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Szerkesztőség és k iadóhivata l : • 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköd 
ide inlézendók a szellemi részt illető köziemén;' 

hirdetések és mindennemű pénzillétékek. 

Felhívás előfizetésre. 
- Az újév • küszöbén tisztelettel föl

kérjük t. előfizetőinket előfizetésük meg

újítására és egyben teljes bizalommal 

fordulunk hazafias érzelmű közönsé

günkhöz, méltóztassanak társadalmi és 

közigazgatási lapunkat fölkarolni- és 

előfizetők szerzésével támogatni! 

Ebben a reményben t olvasókö

zönségünknek boldog újévet kívánunk] 

Újévre. 
(V. L.) Szinte átaljuk a konven

cionális boldog újévi jo kivánatokkal 
elkezdeni. A boldog újesztendő a mo
dern fejlődés során a »pumpa vulgaris« 
keserű napja lett. Az .ember elképed 
annyi lelemény tapasztalatára és leesik 

az álla, tapasztalván mennyi rettenetes 
jöbarátja. rajongó odaadó hive, hálás 
tisztelője van neki. Ezen a napon ismer
kedik meg olyanokkal, akiknek létezé
séről halvány sejtelme sem volt, de még 
halaványabb sejtelme arról, hogy neki 
szolgáltak és igy jogot nyertek a vékony 
pénztárca még konokabb meglaposi-
lására. 

De hiába! E« ugy van, ezen nem 
változtathatunk. Rubrika, amit ki kell 
töltenünk, még ha a rávaló nincs is 
meg. Es éppen az a baj, hogy a piaci 
drágaság, az életigények szertelen emel
kedése következtében a fix jövedelem
ből előre ez a boldog újévi kívánság 
kész boldogtalanságot jelent. A hagyo
mányos újévi sült malacnak lefújtak. 
Bizony ha a babona ilivilágil a jövendőre, 
még b. u. é. k-zott áldozattársam kény
telen lesz — hátrakaparni. 

Boldog ember, akinek újesztendő 

virradatján első köszöntője a remény. 
Irigyeljük azt az embert, aki az újév 
napján önmagába való bízással ébred. 

Hiszen az önbizalom félsiker. A 
csüggedt lelkű ember munkája nehéz 
is, szomorú is és legtöbbször^ sikerte
len is. 

Aki magába bízik, annak házához 
jobban állnak az élet sikerei. Ha harc 
az élet, akkor ugy vagyunk vele, mint 
az első ízben csatatüzbe vonuló kato
nával, aki meg nem szokván a sürü 
golyózáport, idegesen kapkod a fejével, 
mig csak neki nem ütődik egy gazdát
lan golyónak. Katona regula, hogy aki
nek nem szalad a lábainába a bátor
sága és megáll bátran ott, ahol a halál 
rózsája nyílik, — azt_az ellenség pus-
kagolyoja nem bántja. 

Újesztendő alkalmára vezetve ezt 
a katonai bátorítást, igy mondanók: az 
életnek sajnos, mind súlyosabb és su-

Szüzdohány az élet 
megrontója. 

Az entelk-ktijelek stílusában : Barabás Jánoa. 

Mélyen tisztelt hölgyeim és Uraim! — 
A jelen pillanatban; amikor közeledünk »az 
'ó- és újév szétválasztó ?örös fonálhoz*, (ezt 
a szép kiMjezést Sipulusz Jobbadán Mihálya 
mondta a napokban tanuk elfut), illő és sok 
tekintetben hasznos is, hogy visszatekintsünk 
a lefolyt év kimagasló eseményeire, merítvén 
belőle sok-sok tKnulságot a jövőre nézve. Mert 
a visszaemlékezés, mélyen tisztelt hölgyeim 
és uraim, csak hasznos lehel. »A történelem 

^<áz élet mestere.. EzejV|-l az arauyigazsagos 
szavakat idé.«i inimlnn krónikás és oknyomozó 
historikus. Idézem tehát én is inert amit 
most en, a jelen k.n- embere, elmondok, az 

. értékes kultúrtörténeti adalékul szolgáliia*-
azoknak a pár évtized múlva szabályos szer
kezetű kullurhistőriaL éa törtenelpolilikai ta
nulmányokat iró doktrinereknek, akik a jelen

kori nagy szociális evolúciók dinamikáin 
átesvén és fölüleruelkedvéo, egy későbbi tisz-
tiiilalib társadalmi rend talapzatáról lógjak 
majd megtenni az objektív kritikának éles
látást nynjtd szemüvegén" át az ö valóságot 
megközelítő' történeti megállapításaikat, ész-
leleteuet.' 

* - • 

Hízom abban, hogy a nyájas olvasó me
móriáját nem hozom túlságos intenzív tevé
kenységbe akkor, midőn megsuhogtatom az 
emlékezés varázsvesszejét a leje fölőTt, hogy 
utaljak a letűnt esztendő azon részletére, 
melyben társadalmunk dohányzó rétegeinek 
fülébe jutott a dohány arának emelkedéséről 
szóló vészhírt Moudoni: veszhír, mely a do
hányzó lelkekre súlyosan nehezedett rá:vész-
tor, mely egy folyvást rezgő melankólia hul
lámaival borította el szivünk erzelempartjail; 
vészhir, mely bánatos iiioiioloniával ütődölt 
•a körülöttünk lezajló események parj,szirtjei-
heat . . Sokan fejcsóválgatva, szorongó ér
zéssel bámultak bele níkotin-áztatta pipájuk 

füstölgő, sötét üregébe, rojntha annak a szi-
pákolas alatt jelentkező, riünikus crupció-
szerü, vulkáni fflstáradatiból akartak volna 
szociálpolitikai jóslatot tenni: mit hoz a jövő? 

Sokan, — köztük a jelenben lehetőleg 
a háltérben tartózkodó ki-ded személyiségem 
is, — sajnálkozással tekintettünk vissza a 
boldog idők dohájifffl-tös ködébe, megpihen
vén a boldogiágok C'imborasszo-ormán, ahon
nét behunyt szeinpillákkal bámultunk bele a 
szürkés-fekete köddel borított idők Whöfosz-
lanyainak sürüu gomolygó összevisszaságába. 

Végre elközeledctt az épen nem várva-
várt július elseje! Nagy időkel éilflnk akkor! 
! ) • meg nagyobb folt a sziveinket megülő 
elkeseredés! És ezt az elkeseredést még ' Z a 
inaskor bizi íiiyára fölemelő ludat sem enyhí
tette, miszerint a kettős monarchia másik 
államának lakói,' a ini kedves osztrák szom
szédaink is többet fog;, , , ' , , fizelf:i azon élve
zetért, melynek költségeiről a nagy világlap
jaink a »Vegyesek« rovatában mint •Elfüs-
lölt milliok«-ról emlékeznekjineg. Ezen elke-
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lyosabb harcát reménységgel kell meg
állni Nem szabad csüggedessel fölvál
tani a reményt. Hiszen igaz! Dolgaink 
nem mennek mindig éppen a szálán, az 
embernek sokszor van oka csüggedésre. 
De az életben látjuk, hogy akik el nem 
lankadnak, akik talpra tudnak ugrani, 
miután leteperte őket a balszerencse, 
— azok viszik a legtöbbre A magabizó 
embert ne féltsük. Csetléssel-botlással 
bár. de az ilyen ember eléri a célját. 

