VEGYES T A I T A L I I FÜGGETLEN LAP
k u m , negyedévre 2 korona.
Upm mám ára tfuafcmkéat 90 *

Kossuth Lajos emlékezete...
1911. augusztus 25-én.

Országszerte emlékoszlopot, szob
rot emelnek számára és minden jó
hazafi Lajos napján a magyarok nagy
Lajosára, Kossuth Lajosra gondol, aki
örökemlékü a magyar nemzet szivében,
mig Buda áll és magyar él.
Az ország most vajúdását éli. Fonynyadt a jelenünk. Nem kérdezzük, kik
idézték elő, de az átalakulásnak bekell
következnie, mert a nemzet csak előre
mehet. Jövönkben bizva ke'l bíznunk,
amely jövendő még bimbó ugyan, rie
erős a gyökere s erősek a hajtásai!
Félre a pártoskodással! Kossuth
Lajos neve legyen kapocs köztünk!
Neveljünk a hazafiságnak ama ne
mesebb fajtájára, mely irtózik a Haza
ellen elkövetett bűnöktől » amelynek
megvan a hite a nemzet életrevalósá
gában! Csöpögtessük az ifjú lelkekbe,
-hogy a szabadság soha sem hervad el,
habár sokszor vérrel k«ll megöntözni!
Utáltassuk meg a csúszás-mászást, kép
mutatást, hálátlauságot. az önzést, a
türelmetlenséget, a bosszúállást, a ha
ragot, az irigységét, "a hazaárulástI
Neveljük fiainkat és leányainkat
nyilt föllépésre, szókimondásra, bátor
ságra, szelídségre, szerénységre, feleba
ráti szeretetre, jószívűségre, az irgal
masság gyakorlására és honszeretetre !
És adjuk kezébe kis fiunknak és
kis leányunknak e lapot, hadd olvas
gassa el gügyögve a költő eme sorait
Kossuth Lajos nevenapján:
Sir a Tisza, sir a Duna,
Hegyen-völgyön zokog a szél,
Sir az erdő, sir a thezö,
Reszket minden kis falevél,
Eke mellett sir a magyar,
A barázda gyöngyharmatos,
Sir az egész Magyarország,
Téged sirat Kossuth Lajos!
Kossuth Lajos szent sírjára,
Kisütött a nap sugara,
Tetejébe nyiladozikA szabadság rózsafája.
Könny áztatja a. rózsafát,
Minden reggel gyöngyharmatos.
Az ó lelke sir az égben,
JiUfrkél";ÁÍMÍ .Kussull! LííjosT

}
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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Bmkgrevtr Nándor könyvnyomdaja~öltdömölkni"
ide íolézendök a szellemi részt illető közlemény
' h i r d e t é s e k é s mindennemű pénzilletékek.

