YE6YZS

TAETALIU FÜGGETLEN LAP

•s-aj éles) Btiiidíi va&axaaa reggel.

I

Éra: Kgé*c erre 8 korona,

• « n u , mtfftiém

2 korona.

NÁ2TD0B

*>»•" r.im ára dombonként 2é> fitréT.

Szerkesztősei é s kiadóhivatal:
Dinküreve Nándor könyvnyomdája CelldömöIknV
ide iuiezendők a szellemi részt illető kör.lemény.
hirdetések és tnindeiviieinfl pen/.illeiektjk.

a megérten. K/l a megértést nagyban
előmozdítja az igazi, lelki műveltség,
Nem kell tisztelt olvasóinknak bő amely lelki műveltséget rendkívül elő
vebben- magyarázni valamely iskola föl segíti a jó nevelésen kivül az iskoláz
állításának, céljának fontosságát, még tatás. A többek között -v- megjegyzem,
ha nem fiu, hanem leányiskoláról van hogy mindig művelt emberekről van szó
is szó. Mert tudnivaló dolog, hogy egy — csak azt említeni meg, hogy hogyan
nemzet, egy vidék kultúráját legföképen értsék meg egymást ott, ho! a férj tanult,
az iskolák szabják meg. A kultúrát pedig i művelt ember, a nő pedig az ábécén
éppúgy terjeszthetik a nók, mint fér I és az egyszeregyen kivül másról nem
fiak. Ha pedig csak a fértiak művelt j is hallott. Ugyan miképen és miről fog
ségét emeljük, a nőkét meg nem, a nak egymással társalogni ? Ugyan sze
haladás semmi esetre sem lehet oly ret-e az a művelt férj otthon tartózkodni,
intenzív, mintha a nőkét is emeljük. ha mást nem hallhat, mint a rántásGyakran hallani — különösen idősebb pirítás kikerültét vagy nem sikerültét;
nők. és férfiak szájából — ezt a mon mint azt, hogy »eső lesz, mert a kaka
dást: >Csak sütni-főzni, meg várni sok kukorékolnak, meg a tyúkszemem
tudjon!. Ez. kérem hölgyeim és uraim, is fáj <; mint azt, hogy a szomszédaszegy roppant elhibázott, egy jól meg-nem szony, ez meg az az asszony igy mondta
ezt, a másik meg :'.nugr. Vagy mikor
rágott, ferde és nem igaz fölfogás. Ha
a férj beszél például valami komolyabb
valaki ennyivel meg van elégedve, az
! dologról, amely különben érdekes, egynem élvezheti teljesen a házasélet gyö
i szercsak azt veszi észre, hogy az asznyöreit. Annak az otthona nem lehet
szony — . elaludt Ha pedig nem aludt
más, mint az a hely, hói az étvágyát,
el, akkor — ugyan mi is az a fontos
gyomrát kielégíti, ahol kialussza magát gondolat, ami a lelkét ébren tartotta és
és ha valami ruhája kiszakad, megvár nagy mértékben foglalkoztatta?— de
ják, ha harisnyája szakad, niegstoppol- ] hisz közbeszól: »Nem láttad, Jóska,
ják és egyébként is kiszolgálják — hogy ma reggel milyen szépen evett a
ingyen.
macska ? t
Pedig van iueti fontos körülmény,
mely ha hiányzik a házasélelben, riem
Példaképen ilyenformán. Az ember
adja meg a házasság teljes boldogságát. | beszél a kis gyermektik célszerű, egészEzen körülményt ugy szokták mondani: | séges táplálásáról; az asszonyt untatja

Leányaink iskoláztatása.

A magyar költészet
legújabb iránya.
Irta : BARABÁS JÁNOS.
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Szöképei pedig annyira szokatlanok,
hogy erős. tömör kifejező, meeeleVenitfl voltuk
erejénél fogva nem vagyunk sohasem tisztá
ban: helyesen látjuk-e a megelevenített dol
gok.) , vagy fantáziánk ep.-n a helytelen irányba
ragadott bennünket. S ha sem tudjuk, . hogy
azt ét-eztük-e meg általuk, amit Ady, vagy
talán éppen az ellenkezőjét, Mert igazán sajnálnivalö az az ember, aki Ady megszeniélye-ité.-eit magyarázni kezdi. Itt .--mindenki
csak sejt, de senki sem lehel bizonyos .sejté
sének igaziságáról; aki mp; tud, az liatároz ittan rosszul tud. Ugyan ki tudja határozot
tan, hogy mit ért Ady *A fekete zongora* j
alatt?:
1

.Bolond hangszer: sir, nyerít, húiz.
Fusson, akinek nincs bora,
-Kz a fekete zongora.
'••
Vak mestere tépi, cibálja,

•

Kz az Klet melódiája.
Kz a fekete zongora.