Ugy vagyunk különben megalkotva, 
hogy az újév napján derűsebb optimiz
mussal nézzünk a jövendő elé. Azok 
között a sok jó kivánatok között, me
lyekkel önzéssel és önzetlenül e napon 
nagyszámú tiszlelúink megtiszteltek, i"i 
jövünk -mi is A mi kívánságunk az, 
hogy a remények újévkor fakad.) bim
bói el ne hervadjanak. Munkánkon 
Isten áldása legyen. Hazánk történeté
ről pedig az objektív történelem azt 
irja meg majd egyszer, hogy ez újesz
tendő a konok munka, a nemzeti kiépjtés 
ée megerősödés esztendeje vbtt. 

Alcíás a magyarra! 

Egyezer kilencszáz tizenkettő! 
Emberek,"testvérek, aljunk meg egy szóra: 
Éjfél van, tizenkettőt ütött az óra; 
Az Időne: uj határkövéhez értünk, 
Kemény táblájára ujabb szamot véstünk. 
Az ó-évnek eltűnt minden csalódása, 
S az -uj: reményekben gazdag kincses lada. 
Higyjétek el, jobb le.-z, hogyha megbe-.. iljük, 
S a drága perceit el nem fecséreljük. 
Számoljunk le tehát azonnal a múlttal. 
Magunk s mások kárán okuljunk ezúttal. 
Állapítsuk még, hogy mi szolgált kárunkra. 
Okuljunk be öle s fordítsuk javunkra! 
Ne feledjük, hogy: • Minden szónál szebb a tett«, 

A munkátlanság öl, a.munka mess éltet. 
Aki dolgozik, az nem esi- kétségbe, 
Nem juthat nyomorba, se a szegénységbe; 
Zúgolódni, veszekedni nincs ideje, 
Elégedetlenségtől nem faj a feje; 
Még a hitelező is békében hagyja 

| Az adósát, hogy ha tevékenynek látja. 
. Az ördög meg éppen elkerüli szépen 
i Azt. akinek szerszám vagyon a kezében. 

Becsület a munka s ur, aki dolgozik, 
Hazánk -orsa jobbra csakis ugy változik; 

| Ha mindenki megfogja az. eke szarvát. 
j*Es keveset igér. de annál többet ad. 
! Cselekvéseinknek rugója ne legyen 
í A személvi érdek, sohasem jövőben; 

A közjóiét lebegjen szemeink előtt. -
• S Őrködjünk az ősi erényeink lötőtt. 
1 Elvhüségünk legyen ingatlan e- szilárd, 
j Értsünk egyet s a/. Ég győzelemmel megáld. 
'"75ok tennivaló vár még itt a magyarra, 
• S a soknál még több az ellenség agyara. 
• .Testvéri szeretet, s összetartás légven 
j Tehát a jelszavunk s ez is vezéreljen. 
I Önzetlen hazafias lelkesedéssel — 
| írjuk zászlónkra az •Egyenlőség, et fel! 
! Védjük a Szabadság s Alkotmány oltárát, 
1 Vesszünk el mi, de ne veszítsük el a Hazát. 

S ha erőnk fogy, jusson eszünkbe, hogy el még 
j A magyarok Istene s megsegít az Eg! . , 
j Fohászkodjunk hozzá áhítatos szívvel: 
I l-egyen mindig velünk. I ü magyar népével! 

H I R E K. 
Püspök fogadiatás állomásunkon. 

Szombathely püspöke, Mikes János gróf január 
!o 3 án a fél 12 órai gyorsvonattal utazik át 
varosunkon uj székhelyére. A varmegye kül 
döttsége ekkor az alispánnal eleu állomá
sunkra érkezik fogadtatására. Varosunk és 
kerületünk nevében Ostffy Lajos országgyűlési 
képviselő mond fidvőzlóbesjEédeí. Az uj püspök , 
fogadtatását impozánsabha teszi az. a körül
mény, hogy nemcsak a városunk, hanem a 

| vidék! lakossága is nagyszámban képviseli 
j magái az érkezésnél. 

Karácsonykor a helybeli apátsági temp
lomban az éjfeii uiiset Bán János plébános, 
tartoita: az. ünnepi iiagymiset Hollósi Rupert 
dömölki apat tartotta Rácz. Endre perjel, 
Zanathy Bódog álperjel,: Ban János plébános, 
Stengl Nep. János és Vid. Jeromos kőszegi 
főgimnáziumi tanárok segédletével; az.ünnepi 
szónoklatul Bán János plébános tartotta. Más
nap a főisteni szolgalatot Rácz Endre végezte, 
mig a szónoklatot dr. Vass József a buda
pesti Sz. Imre collégium igazgatója tartotta. 
— A mai esti hálaadó isteni szolgalatot 
Hollósi Rupert apai tartja; ugyancsak ő fogja 
végezni holnap, újév napján a főisteni szol-
gálatot tetiy-s segédlettel, inig a szentbeszé
det Bin' . lmos plébános tartja. 

Iskolaszéki gyűlés. . A czelldömölki r. 
iskolaszék tegnap.este 7 órakor a plébánián 
gyűlési tartott, n ih i l ek egyetlen tárgya egy 
az egyházi főhatóságtól érkezett leirat alap
ján kívánt temető-alap létesítése volt. 

Eljegyzés. L)r. István István soproni 
rendőráikapitany eljegyezte nagyalasoiiyi Bar-
cza Mihály volt dukai földbirtokos és neje 
Kirchmayer Irma leányát Mariskát. 

Korházkválasztmany gyűlése. Tegnap 
delelőtt ',1 urakor tartotta a Kemenesaljái 
Közkórház választmánya gyűlését, melynek 
tárgya az évi általános vizsgálat volt. A hí
zottján a kórház ügykezelését beható vizsgá
lat ala vette és megállapította, hogy a veze
tés semmi kívánni valót sem hagy maga után. 

Halálozás. Súlyos megpróbáltatás érte 
guothfalvai Guoth, György uibiztost és nejét; 
fiuk Guotb János poiai cs. és kir. hajóépítő 
mérnök folyó hó 27-én 30 éves korabaii el
hunyt. A nTé'jJholdog.ult tetemét .a szülök Pó-
laból hazaszállították es január l-én helyezik 
örifc uyiigaloiiira a kemenesszeiitmarloni 
temetőben. A megtört szívű szülői; iránt 
mindenfelé nagy részvét nyilvánul. 