Aratási népszokások.
Ma a néprajzi gyűjteményeket vizsgál
juk, azt fo-juk tapasztalni, hogy valamennyi
népszokás közül, annak gyűjtői legkevesebbet
foglalkoznak azokkal a népszokásokkal, ame
lyek nem esnek egybe valamely ünneppel!
Ilyen v. aratási népszokás is. Pedig ország
szerte, különösen az Alföldön milyen elter
jedtek lehetnek ezek az aratási népszokások,
azt mutatja az a körülmény is, hogy nálunk
Vasmegyében, ahol ellentétben az alföldi
tanyaélettel, inkább a tömörült községenkénti
élet van kifejlődve: eléggé kultiváltak.
Menjünk ki tehát a mezőre és kisérjük
figyelemmel az aratókat a .tarlótól- a .szál
lásig'. Kgy kissé azonban várnunk kell, mert
lám: egy része fekszik, hever, másrésze ke
délyesen kergetódzik, ott a tarló végében és
csak fertály óra múlva kezdik a munkát. Most
van ugyanis •fölöstököm« idő (früstök). Elő
veszik a tarisznyájukból a magukkal hozott
elemózsiát és csak ugy magyarosan, de j ó
gusztussal, a >dómáoyukról< elfogyasztják. |
Rövid pihenés után, mert hát nem kis kutya,
hajnali 3 órától 8 óráig szakadatlanul dol
gozni, hozzálátnak megest a munkához. Fölál'itják kaszájukat és különös ügyességgel
köszörülni kezdik. Szép taktikusan megy az
egész, ha még annyian legyenek is. Sőt, ha
fiatalabb a kompánia fölösmerő módon, nótá
kat is szoktak >kiköszörülni-. Egynek a szö
vege pl. a következő:
•Válla, kasza, kurugla,
Ez is mingyá egy nóia.«
Ezután kezdődik még csak az igazi
munka. Magyaros higgadtsággal hozzálátnak
az aratáshoz és folyik szakadatlanul, közbe
sokszor énekelve délharangszóig. Ekkor kez
dődik az ebéd, utána pedig a pihenő. Nincs
az a legvigabb kompánia, ahol ilyen jó kedv
lenne. Nincs szükségük még csak a szelle
meskedő ficsurakra sem és mégis jól mulat
nak. Ott a fűzfa alatt egy sereg lány és fiu
vigan heverészve énekel. Előkerülnek a szebb
nél-szebb magyar nóták. Amott a kut körül,
mig az öregek alusznak, vagy kaszájukat ka
lapálják, » legények lányok vígan cicéznek,
vagy megkaszálják egymást, (lábukat, fejét
megfogva, Jiintálják jobbra-balra.)Egy óra felé
• húznak egyet a csobánbul« és megkezdődik
a munka. (Csobán: nagyobb fajta kulacz.)
A nap egyenesen majdnem a fejükre
tüz, mégis teljes kitartással megy a munka
és dőlnek a »rend»k« és gyarapodnak a
• markok, a kaszások és a »marokszedők«
kezei alatt. Igy megy' éz eslliarangszóig, le
számítva a rövid ozsonnai időt. Estefelé legtübbr.yire megnézi aratóit a gazda, az uraság.
1

Ilyenkor aztán észrevétlen a hátamögé oson
nak néhányan és hirtelen .gúzsba- kötik és
nagy nevetés közepette, csak j ó áldomásért
bocsájtják szabadon.
• Fájronl- után, hazafelé vonulnak.
Ilyenkor, hűsivei se vége, se hossza a nótázásnak. Megvannak minden aratásnak a maga
nótái, amelyekel azután egy másik aratásig
énekelnek, és amelyekből, bátran mondhatjuk:
mint eredeti dalmű, nagyrész kerül a színpadra
is. Dallamuk legtöbbnyire és legnagyobbrészt
époly csengő, époly hízelgő, mint a többi régi
magyar nótáinké. Egynek a szövege példuál
a következő.
• Harmatos a kukorica levele,
Bár csak engem ez a barna legény szeretne,
Nem bánnám, ha
Mindén este megverne,
.
Csak a nevem uj menyecske lehetne.Mikor a falu végére érnek, még szebben,
erőteljesebben hangzik a nóta, mert a fala
legényei itt csatlakoznak az aratókhoz.
Aki egy ilyen arató nótát, a csöndes,
csillagos estén végig hallgat, csak az tudja
megbírálni, illetve lebirálni. a színpadok arató
nótáit
Egy-egy nóta elvégzése után, a szünetet
a legények »kurgyantásai« zavarják meg.
Hogy a faluban
megismerjék
őket, igy
>kurgyantanak<:
»Ez a banda nem másé,
Csak a. N. P. uraságé«.
Azonban csak akkor kezdődik az aratási
népszokásoknak egyik legérdekesebb részlete,
mikor a falu közepére érnek. Se vége, se
hossza a kurgyantásukoak:
•Ez az utca kerekes.
Aratóknak tálujják ki a levestVagy :
• Hazagyüttünk vacsorára,
Apró mizes pogácsára".
Mikor a majorhoz érnek, újra megkez
dődik a kurgyogatás. Jelt adnak, hogy meg
érkeztek és kérik a vacsorát.
A major előtt:
• Három ludnak hat szárnya, ;
Itt a zsöllér kaszárnya*. •"
A major udvarban pedig igy kiáltanak:
• Be értünk a majorba
Kíszen^e a vacsora?..
Igy megy ez napról . napra, csak a
lejgutplsó napon, mikor AZ aratás •lefogyott*
áll be némi változatosság. Ilyenkor az araság
áldomást fizet. Leírhatatlan j ó kedvvel, ugrálva,
táncolva, énekelve, kurgyogatva jönnek be az
uraság kastélya elé és a többek között igy
kiabálnak:
j K e l e - k ó l a , matólla,
——
Lefogyott az utólla«.
Majd egy erős torkú legény, kivehet*
hangon igy kurgyanT: -
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•tef»jjgVtiU--azaratás-'^
jjTuKTnegaz ádon
Ebben már némi, szerény célzatosság
is van. Befordulnak az udvarba és elképzel
hetetlen j ó kedvvel, a hosszú, a fáradtságos
munka után. megisszák az áldomást.
Ma : Benne József