" Fejem zúgása, szemem kónnye,
Tornázó vagyaim tora.
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szivemnek vére.
Krímiik az ő ütemére
Kz a fekele zongora..
És ez Adynak talán legsikerültebb, leg
ismertebb költeménye! De hogy a zongora
itt mit jelent, azt senki sem tudja bizonyo
san, Horváth János szerint . m i , kik nem
vagyunk ott, mikor ezt mondja, semmiesetre
sem értjük meg, legföljebb csak sejtjük a
helyzetet s a beszélő és környezete viszony
latait. Itt el van hagyva minden, ami a távol- j
lévői lölvdágosithatná; nincs elvégezve a fo- I
gr'lmi átvitel művelete; ez csak valami hely
zetből folyó, közyrllen- előtörő beszéd s igy
a helyzet ismerete, vagy hozzávető rekon
struálása nélkül érthetetlen is. Hát még ha e {
.lüánv okozta zavar képes beszéddel bonyo- I
lódik!.*) Csak egyet tudunk meg Ady misz- ;
•) Horváth János: Ady sa legújabb magyar lyra, lé. 1.

ez és beszél arról, hogy milyen szépen
eszik a macska!
> S ez bizony rendkívül gyakran
előfordulhat. No, m á r most tessék a
kérdésre felelni! Elég-e, ha »csak sütnifózni és varrni tudjon?* Kiformálódhatik-e ilyenek között a megértés.
Azonban nem akarom tovább ilye
nekkel untatni t. olvasóimat, csak még
, egyet akarok fölhozni. Ugyanis azt, hogy
' nemcsak mint férj és feleség .állhatnak
egymással szemben az emberek, hanem,
mint fiatal ember és leány. Az a fiatal
ember olyan vidéki városba kerül, ho!
bizony a leányoknak — iskola hiján —
nem volt alkalmuk magasabb műveltsé
get szerezniük. Most előfordulhat az az
eset, hogy a fiatalember a leányokkal
egyáltalán nem érintkezik, vagy ha igen,
akkor legföljebb, ha lehet: csak ugy.
A. vége az, hogy nincs köszönet benne.
Vagy előfordul az az eset, hogy a fiatal
ember a leányokkal mégis érintkezik,
mert ha egyszer muszáj. A leányok
társalgás közben elárulják az alacsony
szinvonalat. A fiatalember elveszíti az
illúziót s egyiket sem veszi el. A vége
tehát ennek is az, hogy nincs köszönet
benne.
A harmadik eset az, — ez is gyak
ran előfordul — hogy a fiatalember
érintkezik a leányokkal (mert ha mégis
muszájj és mit tegyen, mit ne ? Vala-