Táncvigalom. A helybeli kath. Legény
egylet liazalapja javára január hó 14-éh a 
Korona-szálló nagytermében műkedvelői elő
adással egybekötött táncmulatságot rendez. 
Színre kerül az 'Erdők királya, cuuü 3 fel
vonásos népszínmű. 

seredes nyomában végre is ellentétes eszmék 
fogantak mp^-és ezek az. eszmék érlellek meg 
azon szelleiire-sVircot, amely kél laborra osz
totta az eddig dohányzó társadalmai, a lo 
vabb is dohányzást űzők laborara. melynek 
tagjai en gross meg a tégi árakon bevásár
lásokat eszközöltek és a pipálásl beszüuletök 
kasztjára, mely nyrltan es titokban egészségi, 
financiális, takarékossági vagy hogy ngy 
mondjam, nemzetgazdasági erveké 1 hozván 
fül, a némdohányzas elvének gyakorlati meg
valósítását hangoztatva ejtette ki kezéből a 
Beteges predi-pozicio hatása alatt az előbb 
még féltő gonddal őrzött és a doháuyelvezeli 
teljesítmények következtében a nikotintól 
(bagóiétöli impregnált pipáját, illetőleg szip
káját ". . . 

—•- í s most, ezen előzménye* korrajz, után 
bátorkodom én is erőtérbe nyomulni, annyival 
is inkább, mert mint az akkori társadalom 
folyton mélyülő melaukóliájána; kimondha
tatlan varázsa által szuggerált egyén, mint 
actft tényező á nemdohányzók táborában, 
eme uj elvetnh»z hiven. kitartó tántnrithatat-

lansággal, a uemdohanyzás aktivita-ávaJ tün
dököltem a közelmúlt november hónapjáig. 
Mivel pedig e z e n utóbbi szavakban kifejezett, 
szeplőtlen lelieiuszilardsagoinat kétségessé tevő 
megtevelyedes, aberráció nemcsak engem erl 
utol, hanem' a dohányzás beszüntetését i n -
doklo és erre folyt-n folyvást fogadkozó elv
társaim oroszlánrészét is, azért vagyok elmon
dandó az én esetemet, mint történeti tény-
alladekoi es mint olyant, amely esemény 
valóban originális prototípusa lehet azon elv-
megtagadásának mely szerint ne higyjünk 
azon gondolatunknak, melynek ellentmond 
a szivünk. T 

"• - • * - . 

A mult é.' novemberének amaz emlé
kezetes napján kora' reggel, mikor meg ágy-
banfekvéssz.erüleg jártam el, Sz.énásfalu ren
dezetlen tanácsú városa levélhordó státusának 
egyik kimagasló a'.akja nyitott be hozzám. 
Szállítólevelet adott át és távozott: A kivál
tott csomagban — dacára annak, hogy a 
szállítólevélben a • tartalom, megjelölésére a 
•kézimunka, szó állott, — két kiloeramm 
szncdóhány érkezett m-g Ojaradról. Ujarad! 

Ez a név fordulópontot jelez életem történe
tében. Fogad.i.inain, erkölcsi kötelezettségem 
érzésé, fölkeltette bennem egyrészt az önkén
tes lemondás gyötrő fajdalmait, másrészt oly 
lelki kalamajkát támasztott bennem, mely 
minden ellentétes irányú nekilendülésem elle
nére is — rajzoljam légyen lelkiállapotomat 
bármily részvétel, keltő meleg tónussal — 
legyőzhetetlen- Hangulatok átverödésével kész
tetett jubusi fogadalmam-,megszegésére. 

Minek lifesseni most le m . - t hölgyeim 
és uralni az illuziomentes gondolkodás ereje 
vei önök előtt a dohányzás élvezelének mi
benlétét?! Mindnyájan tudjuk, hogy a dohány 
és a nő élvezete között párhuzamot vonni 
nagyon könnyű dolog! Az én dohányom 
pláné szűzdoháuy volt, minden trafikostól és 
finánctól érintetlen és sültgalambszerüleg hul
lott az ölembe! Vezéreszmém csak egy lehe-" 
tett: minél gyorsabban elsziui a dohájiyl. 
nehogy a törvény sújtó kezének érintése a 
tiltott élvezetnek eme önként reámzuhanó 
lavináját trágikai teherként kelljen következ
ményeiben meghordoznom. A * feli eugz.n esz-



Eljegyzés. Szabó Gizike kisasszonyt 
Szabó-József helybeli magányzókedves leányát 
folyó hó 2ó-án jegyezte el Németh Sándor 
izsáki takarékpénztári főkönyvelő. 

A cimbalmos halála. Nem halijuk 
többé művészies játékát, nem lut végig keze 
már a cimbalom hurozatan és hangszerének 
megkapó bugása nem szövi össze a zenekar 
hangjait édes melódiává. Most már őneki szól 
a zene, a templom harangjának monoton 
szavára átköltözött oda, ahol az. angyalok 

. harsonája hirdeti az örökéletet- és véget nem 
érő boldogságot. Buros János cimbalmosunk 
felett zúgott ma az apátsági templom harangja, 
aki beteg testtel és lélekkel varázsolt annyi 
embertársának derült, vidám jókedvet. Tegnap 
zárult be mögötte a földi élet kapuja s egy 
szánandó támasz nélküli özvegy es sok apró 
árva sírása kiséri utolsó útjára. 

Állomási épület kibővítése. Kemeues-
pálla község mellett a ni kir. államvasutak
nak eddig egy kis bakterháza volt, mely 
egyszersmind állomási épületül is szolgált — 
várótermek nélkül. Ezen . a megállóhelyen 
szoktak vonatra szállni még Ki.-somlyó és 
l i k - , községek utasai is,' akik . téli időben 
gémberedett tagokkal és félig megfagyva vol
tak kénytelenek a .vonatérkezést bevárni.Most 
azonban ezek az anomáliák.megszűnnek,mert 
a nevezett községek együttes kérelmére a 
kereskedelemügyi miniszter elrendelte a vá
rótermek építését. 1 

Felhívás pályázatra. A székesfővárosi 
m. kir. allanireiidörségnél á jövő 1912. év 