Hymen.
Mióta itt élek árván, egymagamban,
Neved az újságból csak egyszer olvastam.
Csak egyszer olvastam, mégis megsirattam.
Pedig akkor nem irtak rólad lübbet,
Csak, hogy a falunkba az a hir felöled,
Az a hir felöled, asszony lesz belőled.
Csak a neved után irtak még egy nevet,
Hogy az a valaki az oltárhoz vezet,
Az oltárhoz vezet és boldog lesz veled.
Hogyha azt a hirt. nem rólad irtak volna,
Vagyha rólad írták, temetésről szólna:
Valaki azóta sohse átkozódna,
Valaki azóta mindig imádkozna.
Nóvák Pál.

HÍREK.
Iskolai beiratások. A helybeli róm.
kath. elemi fiu- és leányiskolában — a teg
nap történt megállapodás szerint
— az
1911—12. iskolai évre a beiratások szep
tember hó Vén, 5-éu és 6-án délelőtt 8 órá
tól 11-ig, délután 2—4 ig fognak megtörténni.
Szept. 7-én reggel 8 órakor ünnepélyes Veni
Sancte az apátsági
plébánia-templomban,
utána a. tanéi megnyitása.
Házasság. Magyari Kossá Sándor jános 
házai gyógyszerész, tartalékos hadnagy. c>ülOrtOkOll tartotta esküvőjét" Nemsen Kata kis
asszonnyal. Nemsen Lajos pusztaradóczi föld
birtokos leányával.
Vasúti karambol. A karambol nem
mindig a játékszert, hanem, mikor a vasúti
síneken "Történik a lefolyása, katasztrófát is
jolent. Ilyen karambol történi kedden este 5
órakor a czelldömölki áifmnásim is. amidőn
egy Győrből hazaérkező mozdony helytelen
váltóállítás következtében beleszaladt a székes
fehérvári vonat-szerelvénybe. Szerencsére csu
pán a mozdonyokban történt némi kar, em
beréletben azonban nem.
Fininternátns Szombathelyen. Szep
tember l-en megnyíló .Tanuló Otthon- ne
velő intézet épülete vízvezetékkel, villanyvilá
gítással fölszerelve, termei .-.zakszerüen beren
dezve készen megtekinthető. Prospektussal
szolgál az intézeti gondnok. S/ily János-utca
24. sz. a. Havi ellátás 50 K. i A -Tanuló Ott
hon. Szombathely rt. város felügyelete alatt
áll. Tájékozó fölhívását lapunkban már koráb
ban, egész terjedelmében közöltük. Érdeklődők
. forduljanak bizalommal az" .Otthon- vezető
ségéhez.
A közigazgatási tanfolyamra tegnap
aug. 26-án kezdődtek Szombathelyen a be
iratások. Eddig 72 hallgató jegyeztette elő
magát. — Itt emiitjük meg, hogy a várme
gyei alkalmazottak és jegyzők gyermekei
részére létesített internátusba is megtörténtek
a fölvétel-k. Az intézet választmánya mult
szerdán Herbst Géza alispán elnöklete alatt
tartott ülésén tizenhárom pályázó közül 12
gyermeket vett föl.