tikusságából: nála ez a homályosság akart,
öntudatos és költői és önmagából teremtett.
Adynál a hasonló és hasonlított dolguk között
csak egy végtelen finom lelki asszociációs szál
van és ezérl költeményeinek olvasásakor a
mi lelkünk sem a logikai, hanem a legtudattalaoabb pszichológiai as-zociációkkal mű
ködik. Az ő metaforikus vagy metonimikus
alakzatai csak a lélekre való >rátapintások«,
sohasem teljesek, sohasem teljesen kifejlettek,
hanem legtöbbször csak leleksejléseinek egyeay érzéki szóban, vagy egy-egy sajátszerű
összetett-szóban való tömörítései. Ha a ha
lállal beszél, elkiáltja magát:
'Megálljatok
kinok, sebek .V siessetek. Meghalok én szé
pen, szabállyal. De beszédem van a Halállal.
Akarom tudni, mit hozott A szent átkozott?
Mint gyermekségem idejében, Elalszom-e nyu
godtan, szépen ?—A kis álom engem neoef,
A-crüf és nem szeret. Szép, nagy, komoly,
ártatlan álom, Jóbarát legyen a
halálom...«
(Ady: A naey Alomj-fme, mekkora fantázia:
az Alom megszemélyesítése egy ellenmond
sal: az álom altatlan . . . a Halál megsze-
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a fiatal ur, bár tehetséges, és az Istéri
Ázsiai kolera 1893 után £91U.' evíg ná- forgalma és érintkezése, a Jryers gyamOics~
magasra vitte volna föl a dolgát, ott lunk nem r o l l Németországban 1905. évben fogyasztásának nagymérvű redukálása ' stb.
ragad, talán le is száll bájos neje szi ugyan fellépett a kolera-járvány, -de mivel a
Ha azonban a kolera csirái egyes em
porkázó agyvelejének színvonaláig s hatóságok legszigorúbban alkalmaztak az ösz- berekben, vagy anyagokban télen át élve ma
igy vége a karriernek. A vége ennek szes védekezési eljárásokat s mivel a né- radnak és ha a melegebb évszak bekövetkez
tével újból élénkebben szaporodhatnak, akkor
is az, hogy nincs köszönet benne. A | met nép már műveltségénél s neveltetésénél
fogva az egészségügyi dolgok iránt a kellő a járvány ujbol föléledhet. Az a kérdés, hogy
másik ebből kifolyó eset az, hogy a
a
kolera kialvásakor a kórcsirral mi törté
• érzékkel bir, a kór nagy mérvet nem öltött.
férj egy kissé följebb emeli oldalbordája 1 Mi is hatóságaink éberségének köszönhetjük, nik, végképen kihal-e az, vagy pedig elveszt
agyvelejének szinvonalat, ha ugyan még . hogy ezen évben a járvány hozzánk nem lett vén fertőző képességét s ártalmatlanná válik
lehet az illetékes idegszálak és tömbök Ii behurcolva. Oroszországban azonban 1905. s a mi éghajlatunk nem alkalmas arra, hogy
esetleges meredtségén segíteni és 50 jI évtől fogva a kolera állandóan pusztít s nii- újra kórnemzővé válrjék-, még eddig meg
oldva nincs. Igen fontos volha tudni azt, hogy
százalékkal kiegyezni. Mindenesetre fá- !{ vei a hatóságok a bajt maguk is titkollak, a ott, ahol a kolera állandóan egsistál, a kórjárváíty mind nagyobb mérvet öltött ugy,
radtságos munka lehet és sok-sok tü- j bog; a mult évben már jóformán egész Orosz csir az emberekben van-e, vagy azokon kívül.
relmet igényel. De ez talán a legjobb j országon kiierjedt. Hazánkban a múltban leg
Még jóval nulla fokon alul is sokáig
eset s ritkán történik meg. Ebben is inkább a szárazföldi behurculás. ellen véde életben marad a kolera baciilusa a folyó v i 
keztek. A kolera mult evi fellépése azonban zében. Szamosán vizsgálat tárgyává tették,
tehát csak félig van köszönet.
ismételten igazolta azt a tapasztalatot, hogy hogy meddig tartja meg a kolera bacilius a
Mindezekből csak azt láthatjuk, ! a ragály terjesztésére a vízi utak a legalkal hideg vízben, vagy épen a jégben életképessé
hogy abban a bizonyos öreges fölfogás- i masabbak. Mult év augusztus havában a gét. Az eredmények nem egységesek. Ugyanis
Regeusburg-hajón jelentkeztek az elsű meg igei: t á g határok között ingadoznak azok a
ban semmi igazság sincs.
betegedések. Ezen mu.'t évi járvány a legna hőfokok, amelyeknél a kolera-bacilius elpuszDe nézzük a dolgot más oldalról j gyobb valószínűséggel Mohácsról indult ki, a j tul, meg pedig — 5° Celsius és — 3 1 C.
is. Ha végig megyünk" a városokban az hova a betegséget a kolera enyhébb alakjá közt. Be van bizonyítva, hogy kolerahacillusok
egyik utcán, tapasztalhatjuk azt, hogy ban szenvedő munkások hurcolták be a 57 napi'.:" is elélhetnek állandóan alacsony
