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Szerkesztőséé és kiadóhivatal:
Dmkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk Or
ide intézendök a szellemi reszt illető közleményt
hirdetések és mindennemQ pénzillotékck.
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Takarékoskodás.

Innen-onnan három é v e lesz an
nak, hogy a fényűzésről országszerte
komolyan kezdtek beszélni, a saltó'ts'
sokat foglalkozott vele, sót a B. H . egy
lelkes fölhívást is intézett.. >honunk
szebblelkü asszonyaihoz*. Változtak-e e
tekintetben a körülmények ? Okult-e a
magyar társadalom ?
Sajnos, elmondhatjuk nia is, hogy
állandó a panasz, hogy tőkében szegé
nyek vagyunk, hogy iparunkat nyomja
az osztrák ipar, hogy kereskedelmünket
dominálja az osztrák kereskedelem, hogy
államadóssági kötvényeink és értékpa
pírjaink "óriás nagy része idegen, leg
nagyobbrészt osztrák "kézben van és
hogy iparcikkek fejében sokkal több
érték megy ki az országból, mint amenynyi nyersterményeinkért
befolyik. A
k e r e s e t i viszonyok itt alig javulnak, a
mnnkasnép Amerikába, vándorol, az
értelmiség a hivatalokba tódul, az élel-

i miszerek ára rohamosan emelkedik s
kevés ország van, melyben oly nagy
volna a" drágaság, mint hazánkban . . .
És amily mértékben nő a panasz,
a drágaság miatt abban á mértékben
nő a fényűzés, n e m e i k a legvagyono
sabb osztályokban, hanem kü'önösen a
középosztályban, sőt még a köznép, a
parasztság és a munkások körében is.
•r A divat, az álkc'ott divat, amelyet
annyira szidtak apáink, hogy évtizeden
ként átalakult, ma nem is évről-évre,
hanem úgyszólván
hónapról-hónapra
változik. Ma kis kalap, holnapútáu nagy
kalap, ma szük ruha, holnapután bő
ruha é s minden a legfinomabb é s leg
drágább fajtából Akinek nem selyem
az alsószoknyája, az már nem is mo
dern úrinő . .. . Az őrület a drágaság
emelkedésével aráin r.san fokozódik a
nélkül, hogy közöttüti*- a kereseti viszo
nyok is~javulnának.
.
Ennék láttára V n V . d s á g egyre
felületesebb lesz a nők erénveinek mél I

tatásában. Egyre léhábbá válik fölfogá
sában, könnyelműbbé a jövő mérlege
lésében és egyre nehezebben szánja rá
a fejét a családalapításra. Aki nem hiszi,
kérdezze meg a statisztikai hivatalt. A
nagy fényűzés, mely társadalmunk va
gyoni erejét meghaladja, nemcsak eladó
sodásba viszi bele, hanem elégedetlenné
tcs/.i, sőt gyakran erkölcseit is teljesen
megrontja.
Pár évvel ezelőtt Németországban
az evangélikus szociális kongresszus
vezetői Pozadovszky gróf volt belügyi
államtitkárt, a német szociális törvény
hozás előharcosa! kérték föl a fényűzés
és takarékosság időszerű témájának meg
vitatására. A tudós gróf meg is'tartotta
a fölolvasást, utóbb pedig nézeteit kü
lön füzetben adta közre. Érdekes tudni
valók é s figyelembe veendők azoknak,
akik kiadásaik é s bevételeik rovatában
nem tudnak egyensúlyt tartani.
Pozadovszky gróf er&Jásából kiragadjuk a következő, megszívlelendő