Állomásnév

Aki pénzügyőr akar lenni, adja be ez

megváltoztatása. ilerne

lemügyi miniszter f. évi
Külsővalh-Tí
változtatta.
Tűzoltók mulatsága. Mult vasárnap
zajlott le a tűzoltók nyári táncvigalina a
Griff-szállo kerthelyiségébev. A délutáni vál
tozó idűjárás aggasztó reményeket keltett a
rendezőségben, de a sötétedő alkonyat min
dent megváltoztatott. Szép száma közönség
leple el a táncteret, de a késői hűvösebb
idő miatt a táncot abbaohagyták. A felttlfizetök névsorát lapunk jövő számában kö
zöljük.
ESet a sok közül. Ajelen esetben azouban, pedig kár érte, rajtavesztett egy fiatal
vasúti gyakornok, aki pár napig a porpáci
áliomásfönököt helyettesítette. Mar aztán csak
a pénztárba ne nyuit volna a sárvári sávéházi tündérkisasszony kedvéért Édesanyja
kirántotta volna a hínárból . . . csak' azok a
királyi csendőrök ne avatkoztak volna előbb
a dologba! De ezek is miért ? . . . szegény
fiatalembert feljelentették... talán nemsokáig
hagyják a bűvösön . . . s lehet, hirszük, lesz
is belőle jóravaló, becsületes ember. Éppen
azért kár volna az »eset«-et k.színezni. —
Táncmulatság. A Kemetiesmagasi fink.
tűzoltó-egylet
ma délután 3 órakor az
Erzsébet-ligetben, felszerelései gyarapítására
zártkörű táncmulatságot rendez. Belépíidij:
személyenkint 80 fill, családjegy 2 K. Felül
fizetéseket köszönettel fogadnak.
Vissiazsnppolták a batárröL Hajnal
János sági honpolgár Amerikába igyekezett
szerencsét próbálni. A szerencsétlenség azon
ban már a határnál utolérte vándorunkat,
mert a határrendőrség útlevél nélkül nem
engedte tovább. Hajnal ezen kívül meg is
büntettetett: 5 napol kell leülnie é s 20 ko
ronát lefizetni. Pedig milyen j ó lett volna ez
a pénz útiköltségre.
Kétezer korona a f e l m é r é s i m u n k á 
latokért. Tokorcs község*, és halarának fel
mérési költsége mintegy 2l)G0 koronát lesz.
A község ezen munkálatok.diját fedezni nem
tudván, segélyért folyamodott.'
TánckOSZOrOCSka. A tánciskola n ö v e n 

dékei állal rendezendő koszorúcskát ma lej
tik a Griflben. Áz anrbitiosu's s hevülékeny
lelkű ifjúság nagy izgalommal várja a zene
első akkordjait, hogy ^tanúbizonyságot tegyen
táncművészeiéről.
Leesett a toronyból. A 'mult szomba
ton .lenéi János helybeli váltókezelő 10 éves
Imre nevű tia, többedraagával felment a to
ronyba, h<'-\ Szent István napjának-alkalmá
ból kitűzzék a-nemzeti zászlót. Mig társai
ezen műveletet végezték, ö a harangállványok
fölé mászott a torony kupolájába, hogy de
nevéreket keressen. Közben kalapja leesett a
lejéről s midőn utána akart kapni,egyensúlyt
veszítve, visszazuhant a harangállványra, innen
pedig az ablak -gránitpárkányara. A pajkos
gyermek súlyos sérülésekkel szállíttatott be
kórházunkba.
Betörés. Habos János dömölki üveges
tol nyitva hagyott lakasába egy gyerek be
hatolt s onnan 4 K 40 fillért elemelt. A
csinytevőt feljelentették.

