é s bútorszövetek, függönyök,kézimunkák,szfinyegek,csipkeés végáruk. szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor; méltányos arairól, szíves jóinoulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a
,

Kováid íéter és fia cég.

Bndapsst, TI., Fsrenclek-lere S.
NyomatotU-Ditikgreve Nándor villanyBzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön.