-elején mintegy 300 rendőri állas kerül betöl
tésre. Felhívom á-okal,- kik' ezeu állásokra 
pályázni óhajtanak, hogy katonai és egyéb 
személyi okmányaikat magukkal hozva, bár 
mély hétköznapi.n délelölt 8 órakor Budapes
ten, VIII. ker, Mosouyi-ulca 5. szám alatt — 
a keleleti (közpotrtrr-'pályaudvar szomszédsá
gában — á székesfővárosi in. kir. államren
dőrség főparancsnokságánál személyesen je-' 
lenlkezzeink. felvételre csak a már mon<jott 
időben személyesen jelentkező oly egyén 
számíthat, ki '30 évesnél fiatalabb, fedhetetlen 
előéletű, ép, egészséges, legalább 1711 cm. 
magas, a jiijjs/yar nyelvet szobán es írásban 
tökéletesen bírja, az írásban, fogalmazásban 
e l ég / jártas és a katonaságnál mujl altiszt, 
esetiét őrvezető szolgált.. A jelentkezésnél 
alkalmasnak talált pályázókat egyelőre elő
jegyzésbe vesszük és a szükséghez képest 
hívjuk be tényleges -Szolgálatra, amelyet mint 
próbaidős rendőr kezd meg. A próbaidő hat 
hónapig tart. E/.en idő alatt a rendőr 'félhó
napos részletekben bavi'66 K 66 fillér fizetést 
élvez. Ha. megfelelőink bizonyul, a próbaidő
ben larlótl tanfolyamot jól elvégzi és a vizsgát 
sikerrel leleszi, másodosztályú (gyalogos) 
rendőrre, illetve ha arra alkalmas, van üres 
álla- e.s saját pénzén szolgaiali lovat be tud 
szerezni; lovas rendőrré lesz kinevezve. A 
másodosztályú' rendőr kezdő fizetése évi 
1000 korona, mely'5 évenként 100 koronával 
emelkedik s-há időközben eisőostalyu rendőrre 
neveztetik ki,. 1600 koronáig terjedhet: lak
pénze 400 korona, az egyenruhája pedig áz 
egy.-z.eránihidenkorra járó 260 korona tomeg-
betet és az évi 12ti korona ruhaátalány 
összegéből lesz beszerezve. A lovasrelldőr 
kezdő lizeiése 1200 korona, első tömegbetétje 
400. évi ruh .átalánya pedig 150 korona. 
Lakpénze 400 korona -s Tizeié-e szinten 
1000 koronáig , emelkedhetik. A rendőr szol
gaian ima részére istállöt, a tartására pedig 
évi 603 korona'átalányt kap. ' Ezenfelül min-
•deiuiendör evenként átlag számítva 2Q0. K 
mellékjövedelemben részesöt. Ha. a rendőr 
kiftigasfalanul szolsal s altiszti alias betöltésére 

elv.'«/ese e- a tV|/.-g.1i<' sijj.-re.s letétele'UlátI 

ellenőrré, majd őrmesterré nevezhető ki. A 
nőtlen rendőrök tekintet nélkül rangfokozatukra 
és lakpénzük épségben tartása mellett lakta
nyai elhelyezést nyerhetnek s havi 36 korona 
lefizetése ellenébe a rendőrségi közétkezdében 
reggelit, ebédet és vacsorát kapnak. Budapest, 
1911. november hó. Ur. Boda Dezső s. k 
főkapitány. 

Sárvár (Tasmegye) nagyközség 1912. 
évi országo.- vásárjainak sorrendje. (Vasút 
állomás és a inarharakodó hely a vásár köz
vetlen közelében van! 1. Áldozó csütörtök 
elöiti hétfőn május 13. 2. l'orcinkulai augusz
tus 5. 3. Simon Judási október 28. 4. Adventi 
december 2-án, Mindenkor szarvasmarha, ló 
és sertésvásárral. Ezenkívül minden hétfőn és 
csütörtökön hetivásár-Sárvár, 1911. december 
hó.'Kálmán István városbíró, Kecskeméthy 
István jegyző. 

Az adótörvények közül a házadótör-
vény már a mult év első napján életbe lépett 
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adójáról es a tökekaruat-adoröl szóló törvé
nyek végrehajtási utasítása mar elkészült és 
tájékoztatás é s . véleményezés végett ezek 
elküldettek a pénzügy igazgatóságokhoz, meg 
töl-b szaktestülethez. Ami a jövedelmi adóról 
szóló törvényt illeti, ez; több pótlásra szorul. 
Fölmerült azon terv, hogy ennek a tői vény
nek életbeléptetése ne rendeleti uton történ
jék, hanem külön törvény utján s a novella-
ris javaslatban egyidejűleg pótoltatnának eset
leg azon hézagok is, amelyek a többi törvé
nyekben a gyakorlat folyamán észleltettek. 
Arról, hi igy az. életbeléptetés továbbra is 
eltolódnék, -szó sincs, mert az összes törvények 
1913. január elsején életbe lépnek. 

Drágább lesz a patikaszer. Szóval a 
betegeket a belügyminisztérium rendelete még 
jobban megadóztatja, mint a két év előtt 
kiadott rendelét. *zt moudják. a munka, a 
szerek kiállítása és kiszolgáltatása drágítja 
meg. Ertjük: a gyógyszerész ideje, munkája 
is drágább, a tőkebefektetés is nagy összegbe 
kerül, a gyógyszerész diplomájának megszer
zése sem oly könnyű, mint valamikor: ámde 
mégsem .egészséges állapot az, mikor különö
sen a szegény betegek érzik a drágaság su-
Ivát és keservét. Az ily rendelejek azonban 
mindig szoktak, .egy két "csöpp enyhítő bal
zsamot adni: elegáns expedíciót csak akkor 

"szabad használnia a gyógyszerésznek, ha áz 
orvosdoktor azt a recepten tliskrecioVal jelzi. 
Tehát: abcug elegancia! 

Állatvedelem télen. Gondoskodjunk 
elsősorban munkás allataink s ezek között 
kivált lovaink védelméről. Patkoltassuk a téli 
síkos útra éles sarkú patkókkal. Jeges ut, 
havazás . esetén, kisebbítsük a takományt 
Minden túlterhelés, állatkínzás s ez az 1879. 
évi XI.. t.-c. 8fi ik S, a alapján 8 napig ter
jedhető elzárással és 200 koronáig teijedhetó 
pénzbüntetéssel sújtható. Né hagyjuk munkás 
állatainkat a hidegben betakaratlanul hossza
sabban vesztegelni, hanem munka ulán igye
kezzünk velük az istállóba. Hűséges házőrzőinket 
a láncos kutyáinkat is vegyük védelmünkbe. 
Tatarozzuk ki télire ólját, hogy szél, hó ne 
járhassa át a betme meghúzódó állatot,. 
almozzunk jól benne s védjük meg lehetőleg 
kívül is a hidegtől, szalma borítékkal. Segít
sünk a téli fagyos világban, a hóval borított 
területeken eleséghez alig jutó madarakon is, 
állítsunk fel számukra védett helyen etető 
asztalkákat s lássuk el azokat valamely oly 
olcsó, keverék eleséggel, amel.ben minden 
ott megfoiduló madár-faj fellelheti a nelp al
kalmas ételt. Jó e célra a rosta-alj gabona, 
keverve olajt tartalmazó magvakkal, asztalról 
lekerült hulladékokkal, hus, szalona-, z s í r , 
faggyú darabkákkal. Végre ha állatkínzásnak 
vagyunk tanúi, lépjünk közbe kérjük a kihágőt 
emberséges viselkedésre, amellyel védtelen, 
panaszkodni nem tudó állatainkkal mint szin
tén érző lényekkel szemben is tartozunk. 

Szölö-oltványok 
szőlővesszők és GleditscMa (élöken-

tésnék .alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a. 

legjobb hirnéviiek örvendő ^ 

Sftfe Sándor F i a 
s z ö l ö t e l e p é t B ihard iószegen . 

-B$ a saját érdekét tartja szem előtt, ugy ne 
vepyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti jég nagy képes ánegyzékét nem kérte; 
ingy-n,éSr bérmenl\e. Kzen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 

Olcsó es pontos kiszolgálás 
Szamos e l i s m e r ő levél. 

A Hisztek érdeklődők* a telep megtekintésére 
szives«n láttatnak. 