A lembergi katonai kórház főorvo
sai a következőket jelentették: A Ferenc
JÓZSef-keserüviz minden kellemetlen ér
zés nélkül idézi elő a székelést. A Fe
renc József-vizet huzamosabb használat
mellett is jól birják a betegek és nem
okoz gyengeséget az emésztő-csatornában
mint ez sok más hasonló hatású szer
nél tapasztalható. Kapható gyógytárakban és füszerkereskedésekben. A Szétküldési-Igazgatóság Budapesten.
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mert most 12 pénzügyőri állas van ürese
désben, melyeket szept hó végén töltenek be.
Évi fizetés 750 kor. ruházatra 150 kor. és
lakás természetben.
Tűzoltói berendezések
szaporítása.
Tűzoltóinknak, hála az egek Urának, az idei
rekkenő hőség ellenére is, mostanában kevés
teendője akadt Az eshetőség azonban fennáll
s rémülve kell gondolnunk arra, hogy hátha
kiüt valahol egy nagy tüz, melynek oltása
kimerítheti a meglevő berendezések működési
ollói egyesület vezetősége elhatározta, liogy^a
rendelkezésre álló eszközöket kiegészíti s erre
a megfelelő alapból 800 korona kiutalását
kérte.
Bérbeadó vadászterület. Magyargeocs
község a határban levő vadászterületet bérbe
szándékozik adni. Az érdeklődői; forduljanak
az.illető község elöljáróságához.
Zsebmetszés. A fővárosi ember már
megszokta, hogy a, tumultusban rendkívül
óvatos, nehogy valamely professionátus zseb
metsző ék.-zerétől és pénzétől megfossza. A
jámbor czelldöinülkiek már nem tesznek ily
óvintézkedéseket, pedig luduiok kellene, hogy
— különösen a vasúti pénztárnál — minden
féle s nem éppen kifogástalan jellemű és er
kölcsű uta.-ok is tolonganak. Jóhiszeműségé
nek esett áldozatául Horváth Jenő helybeli
építőmester is, aki a mult hét egyik napján
délben utazójegyet akart váltani. Midőn az
utasok tömkelegéből kikerült, 180 koronát
tartalmazó pénztárcája már valamely am
buláns tolvaj zsebebe vándorolt át. A rend
őrség már nyomát üti a tettesnek.
Baleset. Horváth György kecskédi tyukász kocsijára mászott, hogy a kosarakat
kötéllel megerősítse. Azonban közben a földre
esett és lábát bokában eltörte. Beszállították
a helybeli kórházba.
Tolvaj c s a v a r g ó . Kosi József mihályíai csavargó a héten ellátogatott László Fe
renc volt vendéglő- udvarába, hogy a cselé
dekkel égy kis barátságos diskur. u>ba bocsát
kozzék. Hogy látogatásának
tulajdonképen
célja nem ez volt, rövidesen kitudódott.
Ugyanis az istállóból a távollevő két kocsislegénynek ruháját és értéktárgyait
magához
szedte s a zsákmánnyal megugrott.

Szerkesztői üzenetek.
P. Sz. A mezei munkát az" 1868. 53.
le. 19. §-a éneimében vasárnap nem lehet
végezni. — B. G. Jókai Mórnak Balatonfüre
den is volt nyaralója, a templom közelében.
Eveken át ott töltötte július és augusztus hó
napját Laborfalvi Rózával; de első neje ha
lála után ezt a villáját eladia s attólfogva a
Svábhegyen nyaralt P. Jenő. Lapunkat mi
nem oktrojáljuk se önre, se másra; azért e
rovat vezetője azt üzeni: csak legyen nyugodt...
Illatának.
Értesülésünk szerint az Alt. Köz
jótékonysági Egyesület Budapesten a Huszár
utca 8. szám alatt alkoholmentes éttermet
tart fönn, ahol ebédet naponként déli V 12-től
2 óráig 70 fillérért lehet kapni.Az ebéd négy
tál ételből áll: levesből, húsból, .főzelékből és
tésztából. A vacsora, amely este 6-tól féltízig
tart, főzelékből és húsból vagy tésztából áll
és ára 40 fillér. Az ételek kitűnő előállítására
és a tisztaságra az egyesület tagjai vigyáznak.
—Kenyérfogyasztás díjmentes — és borravaló
adása tilos.
—, .
4
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j elért tanítok jutalmazásara fordítatták,,