Fekete-tenger környékéről. Tehát biztosan
foku vízben. Christian tanár kimutatta, hogy
az igazán müveit nők sokkal egysze- í
megállapított tény, hogy a kolera terjeszté a kolera bacillusai még a jégben is élnek
rübben öltözködnek, sokkal szolidabb I sében a folyók vize jelentékeny szerepet ját- több mint négy hónapig. Elmondhatjuk, hogy
magukviselete van. mint a műveletié- jj szik, emellett szol ama körülmény is, hoay
a
kolera- baeiliiisok a hideggel szemben
neknek. Ezt különben nemcsak az utcán, !I több járvány alkalmával a betegség főleg ott igen nagy ellenállási képesseggel bírnak és
hanem a lakásokban is észrevehetjük. l terjedt el, ahol a folyók vizet iitak. A mult ugy a jégben, mint a hideg vízben hónapokig
I évoen ki is mutatták a kolera bacillusait a Képesek megélni. A különböző folyókban kü
Kell-e szebb erény az egyszerűségnél, .' Néva, Volga, Donecz. Pejho és Duna vizében,
lönböző ideig tartják meg életképességüket pl.
szolidságnál a nőknél is; ez ugyebár a i Járványtani szempontból fontos ama lény is- a Ganges és Juuma folyókban a kolerabacillus
j
merete,
hogy
a
kolera
bacillusa
nem
c
a
k
háztartásban és a gyermek-nevelésnél
már 2—4 óra alatt tönkre megy, ennek oka
I kolerából kigyöcyult. Je a kolerás beteg kör állítólag a viz gazdag savanyu anyag tar
is kiváló fontosságú?!
nyezetében levő látszólag egészséges emberek talma. Kérdés tárgyát képezheti, hogy mi
Még csak egyet! A tanultság szinte .i belében is jelen lehet pár hetin is
egészen történt a Duna kolerabacillusaival? Valószínű,
villámhárítója a hiszékenységnek és az j kétségtelen, hogy az ilyen egyének is ter- hogy azok a folyóvízben végbe menő ön
ebből származó pletykaságnak. Valamint ; jeszthetik a kolerát. A fertőző anyagot ter- tisztulási folyamat következtéuen az iszapba
| jeszthetik a legyek, amelyekről be van bizo-' jutottak és nincs kizárva, hygy itt a bacilluaz .unalomnak is, mert egy tanult nő j nyitva, hogy bennük a kolera bacillusai na sok egész telén át életben maradtak. Hogy az
mindig megtalálja a dolgát, nemes szó pokig élhetnek, ezeket a legyek a tápszerekbe áttelelt bacillusok a felszínre fognak-e jutni,
rakozását, ha másban nem is — a , beolthatják; hol is a nyári melegben a kór- az a véletlentől függ. Ha a Duna nagyon
j csirák már pár ora múlva hihetetlen mér- mély helyére jutottak, akkor nem fognak fel
gondolataiban.
j lékben elszaporodnak. Régen foglalkoznak színre jutni, de ha kevésbé mély helyre j u 
Azonban a tanultságot minek is azzal a kérdéssel, hogy mi okozza a»t, hogy tottak, a sok jármű élénk hullámzásba hozza
tovább okadatolnom; már maga a szó
a vizet, ennek következtében az iszap fel
is magában hordozza mindazon nemes i kolera-járványok télen a l á b b hagynak. "Sók
kavarodik és a felkavart iszappal a kplerakörülmény érthetővé teszi a kolerának télen bacillusok is a víz felszínére juthatnak s jár
vonásokat, melyeknek a nőkben is meg
át való szünetelését, illetve teljes kialvását, ványt okozhatnak, ez a körülmény természe
kell lenniök. Szép, formás testben szép, ilyenek a folyóvizek csökkent használata ugy tesen nagy óvatosságra inl, különösen mosta
=form*B léletriint-fürdésre, hajózásra, az alacso0 8
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mély esi lése szintén egy elleumondással: akar
beszelni a Halállal és tudni akarja, mit hozott
neki a .szent átkozott*.. Ady viziós lelke tehát
még magát az élet-tagadást, a Halált i=- ele
vennek, élőnek látja! . . . Majd más verseben
— vár egy koporsóra, ha éjfélt üt az ó r a . . .
csengettyüz a gyászmenetnek, . . . ezüst sát
rak, fekete leplek alatt lóbál egy keresztet,...
áll súlyos ezüstben, fuldoklik faklyafüstben...
zörgő ár. vakkal harcra kel . . . zsolozsmát
énekel, orgunabúgast. síri harangzúgást hall;
nem i szolgákkal, komor pappal lépi által a
kitárt sírokat, ráborul egy idegen halottra,
azt nézi, aztán testamentumot ir és sir, sir...
Neki > Parisban járt, Parisba beszökött az
Ősz . . .« lelkében rőzsedalok. füstös, furcsa,
bús, bíbor rőzsedalok églek arról, hogy ő
meghal. És míg fülébe az Osz sngott valamit,
addig" iréfamrftleíífá'iSQlkBdílsk
végig az
uton . . . de egy perc múlva mar kacagva
szaladt az Ósz:
>Itt járt s hogy itt járt, éti tudom csupán
•T?p6g6 lombok a!»:t . . . .«