Hirdetmény. 
A Kisczoll-kemenesáljai közkőrháznál építendő 

két szoba, konyha és mellékhelyiségből álló gondnoki-
és egy szoba, konyha és mellékhelyiségből álló szolgai 

l a k á s o k r a 
a kórházi bizot tság ha tározata alapján pályázat ny i l l a l ik . 
Fe lké rem nnritlazo'kat. akik az épí tésre pá lyázni kivannak, 
hogy zárt a jánla ta ikát 1912. évi január hó 31-ig bezárólag 
a lu l í ro t tnál benyúj tan i sz íveskedjenek. 

A tervrajz és köl tségvetés a feltételekkel együtt a k ó r -
házi i rodában bá rmikor betekinthető . 

CzeUdömölk, 1911; évi dece.mber hó 16-án. 

Dr."Porkoláb Mihály, 
' kórházi elnök, -i 
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Szilveszter estély, a Mozdonyvezetők 
Otthona Szilveszter napján családias jellegit 
eatélyt rendez. 

Al l i táskötelesek sorshúzása Az 1891 
évben született első korosztályú állitáskötele-
sek sorshúzását január hó 4-én délelőtt 10 
órakor tartják meg a városháza tanácster
m é b e n , i 

Biroválasz tás . A folyó ho '28-iki ; bicó-
választás nem hozott megl'ep«esL Egy ren
dithetetlen erős t á b o r állott Szalay János 
biró mögött, mig Pálovits József amúgy is 
kis pártja a képviselőválasztás óla deTnora-
lizálódott. Voltak azonban néhányan, akik 
uem tudták magukat beleélni ama gondolatba, 
hogy Szalay legyen újból a b i ró , tehát ahhoz 
a cselhez folyamodtak, hogy az utolsó napok
ban Bisitzky Ödön gyógyszerészt, mint akire 
a képviselőválasztás alkalmából a legtöbb 
szavazat esett, léptették'fel. A trükk meghiú
sult azon a lelkesedésen, mely Szalay biró 
kandidálása alkalmával a polgárság ajkain 
kitört. A választást vezető Takách Márton 
főszolgabíró a frenetikus eljenzést általános 

, óhajnak minősítvén, Szalayt újból megválasz
tott biróuak jelentette kí. ugyancsak általá
nos szótöbbseggel választattak meg a községi 
tisztviselők és az esküdtek is. Pénztárnnk'lett 
Gróf Károly, közgyám dr. Balassa Jenő, vá
rosgazda Göttinann Bódog, elöljárók pedig: 
Németh Károly," Máté Elek, Berecz Lajos és 
Blettler Pál. A lelkesedéstől ittas választok 
ezután elszéledtek a — vendéglők minden 
irányában s a magisztrátus uj tagjaival együtt 
sági nedű mellett adtak kifejezést a győzelem 
feletti örömüknek. 

Já rvány . Nagysimonyi községben a 
kanyaró dühöng s a gyermekek, t egj másután 
dönti ágyba. 

Kulatságok. Az alsósági kath. ifjúsági 
legényegylet január 6-án tartja zártkörű tánc-
vigalm.it Sebestyen János vendéglőjebén. — 
A vönöczki ifjúsági egyesület |anuar l:t-áii 
rende/i mulatságát az ottani nagyvendéglőben. 

ményiség zománcával ékeskedő elbeszélésem 
vegére ju)va . csak annyit kívánok még elke-
seregin;—Invy a dohányzás beszüntetésére 
vonatkozó elhatározásom érvényesítése keserű 
valóra ébresztett föl, valahányszor azóta 
aludni mentem. Hogy lyrai kifejezéssel éljek; 
azóta, finánccal alszom el, finánccal- ébredek. 

. Lelkiismereti nyugalmam'merlege a fordulá
sok sötétlő vizei felé billent és ott billeg még 
ina is. Innét van, hogy csalódásokban és ki 
ábrándulásokban az. elmúlt év javarésze r a . 

-:yobb gazdagságot mutat föl, mint erednie, 
nyékben, ugy a-szűzdohány élvezetéi tekintve, 
mint az ezzel párhuzamba vonbaló egyebeket 

* 

i Lapunk zartakor értefülünk, hogy a 
fent Közölt tárca kéziratának tartalmáról 
valami jellemszilárdságban szenvedő egyén a 
szénásfalva-városi pénzügyőri szakaszt titok
ban értesítette, melynek nyomozása az író 
lakásán eredménydüs volt. Gratulálni!.; ugy 

-%z írónak, mint a hasonlóan cselek'veflékiiek 
-'• — a dohányár egy esetlenen bekövelkaz 

helő ujabb emelése, esetén — egy ujabb anti-
*iiiku*»is?tikus fogadaföVn megtételébe*. Szerk.) 

A kórnál karácsonyfa ünnepélye. 
I Városunk előkelőségeinek részvétével folyó hó 
I 23-án délután öt órakor lolyt le. Az ünnepély 