A nagy erdőségek, sürü bokrok, odvas fák
kivágásával elvettük a" madaraktól a legalkal
E- ha a tanító komolyan veszi felada- masabb helyeket. A madárvédő-egyesületek
A gazda é s a madárvédelem.
I tát, tudja is azt teljesíteni. Mert ki a legna- évenként több ezer költöházikót osztanak k i ,
Irta: K a t á t Eraó, gazdaaigi akadémia haltgató.
| gyobb tekintély az egész faluban a gyerekek hogy igy a madaraknak legalább némileg
'Folytatás.)
I előtt? Ugyebár a pap és a tanító... Mikor a visszaadják elvett otthonukat. A madárvédök
A hidegebb idő beálltával. útnak indul falusi gyerek iskolába kerül, r-nilest-ii már azután ezeket a házikókat felszegezik a fára
nak a szebb hazába költöző madarak. Itt pár fészekrablás szárad a Síkén. Ha ino-l a és várják bele a madarat. Csakhogy sokszor
hagy berniünkéi házunk gyönyörűsége,,a tüsti tanító megmagyarázza neki, hogy milyen hiába várják, mert baj van a költőházikök
fecske, elhagyja a viskó kéményén, vagy a csúnya dolog a fészekrablás s c-ak magának elhelyezése körül. Sokan ugyanis látni akarkazal végében álló fészkét a kelepéig gólya, árt vele, ha pu.iztilja a m.ni.o.ik.ii. nun—ht=~ j.ik. hogy csakugyan elfoglalták-e a inadai.tk
Vigan indulnak útnak, pedig sok akadályt szem, hogy
lenne fáradsá'sánák. ered- s azért nyílt helyre, legtöbb-zör a fatörzsre
szegezik fel a házikót. Pedig az ilyen nyilt
kell legyőzniük. A hosszú útban kifáradva, menye. De ha
szép szó em hnsztiíit, majd
helyen elhelyezett házikó rendesen űres ma
ezerszámra vesznek a tengerbe és esnek használ a büntetés A tanito pedig a jutalom
zsákmányául a kapzsi embereknek. A völ tői is üsztöftőzve. : kka! szívesebben és lelki rad A madár csak akkor fanyalodik rá, ha
m-m talál a vidéken más, alkalmasabb helyit
gyeket elrekesztő óriási hálókban milliószámra ismeretesebben teljesíteni- teh.datái.
fogdossák össze a legkülönbözőbb madarakat,
Nem kisebb leiadat vár élben a kér a fészkelésre. Én azt tapasztaltam, hogy a
kissé eldugott helyeken elhelyezett odút sok
hogy a világvárosok ínyenceinek kívánságát désben nz intelligens gazdiikra.
kal szívesebben keresik fel a madarak. Attól
kielégíthessék.
Ha a tanítónak hatalmában áil meg
Ha most már ezek után azt kérdezzük, akadályozni a rnadárpusztilásl, akkor azt hi ne tartsunk, hogy nem találja meg a madár.
Ha szüksége van rá, rátalál ott is, ha pedig
hogy milyen legyen az okszerű, népies ma szem megteheti a gazda is. ha van érzéke a
dárvédelem, erre a kérdésre a következőkben madárvédelem iránt Megteheti pedig annyival nem kell neki, kiakaszthatjuk akármilyen
szembetűnő helyre, ott sem foglalja el.
igyekezem megfelelni. Véleményem szerint is inkább, mert a gyerekekie héííi r - . U köz
ebben a tekintetben legtöbbet tehet és kell vetve, hanem szüleik -révén közvi-tlt-iiül is
Ne gondoljuk.-hogy egy-két feszekodu
is hogy tegyen, a tanitó!
sokkal nagyobb befolyása lehet, mint a tahitii kihelyezésével madárvédelmet gyakoroltul k.
A madárvédö egyesületek sokkal jobban nak. Legcélravezetőbb természetesen a jó Madárvédelem esetén több teendő vár reánk,
tennék, ha nem a költőházikók felállításával példa.' azaz, ha a gazda maga is szér-.ti. védi egé.-z rendszeres muukát kivan, de lőleg azt,
igyekeznének megkedveltetni a madárvédel a madarat, bár a nemes célt tekintve a legszi hogy a madaraktól tartsuk távol ellenségeiket
met ott, ahol a madárvédelemről még nem gorúbb büntetést sem tarlóin igazságtalannak^ és biztosítsunk számukra nyugodt költést.
Még csupán a költőházíkiik eiJeiye/ese-' Gondqnk legyen arra is, hogy tiszták legyeis hallottak az emberek, hanem átadnák a
1