Adynak vidáman buggyan torkán a
szüreti ének, . . . ült már Babilon partjain,
a Gond partjain, lelkét már nagy válság
ülte,
Isten, kétség, bot, *"*, efrgh'ég,
teslét-lelkét
összesebezték.
Az Űs
Kaján
bíbor-palástban jött Keletről a rímek ősi
hajnalán . . .
."Korhely Apolló, gúnyos arcú,
Palástja csusszan, lova vár,
De áll a bál és zúg a torna.
Bujdosik, egyre, bujdosik
Véres asztalon a pohár_j_.-.
h

Az Ús Kaján megszemélyesítése:
• S már látom, mint kap, paripára.
Vállamra-tir', nagyot nevet.
S viszik tovább a táltosával
Pogány jjaiok, vig hajnalok,
Boszorkányos, forró szelek.

pelt romboló vigságot igy meglássa valaki ?!
És Ő, kinek Kaján a .vállára üt«, akire r á 
vigyorog, még mielőtt otthagyná, • nagy vízió
után is még ottlatja magát
.dermedtvidoran elnyúlva az asztal alatt...: vízióban
vízió! És a két koncentrikus vízióban0-maga,
az ő lelke! Adytól, akinek ilyen meglátásai,
sejtései vannak, mégis csak bolond-nagy kis
lelkűség kellene megtagadni az óriási költői
őserőt, a látomásokkal önmagát azonosító
lelket, a sírva vigadó, a halódó, az évezredes
magyar tömeglelket: . . .

Ezer és ezer ilyen rátapintó ^adys*
szóképet, megelevenitést találunk verseiben !
Itt látjuk, a, Nagy Pénztárnokot,
aki
megbünteti, kifizeti, mert korán csókolt sokat,
mert őbele is beleette magát a magyar-átok:
" >Gyere«. (Szólott a nagy Pénztárnok
Száll Kéjétről tovább Nyugatra,
S ömlöttek elébem ,a.z ezrek.').
Új, pogány tornákra -szalud
, -•Gfeíe, nyavalyás, iiyügös ember,
S én feszülettel, tört pohárral,
Most kifizetlek.*
Hűlt testtel, dermedt-vidoran
• Bajjal születtél: i n az ára.
Elnyúlok az asztal alatt*
Néhány bankó, mert sok husáng ért.
Miiyen lanlázia kell ahhoz, hogy az Ős
Tekercs-arany a kora-csókért,
Kajáé,:,":r,"Kei-'ről, Ázsiából magunkkal ideci ' A z ifjüsáe, i i . ,
•
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Mindazon jóakaróiaknak, isme
rőseinknek,
jőbarátainknak,
kik"
. felejthete!|.>n férjem, illetve édes
atyánk elhányta alkalmával bármi
módún részvétükkel
mérhetetlen
fájdalmunkat
enyhíteni kegyesek
voltak, különösen a Czelldömölk
és Vidéke Vendéglősök, Kávésok,
Mészárosok, Henleaek Iuarlár^ulaj
tának, a M. A. V. vonatkísérő sze
mélyzete Oltlionának, a Czelldö
mölki Pincérkarnak, kik a rava
talra koszorút helyezni szívesek
voltak, fogadják őszinte,' lialás kö
szönetünket.

Árverési

i kivonat.