kiváló sikeréért halas köszönet illeti meg első 
sorban Czelldömömlk áldozatkész nagyközön
ségét, amely valláskülömbség nélkül sietett 
letenni könyöradományait a szegény nyomorult 
kórházi betegek karácsonyi örömére. Hálás 
köszönet illeti á buzgó gyűjtőket : Ixiráfíth 
Katinka, Németh Mariska, Merkly Annus, 
Dávid Boriska, Kelemen Rózsika és Gizi, 
Stettka Fici, Schmidt Etelka, Hegyi Margitka 
és Máté Katuska urleányökat, akiknek serény 
buzgósága . ö:szesii 1S948 koronát gyűjtött 
össze. Úgyszintén- hálás köszönetünket kell 
kifejeznük a Kemenesalja és Kemenesvidék 
tekintetes szerkesztőjének, hogy szívesen ad
tak helyet a kórházi karácsonyünnepélyre 
vonatkozó hir(api közleményeknek. És, végül 
hálás köszönetlét kell mondanunk Milkovics 
János,Bletler Pál, Gönye Ferenc, Horler János 
Kosztolitz Mátyás, Mayer István, Németh 
Márkus uraknak, akik a rendesnél jutányosabb 
áron voltak kegyesek a kórházi betegek 
szamára vasároltakat adni ; úgyszintén Brandi 
Fülöpné üveg és edénykereskedőnek, hogy az 
edényeket volt kegyes átengedni a karácsonyfa-
ünnepélyr'". A kórházi karácsonyfára adakoz
tak : Holiosi Rupert, dr. Pletnits Ferencné, 
Ányosné, Vallner Sándor 5—5 K- t ; dr.. 
Gefiíiék, Bures Richárd, dr. Porkoláb Mihály 
Reindl 4 - 4 K - t ; Röh Pál, többen 3—3 K-t. 
M., dr. Berzsenyi Dezsőné, Raffel Mihály, •] 
Szabó Károlyné, Horváth Mátyás, N. N , ' ! 
Nagy Dénes, Wittmtnn Erzsike. Schneidler 
Ferencné, Károlyi Istvánné. Rosenberg Flóra, 
dr. Balassáne, Mócsy G. Miklósné, dr Szekeres : 
Pálne, Csapó Samuné. Horváth .lozsel.Bobleter ; 
Lujza, 2—2 K-t. N. N , 162 K-t. Sass János i 
1.50 K-t. Király Janosné, Brunner Ferencné, . 
özv. Brunnerné, Zsigmond Istvánné, Hrabovszky 
Mórné. Horváth Ferencné, Klapper Fülöp, I 
Horler Jánosné.' Takách Martonné, Bisitzky 
Ödönné, Szapper ^.Aranka, özv. Dau'.schbauer I 
Ignácné, Barabás Ernő, Virágh József, Gött- | 
maiin Bódog, Sovary Sándorné, Heimler I 
Kálmán, özv. Tory Györgyné, Németh Ferencné, 1 
özv. Schütz Adolfné, llaunig Islváqné, Resch ' 
Józset, Baranyai Béla. Stettka Péterné, Seb- J 
midt Józsefné, Németh Imre, Schwarz Samu. 
Stern József, Klein Vilmos. Hegedüsné, Maro
siné, Horvát János. Dávid Kálmánné, Nagy 
Józsefné, Merkly F.déné, Horváth Lajosné, 
Pruska"Sándor, Szabii Gizella, Deutsch Gyu
láné, Ném 111 Márkus, Nagy Gyuláné, özvegy 
Hofliauser Sándorné. Iluchthauser Ede, Kele
men Tivadar, dr. Scheibet Z-iga. II mig 
Samu, Kálmán Móric. Bárdossypé, özv. D-jm 
Sándorné, Pulmann Vince. Nagy István, 
Sclieer Gyula, Lődi. Ferenc, Ku.lhy József, 
Zanathy Balog, Fodor Kárólyné, Schtirmann 
Szörény. Záborszky Sándorné 1 — 1 koronát 
Mont/ Délies, Singer Ilona 80—80 fillért, 
l'atyi Jonásné, id. Reich.Imre,Zsoldos Erzsike, 
Dinkgreve Nándor 60—80 fillért. Rosenthál 
Lipotné, Róth Mónié. özv. Bakonyi Józsefné, 
I.uncz Alajos. Sjab i Mihályne, Hegyi'Endre. 
Szegálné, Szagán János, Smerkovszkyné, 
Mayer István ön—öt) fillér. Seiber Mór, 
Galambos Béláné. Tóth Antalné, Petrácsék 
Sándor, Rosta János, Csorna János,,Szarka' 
I .ászioné, Pálovits József Klaff: Sándor 

Süle Jánosné, Koloszár Sándor, özv. Szabó 
Lajosné, Petrovits Istvánné, Nagy Károly, 
Vendler Istvánné, N. N., Marosi József, hán -
kovits József, Kováts Ferenc, N. N., N. N., 
Farkas Lajos, Bernátné, Vidiné, özv.Gombásné, 
Almasi János, SeifTertné, Spitzer Adolfné, 
Miklós lajosné, Klaffl Gyuláné, N. N . Bletler 
Pál, Vt'eis Kálmánné, Vass Jánosné, Csöngei 
Károlyné, Szalay Gyuláné, Nagy Iduska, Tóth 
Ferenc, Reichné, Bálintné, Ernstné, Deutsch 
Móric, N. N , Kreiner Józset, Tarr Ferenc 
40—40 fillér. Weis Ignác, Tischler István, 
Szarka József, Hokholt István, Kövesi Vilmosné, 
Vajda Sándor, Németh Ferencné, Csuhi 
Lajosné, N. N., Németh Sándorné, Sommer, 
Fischer, Eőry Ferencné, Dickenscheidné, 
Egerszeginé, Horváth Lajosné, Szabó Jakabué 
30—30 fillér. Hoffmann Samuné, Kosztolitz 
Mátyás, K^.hn Sándor, Gersey Ferencné, 
Gömbösné, Szalóky -Zsigmond, Varga György, 
Szita György, Laluk Ferenc, Kossik Lajosné, 
Berkes Jánosné, Csornai Sándor, Szegedi 
Gyuláné, László József, Gombor Vendelné, 
N. N., Nagy István, Nagy János, Molnárné, 
Pal Kálmán, Ruppolcl János, Nits Lajos, 
Szarka Iinréné, Palotás Mihály, Taschtier 
Károly, Stettka Péter, Horváth Józsefné, 
Kuslils Ferencné, Schlachta Gyuláné, Szabó 
Imre, Poós, N. N., Hűmmel Gyula, Steiner, 
ti. N., Németh, Tóth, Várallyai Pá l , " Gróf 
Károlyné, N. N.. Permaiué, N. N.. Szukitsné, 
Ihász Antalné, Bass. Mórocz Borbélya, N. N . 
Hiller, Szabó Ferenczné, N. N , Bartháné, 
Altstatterné 20 —20 fillért. Garay Rezsőné 
18 fillért. B. Gy„ Sütő Károlyné, Péter 
Mihály, Némethné, Tiborcz, Stern, Sas János, 
Horváth nővérek, -Légrádiné 10—10 fillért. 
N. N., N. N., N. N , N. N., N. N.. 92 fillért, 
N. N , N. N , (> lillért. Azonkivüi Banóczy 
Istvánné, Loránlh Gyuláné, Szabó Péterné, 
Takáts Jenöné két — üveg bort, özv. Gayer 
Gyulane egy láda almát és diót. Takátsy 
Kálmánné szalon cukorkákat, Rőh Pal vegyes 
dolgokat, Gönye Pírenc theát és karácsonyfa 
díszeket. Az összegyűlt 189 48 koronából < 

kifize:t tett számlák szerint 135*22 korona, 
meleg férfi és női ruhákra, karácsonyfára, 
valamint a betegek megvendégelésen- fordít
tatott, a megmá'rádt'*'5"426" korona elteletett 
a teljesen vagyontalan felgyógyult betegek 
útiköltségére. A karácsonyfaünnepély rendező 
bizottsága. 

. Barabás János szeniczei áll. polgári 
iskolai tanárt, lapunk munkatársát, az a k i - , 
tüntetés érte, hogy a -Fölvidéki Magyar Irók-^ 
Egyesülete, rendes működő tagjává válasatotta. 

Püspöki ebéd. Lapunkban már isme-' 
telve 'említettük, hogy az uj megyéspüspök 
ünnepélyes beiktatása január ( ián lesz. Ebből 
az alkalomból a következő meghívó küldetett -
szét; Mikes János-grof szombathelyi püspök > 
1912. január ö-án történő iotronizációja alkal
mából a-szombathelyi kultúrpalotában déli 1 
órakor adandó ebédre N. N. urat tisztelettel 
meghívja. 