Magyarázat
arról, hogy miért éppen a Schicht
• Szarva.-* mosószappannal lehet
a következő mosási eljárásnál
a legjobb eredményt elérni:
1- A Schicht-.Szarvas, mosó
szappan az összes szappanok
közötl a legjobb.
* 2. Kiadóssága folytán a legol
csóbb is egyúttal.
3. Tiszta voltáért 25000 koro
nával szavatolnak.
4. Rendkívül, enyhe és konzer
válja a szöveteket
5. Mert ezen szappan maga is
könnyen oldódik, tehát a szenynyet is könnyen feloldja.
ti. Hideg vízben is nagyszerűen
lehet vele mosni es meggá
tolja szövetek szétesését és
Osszemenését,
7. A Schicht-'Szarvas, mosó
szappannal való egyszeri átsimil.is megfelel más szappan
nal valói!—í-ri álsimitásnak.
8. A Schicht-»Szarvas. mosó
szappan használata által időt,
faradságot és pénzt takarí
tunk meg.
9. Fehéríti a ruhát és feleslegessé
teszi a napon való fehérítést.
10. Készítési módja egészen kü
lönleges és erre a célra csakis
a legjobb nyersanyagok hasz
náltatnak fel.
11. Gyártásánál^ évtizedek ta
pasztalatait használják fel.
12. Ezen szappan tökéletesítésén
folytonosan dolgoznak és e
célból minden találmányt fel
használnak.
Mindez az ASSZONYDICSÉRET
mosókivonalra is érvényes.

Hirdetmény.
Aki pénzt, időt és fáradsá
got akar inenlak. ritani, kövesse
ezen mosási eljárást:
A ruha beáztatasa. Csak
annyi vizet veszünk, hogy az
egész ruhát éppen ellepje és a
vízbe annyi •Asszonydic-éret«
mosókivnnalot teszünk, hogy a
lelkavarásnál habozzék s azután
a ruhát éjjen át áztatjuk.
A tulajdonképi ni mosás az
után csak nagyon kevés fáradsáugal fog janii, ha SCHICHT
SZAPPANT, SZARVAS védje
gyűt használunk. Mert minden
tisztátalanságot már feloldott az
>Asszonydicséret* mosókivonat
és most már csak az szükséges,
hcigv "ezen feloldott szenny a
SCHICHT .SZARVAS. MOSÓ
SZAPPAN habja által leköttes
sek. Minden fáradságos dörzsö
les zörömpOlés elkerülendő: a
ruhába erősen beleevődött fol\ tokát ugy távolítjuk el, hogy a
ruhát a foltok helyén mindkét
oldalán Schicht-.Szarvas. mo
sószappannal bekenjük s azután
összegöngyölve, egy óra hosszáig
állani hagyjuk. Ilyen módon
minden szennyet könnyen lehet
.kimosni.
Ha a vizbe, amelyben a ru
hát főzzük,kévésSchicht-Szarvas
mosószappant vagy .Asssonydicséret« mosókivonatot teszünk,
az nagyon célszerű. Igen fontos,
hogy a ruhát bőséges vízben
többször gondosan kiöblítsük, a
míg az összes, a SCHICHT.SZARVAS.
MOSÓSZAPPAN
által feloldott szennyrészecskék
el vannak távolitva és az öblítő
víz teljesen tiszta marad. ———

Keressük mindenben a legjobbat!
ne'; a teszekoduk, mert ha Brasen maradtak,
kitino" áttelelő helyül -."zol^aluak a rovarálcáknak.
Aki a madárvédelmet ilyen irányban
gyakorolja, az aránylag kevés fáradsággal sok
ftrunet szerez magának, mert lehetetlen,,
hogy egy igazán jószívű embert n« töltene el
Örömmel az a tud.it, hogy hány védtelen ma
darat mentett meg az elpusztulástól. A mai U u k pedig—n:—nn,u ellenségek pusztításaral
sokszorosan visszafizetik fáradságunkat.
Védjük tehát a madarakat és újból
hangsúlyozom: járjanak
e/ő jó példával az
int llii/ins gazdák, akiket a
madárvédelem
ügye legközelebbről
érdekel. Otkal móddal
alkalmazva a madárvédelmet, egyre kevesbetlni fog a kártékony rovarság, ami pedig
kőz- és mezőgazdasági szempontból nagyon
is kívánatos.
— Vége. —

FIX

FIZETÉS .