A czelldömölki kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
iiogy özv. Szabados Imréné kemenesszentpéteri lakos végrehajtatónak. Farkas
István es neje Berkovies Ágnes kentetiesszentpéteri lakos végrehajtást szen
vedők elleni 256 korona 12 fillér tőkeJ- j- követelés és-járulékai tfámi végrehajtásr
ügyében a czelldömölki kir. j '.rásbiróság
térületén levő a kemeness/.entpéteri 97.
sz. tjkvi I . 1. sor 126 brszámu, 62/b.
házSzámu Farkas István tulajdonát ké
pező linziielyingatlama 30 K, az ugyanottani tjkvi I . 2 sor 1196. brszámu az
alsócséren levő legelőre 86 K, az ugyan
Özv. Scheidl Autalné
ezen tjkvi I . 3. sor 1323. hrszámti az
"^^ciaiiajM.
ujosztásbau levő legelőre 14 K. a keiiieitesszeiitpéteri 09. sz. tjkvi •(• 1. sor
128. hrsz. 64. házszámu Farkas István
nevén álló kisházbirtokra 800 korona, a
kemenesszebtpéteri 238. sz tjkvi I . 367.
hrsz. a bírósági dülőbeli szántóra 82
kor., a kemenesszontpéteri 238. sztjkvi
I . 504. hrsz. kuti dűlőben szántóra 65
kor., a kszpéteri 238. sztjkvi 643. hr.
és üditöviz.
rétföldi dűlőben szántóra 58 korona, a
kszpéteri 238. sztjkvi I 953. brszámu
A szénsavas ásványvizek
rábaréti dülőbeli rétre 96 kor., kszpéteri
238. sztjkvi I . 1182. hrsz. alsócseri
dülőbeli legelőre 43 kor., a kszpéteri
238. sztjkvi I . 1309
hrsz. ujosztás
Angolkór es vérszegénység elleti pá
dülőbeli legelőre 14 kor., 1. 982/a. hr.
ratlan gyógyszer. Mint üdítő és hüsitő
szigeti dülőbeli rélre 58 kor.. I . 84ö/a.
ital a legelső minden vizek között
845/b. hrsz. felsöréti dülőbeli rétre 98
kor , 239. sztjkvi I 366. hrsz. bírósági
Kapható: GAYER GTDLA utóda
dülőbeli szántom 82 kor , 1.505. hrsz.
C Z E L L D Ö M Ö L K .
'
kuti dülőbeli szántóra 65 kor., I . 642.
brsz. rétföldi dülőbeli szántóra 57 kor..
I 953. hrsz rábaréti dülőbeli rétre 96
kor., I . 1183. hrsz alsócseri dülőbeli
legelőre 86 kor., 1. 1310. hrsz. ujosz
tás dülőbeli legelőre 14 k o r , I . 983/a.
hrsz. szigeti rótdülőbeli rétre 59 kor.,
I . 846/a—846,'b. hrsz. rábaréti dülőbeli
rétre 98 koronában megállapított kiki
áltási árban az árverést elrendelte és

KIRÁLYA!

Hirdetéseket jutáinyos
áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.

szotegyedik) napján d e. S órakor
Keinenesszentpéler községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni
fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10°/ -át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42.
g-ban jelzett árfolyammal számított és
az 1881. évi november hó l é n 3333.
sz. alatt kelt ig. min. rendelet 8: g'bankijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881
évi LX. tc. 170. g-a értelmében a bá
natpénznek e bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni,
0

A kir. jhiróság mint tkvi hatósü^.
Czelldömölk, 1911. június 10.
BARTHA sk

1 6 0

kir. jbiró.

CIGARETTÁZOK
Egyesüljelek
a
cigaretták
óriási áremelése miau! Ne
.ajnáljátok a fáradságot! —
— — Töltsetek
— —

Jacobi

Antinikotin
hüvelyeket,

vagy „OTTOMÁN" (törökfej) és
„TIP-TOParanyszopókás cigarettapapírt.

Eladó.
Czelldömölk legforgalma
sabb helyén a Sági-utcában
— Bárány vendéglővel szem
ben — levő 31. síimn

ház azonnal eladó.
Értekesni lehet Háry Jóssef
háztulajdonosnál.
156

Kiadó lakás.
A Sági-utcában levő volt „Havasi"-féle
házban 1911. évi október hó 1 töl
kezdődőleg egy 3 szoba és mellékhelyi
ségek, nemkülönben egy udvari szoba és
mellékhelyiségekből álló lakás kiadó.