Fejedelmi adomány. A Fehér Kereszt ' 
Egyesület szombathelyi gyermekkórházának 
javara Eszlerházy Miklós herceg 18.000 K-ás 
alapítványt telt. A nevezett gyermekkórházi 
egyesület élén tudvalevőleg Szegedy Györgyné 
Gerliczy Irma bárónő áll, aki szivének min
den jóságával karolja föl annak" OgyéL 

Önmagának ellensége az. aki nem a 
i.Millt.-lep. ről, Nagyősz ker ajanlatot szfflfr ' 
oltványokról és amerikai szíilövesszőktől. 
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' Mesíertanfo'.yaai aizíaiosak r é z á r a -
Kereskedelemügyi miniszter ur I9t&'' t.#»i. 
január hó 15-én kezdődő 8- hétig tartó mei-
ttfrtanfolyamol rend-'Z az újpesti a'lami faipart 
szakiskolában . asztalosmesterek ós segédek 
részére. K t. a n I o I y a ra r a jelentkezők 
lelkiismeretes képzésben részesülnek a rríff 

„ hely- é* szakr.ij/oan. valamint a könyvvitelben, 
üzb'ti levelezésben és ̂ költségvetésben. Műizlé-
scik fejlesztése mellett elsajátítják az asztaltRV 
ipar. legmodernebb vívmányait. A jelentkezők, 
mesterek érdem szerint heti 18—24. segédjét 
érdem szerint heti 12, 15,18 koronáig terjedő 
ösztöndíjban részesülnek. Jelentkezések- ipar-
igazolvánnyal, segédek munkakönyvvel vagy 
azt helyett-sitő működési és születési bizo
nyítvány s eVtleg Ipariskolai bizo'-.yilvanya-
tkkal felszerelt bélyegtelén kérvények 1912. 
január , 1-eig az.'-állami faip-tri szaki-k.Ma 
igazgatóságához Újpest, Árpád ut 131 -zám 
intt zentlők. 

tlu Midorvosa írja; A természet 
F e r e n c .I6zi*ef keserüvizet sokszor 
rendelem s eddigi tapasztalataim szerint 
hatása nagyon kedvező, ugy. hogy ez 
a -gyógyvíz a hashajtók között a legelső 
helyek egyikét foglalja el. — Kapható 
gyógytá rákban és fiiszerkereskedések berr 
A szétküldési igazgatóság Budapesten. 

Ausztriai állatkivitel. Tudvalevő' dolog, 
hogy a sárvári járásból.— az uralkodó jár
ványos száj és körömfájás betegség miatt — 
a szarvasmarháknak Ausztriába való kivijei" 
eloltatott, ami bizony érzékeny károsodást 
líkozott nemcsak az allatkereskedőknek, de. a 
gazdaközönségnek is. A sárvári járásban azon
ban a száj és körömfájás betegség mar több 
"mini két hónapja megszűnt, ezért a fö'dmi-
velésügyi ló. ,kir. miniszter ur a sárvári járást 
az állat forgalmi korlátozás alól feloldotta, igy 
tehát most szabiul az.allatkivitel Ausztriába. 
A községi nr fbatevél kezelők azután külön 
engedély nélkül adhatják ki a já'rlalleveleket 
éi ezeken a 40 jnapos vészmentességet iga-
. oló záradékot is alkalmazni kötelesek. 

Tanítok Zóna Fürdője Tanalók Nya
raló Telepe. Országos és nagyjelentőségű 
akció középpontjává lett a székelyek anya
városa: Székelyudvarhely. Tájékoztató felhívást 
és részvényaláirási ivet vettünk ugyanis a 

- Tanítok Fürdője, Tanulók Nyaraló Telepe 
Részvény-Társasai! alapítóitól, mely szerint a 
Székelyudvarhely határában, a várostól mint
egy másfél kilométer távolságra lekvö és a 
tulajdonosoktól a Tanítók fürdője céijara 
Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi igazgató 
tanító által örök áron megvásárolt kiváló 
gyógyvizű Szejke-fűrdőn a tanítok'és az egész 
társadalom használatára egy korszerű, modern 
téü nyári ,olc-ó ar-zabá-sal dolgozó gyógyfür
dőt, a Nagybacou [erdővidéki! község hatá
rában fekvő es inár a romaiak által nagy 
előszeretetlel, használt, 21 érig bérben tartolt 
gyógyborvizii Uzonka fürdőn pedig egy na-
gyobbszabá-u üdülő es gyenneknyara'ó telepet 
és gyógyfürdőt létesítenek. A Tanítok Fürdője 
állandó olcsóságának és zóna jellegének biz
tosítása végett a fürdő és üdülő telep sorsat 
intéző részvénytársasági igazgatóság felerész
ben, az alapítási tervezet szerint, mindig a 
tanítók sorából választatik. Egy részvény ára 
25 korona, melyhez még 1 korona alapítási 
költség járul. Ebből 11 korona a részvény
jegyzés alkalmával fizetendő, a befolyó jiénzek 
betéti kezelésivel megbízott Udvarhely megyei 
Takarékpénztár Részvény-Társaság pénztárá
hoz, a további rész 5—5 koronás havirész
letekben is fizethető, mig a részvény aláírási 
ivek Gyerkes Mihály igazgató-tanító Székely-
ndvarhely címére küldendők, akit az alapítók 
a Részvény-Társaság szervezési munkálatainak 
végzésével megbíztak, s aki tájékoztató felhí
vást és részvényjegyzési ivet bárkinek kész
séggel P S pnrtómentesen küld. A tanítók a 

nagyközönség részvételével "és minden irányú 
támogatásával, ezen. fontos szociális alkotású 
kat egyformán a maguk és a nagytársadaloui 

j javára és hasznalatára akarjál, megteremteni, 
i s így valóban méltó, hogy ezen kiváló lörek-
jl.Vést^a tinitok 'éif társadalom mindén tagja a 
j legmesszebbmenő támogatásban részesítse! "A 
I prospektus egyebkép^n a legapróbb részleteit lg 
1 tájékoztatja az érdék'ödőket, melyet olv.tsó-
j inkntk beszerzésre, a legmelegebben ajánlunk. 
| Részvényjegyzést aláírási ivünkön mi is 
i készséggel elfogadunk es gyűjtünk. 

I 
Főmunkatárs: Cseke C, 

Szerkesztői üzenetek. 
M. J Helyben Tudvalevő, hogy a vi 

débi lapuk Mid terjedelemre, sem esztétikai' 
szempontból nem állanak ajtoii a sziiuu)rtai.ofi] 

mint a százezernyi példányban ntvkielt-no 
tóvárosi i.apiiapofc: "D*( hogy Ön .mégis nilány-
nak rwvj/.te egy nyiiVHIITIS helyen a helybeli 
lapokat, netn inaüyai.t/.ítHtjiik inasnak, mm! 
me^jgoodolatlanságnak vágy Hiányos értelmi 
képességének. Ltpunk nivi.jim.il-' emelése cél
jából szításén vennők, ha b •.. rína hozzánk 
munkatársul de csak azon feltétellel akcep-

I^InánJui^wtUíies ilyszerQ ajánlatát, ha elAbh 
...egy kissé Átvenné az ortográfiát^ mert mar 

alkalmunk volt rnentíyAz^dui róla* hogy ezen 
i\ téren képzettsége kissé fogyatékos; — \S. 
M. Az újévi számról íneakéaett Rendelkezé
sre bocsátjuk. — * Vidéki. Megkaplak, sorát 
jijük. R n. e k 

E S 
g Vendégeimnek, jm&merö- |g 
J3 sciinnek és barátaimnak >z E . 

uton is . - B 

Boldog újévet 
kívánok. 