; jobbra balra forgatjuk, nem t>meri senki sem. szerez/en és suszterjaiig egyéni hatalmat
A gyermek, kinek kevesebb pénz forog a ke- | kellőkép érvényesíthesse, szorgalmasan dolJ zébe. arra vágyik, "bar jönne el az idó, mikor j fózott S mivel jól dolgozott, jól is ment neki
Irta: Suba Zsiga.
több pénze, nagyobb hatalma lesz. Az öreg"j a szerzett sok pénzt, de mivel egyedül nem
Minden jónak és minden rossznak az vissza vágyik arra a torra, raeiy megadtaj ttidla megrendelőit kiszolgálni, hát ugyancsak
ember az oka. Ez oly erkölcsi igazság, hogy neki a hatalmat s ugy kiált fel: .bár volnék j pénzért, heti díjra, vagy darabszámra legéazt metliazudtoln nem lehel. Az emberek még egyszer 20 eves. hogy njból kezdhessem nyéket tartott s pénz nélkül inasokat is. A
jótéteményei
már annyira felszaporodtak, az elitet, akkor tudom máskép lenne, jobban suszternek saját keresményéből háza volt s
imgy jótékonysági intezetek létesítésére volt megbec-.ülném a pénzt* EbbOl az latszik, ott tartott műhelyt, de mert ipara megkívánta,
szükség; de az emberek ros*za«aga i« annyi' i hogy eme fogalommal ugy van az ember, « kész árut is tartott, a piac*oron is bérelt
felülkerekedett, hogy a rosszak, .megbünteté hogy sehogy sinc- . Az emberek töprengése a üzleti helyiséget s itt is vojl berendezett mű
sére börtönöket, fegyházakat, szóval:' •elhe pénz- iránt, semmivel sem ha.-nnlithaló össze, helye, miáH is mindenki gazdag' embernek
lyezd, intézeteket keltett épilehi. Hogy az mert az ember születése pénzbe, küzdelme ismerte. A vorca.' m. a fáradságos munka, a
eölber jó; vagy rosszat Cseiejt-zik, annak az pénzbe s halála is pénzbe keiíi. A kezdet, a bór -zaga s Isten tudja mi ínég a susztert
elbírálása végeit alákínállak a törvények, közép" « a víg fíi.id pénzbe kerül az emberi murira megviselte, hogy a heptíka jelei mu
melyeknek betartása végett állilláttak fel a lénynél s még sem tudja ,-eiiki megbecsülni tatkoztak rajta, miértje orvosa azt tanácsolta,
megismerni amiért el — * pénzt. Miután szerezzen egy kecskét , igya annak a tejét.
bíróságok, liatrteágok, melyei az emberek OszN
U
M
I
— >•
r —
'
I
szesege tart fenn. De ez csak _
embernél
ez in küzd
s állatoknál
meg, ma-állat
van, más az. állatoknál. - mint ahogy
épen I! "f™
a léttel nincs
s közönyös
a halai kOnyiránt, I Ezt a suszter meg is tette, a kecskét meg
volté s ennek tejét reggel 4s este élvezgetta.
az ember, kutatta ki — nincs meg a többi | dei az ember még ezt is megvált;
minta feltalálta a pénzt. Pénzért történnek
d"inekA i suszter,
''in ad.ttfeleségének
kosztot, detanácsára
minden sátoros
segéallatok tehát e lekinleíbcn boldogabbak mint
az ember, mert Ok cselekedeteik birái s egy háborúk, gyilkosságok, betörések, rablások, ünnep alkalmával meghivta őket ••bedre, ami
lopások
és
csalások.
A
pénzért
lelt
felvetve
igy löitént a in sl lezajlott enyhe időjárású
felsőbb hatalom nem rendelkezik felettük. Mi
ez a felsőbb hatalom az emberek közt?!... a szabadság, egyenlőség és testvériség esz karácsonyi ünnepek alatt is.
méje,
ezért
tüzel
a
szí
ciálizmus,
anarchizmus,
A suszter haza ugy volt építve, hogy a
én azt mondom, hogy ez a pénz. Ennek a
hatalomnak a megismerése, megtanulása vá- nihilizmus. Ha pénzünk mtc-. meg enni >em löldszinteu elöl volt a műhely, mellette a
tudunk,
de
pénzért
vagy
értékért
megtudunk
konyha
s emellett a kamra. Az emeleten volt
gett létesültek a tanintézetek, az .akadémiák,
a IMIVÚI. háló.és ebédlő szoba. Jó berende
ennek hódol a kereskedelem, az ipar s mégis s meg is merünk tenni' mindent.
Ismertem egy susztert, ki hogy pénzt zés, ii- mind pénzbe kerüli, holott más állaezt a hatalmat, mely mindig közöttünk van,
A z inas, a k e c s k e é s a bading.
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részeket: Ma — úgymond — mindenki
a takarékosságról beszél. Hiilow herceg
a birodalmi kancellár székéből kétszer
is buzdította a társadalom
összes kö
reit, a legfölsóket ép ugy, mint az
alsóbbakat a legszigorúbb takarékos
ságra. Rosenberg lord volt angol mi
niszter, Edinburgban kötötte a lelkére
honfitársainak a legnagyobb - erényt, a
jó gazdálkodást. Sót meg a gazdag
Amerikában is akadnak a takarékosság
nak prófétái, g egyik vasutkirály, Harrimann, má. n- mcsak a gazdag és
gazdagabb urakat, hanem az államot
is fölhívta kiadásai csökkentésére. Vájjon
mi az oka, hogy egyidóben majd min
den oldalról fölhan|zik az intő é s ok
tató s z ó z a t ? — Én, irja Pozadovszky
gróf, ezt ny. érdekes jelenséget ugy
magyarázom, a teknika az ntolsó évszá
zadbar. uj fölfedezés révén mind nagyobb
mértékben hajtolta uralma alá a termé
szeti erőket é s megtanulta a nyers
anyagnak finom, szinte csodás földol
gozását. E rendkívüli föllendülés követ
keztében a teknika számtalan, a népek
egészségét, biztosságát é s életföltételeit
javító uiitást alkotott és hozott a köz
forgalomba, amelyek megvásárlására é s
föntartására a megelőző időben munká
ból vagy spekulációból gyűjtött vagyon
nem volt e l e g e n d ő . Más szóval a népek
termelő ereje és életviszonyai jobban
fejlődtek éR erősödtek, mint a jövödelem é s a bevételek. Igv jutnak el a inai
állapothoz, amikor egyrészről a teknika
nem tud]ii értékesíteni alkotásait, más
részről pedig tik'v a magánosok, mint
az államok pénzügyi nehézségekkel küz
denek.
Mihelyt valaki nem tesz
séget a mindennapos élei é s
szükségletei között, máris arra
téved, amelyen a fényűzés
Franklin Benjámin mondotta