1

!• I I I

hllU
™

Bővebbet Remete Dénes jószágigazgatónál Ságon,
vagy dr. Brunner Ferenc ügyvédi irodájában
*4
"
Czelldömölkön.

l61

3

SAJÁT ÉRDEKE, I I

„A köztudatba ment át", hogy csakis

hogy lahetöleg összpontosítsa iiikaégleteiaek
beszerieset egy cégiéi, mely ezúton védi
érdekelt legjobban.

Káliai

ELŐNYEI:
1. Sem kell iaim-retlen r.'-gekhez fordulnia.
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
3. Alis .dó rauekMttetémiél pontos és reális
. kiszolgálást biztoiil magának.
é. Állandó osszHcnttrtége mindig vigyázni fog
ónt vevójéne* megtartani.
. ^
ga|it érdeke, hogy csak limert, előkelő céget
tlBzteljeu meg bizalmával.
Aufrecht es Goltschmied utóda

motorgyára

^ a ^ ^

BnttepestrVIr Gyár-ntca 28.

i-^^W^"

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.

Saiát érdekében kérjen minden gazda disz-föárlapot, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár.

Ilek é s Társ- L - t .

Kállai LAJOS

Fontos figyelmeztetés I

Budapest. IV. Károly-körut 10. szám.

nem tévesztendő össze más KÁLLAI

Kaphatók kécyeLmes k a r i Ieiizete=re, állandó
ösizekö tetesnul folyószámlára l l :
1. A magva'- és német irodalom összes termé
kei
í\épek. 3. Böröndi-k és hőróndáruk. 4.
Férfi fehémemuek. ő. Látcsövek, íi. Kényképkészulékek, felszerelések. 7 Vadas/.fegyverek,
pisztolyok, flóbertek, c". Chinaez ttáruk. 9. Csillárés petróleumlámpák. Itt Kézbutorok. 11. Szőnye
gek. 12. Mindennerr.u hangszer.
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály cikkeiről k .lön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj' k.
Elvunk:^Yevókömnk megtartása, pontos kiszól*
gálás, méltányol árak révén.
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk.

nevű

hírneves

motorgyára

kereskedő

cégekkel.

1

NAGY PÁL
c z e l l d ö m ö l k i

f é r f i - d i v a t

Hollósy-tér, az apátsági

A budapesti szabaszati

FIX

FIZETÉS

és magas jutalék
vidéki

mellett

ügynököket

fizetésre

való

eladásához.

elérhető jövedelem
Hecht

Bankház

részlet

jutányos

Havonként

300—600

elsajátított

igényeknek

legújabb

szabá

is megfelelő

uri, papi, sport és egyenruhák

alkatmazunk

sorsjegyek

tanfolyamon

szerint készülnek a legkényesebb

t e r m e

székházban.

árakon.

A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

korona.

szövetraktár áll rendelkezésre,

Részvénytársaság

Budapest, VI., Ferenciek-tere 6.

hol is a legdivatosabb, j ó minőségű szövetek idény szerint

nagy választékban beszerezhetők.

bolthely iség
.

azonnal kiadó.

Bővebb értesítés nyerhető László

13

11 Eoaáor Jósssí es Sciiüts C.yuia

sirköraktára

Ferenc tulajdonosnál.

Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában
Miért fizet egy hölgyért drága árakat?
1 szem

v.

vörös királyos védjegyű
Ljjgy
..Havanna p a s z t i l l a : ' |
dr. Dénes-téie üdítő

m M

egyszervala.

m o d e r n >

^

m ( I v é g z i

órákra megszünteti a dohányzási ingert, j
Kgy » b b napra

^ j » ^ f kivitelCf síremlékek- . j f f

; n a U) lillír. YiszonteláruMtóknaKarked- | .
Ügynökök kerestetnek.
1
vezmeny.
,.
ifj.

-

i

v

_

ben nagy

t

t

.

fg:*??

választék

Fobizomanvos:
Weisz
és Társa Budapest,
I. Fékérvári-nt 11. szám.
Nyomatott Dinkgrevé Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában?-