Fényes Ferenc 
— kávés. 

Boldog újévei kivan 
tisztelt vendégeinek és bará
tainak 

MÉSZÁROS JÁNOS 
- 'L»(jrilT«-száriO(lás. 

A legkitűnőbb szölőoltványok 

minden Ismert iajba kaphatók 

? berecz Lajos 
kertészetében 

Czelldömölk, Sági-uica vegén. 

Az oltványok jóságáért teljes 
erkölcsi es anyagi felelősséget 

i vállalunk : • 

Berecz -Lajos é r Társa 
Kováts Sándor'"tanitó? 

Elsőrendő porosz szalon, 

k a p h a t ó : 

vas "és ftszerkeresk. Czelldömölk. 

Állandó r a k t á r fekete és zo
máncozott folyton égd és amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák
ban és a híres Trinmph asztal-
tűzhelyekből. - . . . . . . . . A 

Kályháknál é ^ S z h e l y e k n é l 
a legmesszebbmenő kezességet 
vállalok 

nsaaBBHaEaBEaaHEH 

*TJj-telepen 
Rákóczi-utcában egy két lakás-
bói álló ház pincével ós kert
tel azonnal kiadó. '• 
T Ugyancsak az Ui-tel.epén 
fentihez hasonló ház kedvezó 
feltételek mellett azonnal eladó 
vagy bérbeadó. 

Bóvebb ér tes í tés nyerhető 

Hofímann Miksa 
fakereskédőríél Czelldömölkön.' 
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SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek 
beszerzését egy cégnél, mely eznton Teát 

érdekelt legjobban. 

ELŐNYEI : 
1. Nem kell ismeretlen .éphez fordulnia 
S. Nem lesznek ízétágazó kötelezettségei 
3. Áll&iidú összeköttetésnél pontos és reális 

kiszolgálást biztosit magának 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

önt vevőjének megtartani. 
Saját erdeke, hogy csak smert, előkelő céget 

tiszteljen meg bizalmával. 
Anfrecht es GoMschmíerl utóda 

Elein; ás Társa r.-t. 
Budapest. IV. Karoly-körut 10 szam 
Kaphatok kényelmei havi lefizetésre, állandó 

össieköttete..i2Sl íolyoszámlára is: 
1. A magyar és német irodalom öeaxes termé
ket. 2. Képek. 3 Boronduk és - bőr. >n daruk 4 
Férfi fehérnemüek. b. Látcsövek, fi. Fénykép-
itéfznlékek. felszerelések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert n. Chin;ie.uihtári.k. V, Csillár
éi petróleumlámpák. 10, Rézb torok. l l . S ő n y e -

gek. 12. Mimierrnani.; hancszer . 
Fenti 12 osztálynnk összes cikkei elsőrangú iri-
nöségúek és minden osztály cietkt'irő! külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk én a kivánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük. 
Elvünk : Vevőkörune; megtartása, pont.* kiszol

gálás, méltányos árai:- ré\ én. 
Minden felvilágosítással ízhreien szolgálunk-

B Ú T O R O K 

! 
Maliik, ebédlők,uriszobák,szalonok, 
teljes szaiioda. kávéház, vendéglő es 
kastély berendezések, vas- és rezbn-
t*.r'»k. szőnyegek, wggfinyflkj csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

Nyersolaj, szivógaz, Diesel 

benzin motorok éi 
lokomobilok 

'Gyors 
szállítás 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Diszes nagy bntoralbum I K. 
Teljes berendezésnél uiazo injnt.ák-

kal díjmentesen küldetik bárhova 

M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i Vál lalat 

•
Budapest, IV . Gerlóczy-u 7. • 
(Központi varoshaza mellett.) fl 

I I Drezdai motorgyár részv. társ. 
Németország legrégibb, legnagyobb motor

gyára. Vezérképviselő: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Kohary ntca 4. 

(Alkotmány- utcasarok.) . 

1 § 
Eladó cséplőgép H 

H a 
H 

Egy 8 lóerejü Eoffherr és 
Schraatz féle 

gőzcsép lőgép 
olcsó árért eladó 

Érdeklődök szerkesztőségOnkiten 
nyerhetnek; 'bővebb felvilágosítást. 

B 13 B B B B B 

B B 

Hirdetmény. 
A czelldömölki járásban, vasuli 

állomástól harmadfél kilométer távol
ságra 144000 • ö l legjobb minőségű 
egy tagban lévfl szántó és rét bírtok 
15000 ~ - ö ! belsőséggel é s uri lakóház
zá! akár eyészhen, akár részletekben 
— eladó. 

Bővebb felvilágosítással szolgál: 

dr. Porkoláb Mihály ügyvéd Czelldömölkön. 

:_»_ 

Kinek drága az egészsége 
és pénzé t nem akjirja hiábavaló do*. >> 
sokra Ividobni. az~fajál é r i l e k é b t o iese- of 

fekszik, ha legalább jegyszeí- í iwSerls i -J 
próbálja ji>il.ig,hirü 

OBÓSZlii* MENIHOI 
sősboys/íszt 

„ a háziszcrok királyát. 
Kapható 44 f iHH -esM í 0 * és 2 20' . í <» 

eredeti üvegekben, 

F Ő - E I . Á R Ü S I T Ó : 

Mayer I s t v á n Czelldőmölk 
tüszer, csemege és lisztkereokedö. 

C-Hiz, koszvény; reuma, szaggatás , nyi 
J'ialás, , oidaiszurás. keresztCaontfajás, derek-. 
B> oldal- vagy hátfájás, izom- és inbánta'mak. 
J kar- é s lát^gyfngeség, merev végtagok és 
Q , ujjak, g()rc«.'tk. továbbá liüles , megfázás- vagy 
B léghuzamból származó bajuk azonnal enyhül 

(3 nek az Oroszlán Menthot-Sésbemizesz baszna 
lata által. Ha a faji testrész a di'Srzsolé.-l neni| 

j j tűri, uity borogatást alkalmazzunk. 
.Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás,hajhullás, 

5*idegesség, bágyadtság, kimerültség, .iltaláho-
.<5 gyengeség est-leiben kincseséi er fel a valódi] 
' sj Oroszlán Menthol Sosborszesx. 
o. Torokfájás, rekerhséü,-g®ehurut,inlluenza, 
g' nátha ha. leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán: 

Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb 
e legelterjedtebb "háziszer. 
B*> Kzer és ezer mas esetekben is kitörtél 
^ -ikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sosborszeszj 
8» használva. 
O • .Minden egyes üveghez bő használati 
§ utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairatj 
O* tanúskörlik róla, hogy az Oroszlán Menti' 

Sósborszesz az emberiség jótevője, - -

A világ legelterjedtebb es legolcsóbb iiv^épe a „MIGNON" megtekint
hető : Dinksreve Nándor papirkereskedé^en, — Ára 160 korona. 

Nyomat Dinkgreve. \ á Celldömölkön. 