kiilümb"a divat
az útra
kezdődik.
egyszer:

tok megelégszenek egy hálószobával, mely
esetleg nappalinak is szolgál s mégsem kerül
pénzbe.
A* konyhán nagy a sürgés-forgá.-, készül
a karácsonyi ebéd, mely ill: levesből, marha
hasból, disznohnsból, tyukhusból s végre
badingbol. Máskor a szegény segédek ebédre
ettek egy kis szalonnát vagy túrót kenyérrel
s az is elég volt, most lucullusi ebéd lesz
borral fűszerezve s mégis bírálgatni fogjak,
persze, mert a szalonna vagy luró pénzükbe
kerti, de * lucullusi ebéd s birálgaiasa nem.
A buding mar elkészíttetett s a meleg
konyhából, kihűlés ve.ett a kamrába tétetett
Templomnzás után szálingózni kezdtek
a vendégek, mind parolival vagy hármosával
jöttek, hogy megszólhatok ne legyenek.
A vendegek megérkezése utau a házi
asszony a szolgálójával felment az emeletre,
hogy asztalt twittemk, • körül forgolódtak
l**át, tudván, hogy éfrf sifp«t> teríteti <sztal
jé) gosslOe az ebedhez t ménnév pazarabbul
viti lerí!ve. áOMi St|ya%t áWsóseg a pénzre.
A konyhán csak as inas maradt. 11 •
tányérok. (Matat, nllák éé késet tisztogatá
sával foglalatoskodott, qgy ,iáfom líbo eüMMr
körül, a felett töprenkedvén, vájjon jut-e agy
kis maradék a számára is?! . . . At inas