és magas jutalék mellett alkalmazunk
viiéki ügynököket sorsjegyek részlet-,
fi/.' lésre való eladásához. Havonként
i térhető jövedelem 3 0 0 — 6 0 0 korona.
Eecht Bankház Részvénytársaság
Budapest, VI., Ferenciek-tere 6.

Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges
ÍVCVÍZ "i>':v:ilasztasá!>nl. igyunk és kérjünk
lehal mindenütt

Ssántói savanyúvizet,

Az a

mely gazdag, természetes szensavtartalmanál
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz
nos, e1s/irangu asztali \u. Értsen hugyhajtú
hatasu, eJrtsegiti az emésztést, megakadályozza
a nvrii'. r

aki az-egészséges bőrápo
lással törődik, fÖkép a pattanárokat eltüntetni, továbbá
fehér arrszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak
Steckenpíerd-lílíemtejsxappannal
(védjegy: vesszőparipa)
mossa magát.

hölgy

Gyár: Bergmann k Co.
Tatachtn alt

-I

Darabja 80 fillérért kapható
gyógytár, drogéria és illat
szer-üzletben.

A Szántói savanyúvíz:
Bornak: faszer,

Betegnek: gyógyszer,

Egészségesnek: óvszer.
Főraktár Czelldömölkön : Landler Samu
fuszerkereskedönéL

Eladó
fa-, vas- és füszerüzlet
erős italméréssel
60 ezer korona évi forgalommal.
Bármely nagy családnak biztos
megélhetés. Átvételhez 10 ezer
korona szükséges. Ugyanott egy
T É G L A G Y Á R is eladó.

tanoncnak
jó családból való fin kedvező
feltételek mellett felvétetik

Dinkgreve Nándor
könyvnyomdájában

: :

Czelldömölk.

Érdeklődök alanti cimhez forduljanak

i

László Somló-Szóm

m
A VASMEGYEI

Takarékpénztár
RÉSZVÉNTTÁRSASÁG

..A köztudatba ment át", hogy csakis

Kállai

Lajos

ÁRUOSZTÁLYA \

Budapest, VI. Gyár-utca 28.
SZállitja t e l j e s j ó ( á l l á s m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcséplö készleteket.

SZOMBATHELY.

Aján': Mindennemű mezógazdas; _ i es ipari gépeke'., malomberendezéseket, benzin- és.
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és
nyersolajat, műszaki cikkeket,
zsák. ponyva és kötél-árukat,
mindennemű műtrágyát kartellen kivtil, vetőmagakat.
erötakarmányféléket. belföldi
és porosz kőszenet, kovácsSZenet, meszet es czementet,
tűzoltó-felszereléseket stb. stb.

Mérsékelt árak!
Méltányos iizetési feltételek!
Központi iroda: Kőszegi nr*2.
Raktár: Széli Kálmán n 25.
Árajánlattal és költségvetéssel
díjmentesen szolgálnak
Képviselőt minden községben keresitek.

motorgyára

Saiát

erdekében

kérjen minden gazda disz főárlapot, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár.

Fontos figyelmeztetés

! Kállai LAJOS

hírneves

motorgyára

nem tévesztendő össze más KÁLLAI nevü kereskedő cégekkel.

NAGY PÁL
czelldömölki

f é r f i x l i v a t

t e r m e

Hollósy-tér, az apátsági székházban.
A budapesti szabászán tanfolyamon elsajátított legujtrbb szab a
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő

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 szeript

•

__jiagy választékban beszerezhetők^

625.
NyomatottDinkgreve Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában, CelMöimülkőn.