• Aki fölösleges dolgot vasáról, nemso
kára kénytelen lesz a szükséges holmi
ját eladni«. Uifyarie gondolatot inét?
találóbban fejezi ki egy sziáv közmon
d á s : 'Frakkot vesz magának és eladja
a nadrágiát <

A malmok

szám

üzemkorlátozása/)

A fővárosi malmoknak az egyöntetű
üzemaabályozásra vonatkozó tárgyalási ered
ménnyel végződtek és a f. 19t2. január 1-tfll
lezJ")dő|eg a fővárosi malmok csak heti négy
napos űzémn foznak folytatni.
Ez' üzemkortátozás érvénye állítólag
1912. ap-ilis végéig terjed, sőt beavatottak
véleménye szerint a malmok az özemnek ezen
időn tul való korlátozása tekintetében is.
megállapodtak, de erte né/.ve különféle ellen
őrizhetetlen hír került forgalomba, ugy, hogy
be kell várni a további fejleményekét.

Tehát nem volna szabad mindig \
divat után menni Itt rejlik asonhan
még Pozadovszky gróf szerint is a leg
nagyobb probléma, mert a divat a mi
társaságunkra oly nagy befolyással van,
hogy kényszere alól még az sem von
hatja ki magát, aki talán szívesen taka
rékoskodnék
Egy kínai asszony, aki
A vidéki malmok-teljes egészükben nem
társnőjén uiformáju kalapo; lát. talán
még követ dob az, uj divat megterem csatlakoztak a redukciós (kevesbítő) egyez
tője után. az európaLasszony ebben az ményhez é< külön -fognak állást foglalni e
esetben első sorbarf azt a kérdést veti kérdőben. D: a inai helyzet szerint kétség
föl, vájjon hogy föstene fejen az uj ka telen, h'gy.az üz.enikor'átozás általános lesz
lap. A küiöinbség tehát a Kelet é s a vidéken is és legalább is olyan terjedelmi!
Nyugat közt óriási, de ha panaszkodunk mint a fóvarosb.m. Sok ki-ebb olyan vidéki
is, még pedig joggal a divat túlkapásai malom a mostani pénzsziüre miatt is nehezen
ellen, mégis el kell ismernünk a hasz
szerezheti meg a rendes üzem fönlartáshoz
nát Mert az ipar nem fejlődhetik, nem szükséges őrlési anyagot. Allalábsn pedig a
haladhat előre, ha feszes és változatlan vidéki malmokat ugyanazon tényezők bírjak
formákhoz kötik.- Még a legeszteletiebb az üzeinkorlátoz.ásra,. amelyek a tóvárosi
divatcikk is ezrek meg -^rek kenyerét malmok állásfoglalását belolyásolták.
biztosítja, viszont sohasem lehet tudni,
Az Özeinkorlálozásnak bizonyos oldalról
nem válik-e egyik-másik divatcikkből
buzairányito, illetőleg baisse-tendenciákat (áridővel a teknika csodákat
varázsoló
csökkenesi célzatosságot) tulajdonítanak. Ez
kezei között mindennapos életszükség
teljesen téves fölfogás. Bebizonyítható, hogy
leteinkhez tartozó tárgy . . . Ha valaki
az utolsó években a búzaár akárhányszor
bevételét okosan^-erkölcsi
szempontból
enieiketl II, noha a malmok üzemüket redu
kifogástalan
módon használja
föl. az
kálták vagy a már fönnálló üz.<-mredukc.ót
takarékoskodik,
de boldog és elégedeti
még jibbin kiterjesztették: És hi most. ami
még ebben a/ esetben is csak akkor
nem valószínű, a bazsarak csökkennének,
leh»l, ha bevételei és kiadásai teljesen
ebben minden egyébnek volría szerepe, mini
födik egymást.
az üzeinrHukciotmk. Az üzernredukció kény
Figyelemreméltó kijelentéssel végzi szerűsége eízteiidórőt-i'sztendőre periodikusan
Pozadovszky gróf kijelentéseit: Közéle
tünkre — mondja - - ráférne a morá
• A buza-ára'<, valamint a lisztáruk árhullám
lis takarékosság is. Talán jó volna, ha zása egész közgazdaságunk érdekeit érinti ; ftrulunk
követnők egy francia ajánlotta módszert, tehát, hogy e szakértelemmel megírt, nagyon is hlöiieru cikk alkalmat szolgál arra, hogy olvasóközönsé
amely igy szól: >Kevesebb füst, több
günk e fontos kédésben tisztábban tidjnn ítélni
tűz; kpvesebb lárma é s több tett.«
Szerk.

nem kerül pénzbe, tehát nem kerül eniberszámiiasba se.

renkedik s ekként gondolkodik; ha meglátják
a lukat, én kikapok, mivel pedig a buding jó,
Munka közben az inas bepillant a kam mivel pedig a budingot ha ily lukasán látják,
rába, meglátja a budingol '.váljon mi ez. ? hát akkor is csak ugy kapok ki, mintha azt
kérdi önmagától, .annak ételnek kell lennie, egyáltalában nem látják, megette a. bndingut
mondja magába s elhatározza, hogy megkós mind.
tolja, ugy sem látja.senki, következőleg ugy
Az embert a rosszra a kicsinységek
sem tudja meg senki. Gondolatainak végre csábítják, de. sokszor épen a kicsinységek
hajtása egy pillanat műve, vesz tehát egy mentik meg. így történt ez most is, mert
kanalat s neki megy a budingnak, megkós mikor az inas a buding bekebelezésével elkétolja a levét, megrázza á fejét és elkiáltja taOlt, mutatkozott a kecske. »Na, jó hogy
magát: .hisz ez jó«, még vesz a levéből s jössz komám!, mondja az inas, »gyere, egyél
eszi s nem tud eléggé bámulni a jóságán. •budingot. e ezzel megfogja a kezskét, bete
Ekkor — gondolta magában — megkóstolja reli a kamrába, lába közé fogta, . da állítja
a romörebb részét is, mely zsemle kasából a budmgos tál mellé s elkezdte a megmaradt
volt csinálva, tehát megkóstolja ezt is, — >a budinggal bekenni a kecske száját, állát, ar
ler.-mbiirajai•. hisz es még jobb, mint a leve cát s szakállát s mint ki a dolgát jól végezte,
s még vesz belőle s a levével vegyítve enni felment az emeletre jelenteni, hogy a tányé
kezdi, miközben szinte hangosan mondogatja rok, kanalak, villák és kések, már megpo- magában: »ez nagyszerű étel, de néni eszem colva készek.
többet belőle, mert ft'az étel pénzbe, sok
A majzter ur s a legények épen palinpénzbe kertit s ha észre veszít, hogf éltéin
káztak, étvágyerfcitőt nyltek s mivel a
•eltge, Karácsony elstj napján jól megraknak
májszter szerette ezen inasát, magához hivta '
érte. s mmisét etkép töprenkedett, igyeieft
s adott neki is egy pohárral s ezzel a további
a buding tömör részén a kanállal ejtett csor
teeudőire intve, eleresztette. As inas egyene
bát etsfflirflffll. A éjfele M sehogy sem ment
sen a SOPtWsTlrt tartott s ahogy leért • lép
Ijedkeég fogú el az inast, hogy sz 8rt sltflncsőkön, elkezdett kiabálni: .asszonyom, asztetni nerp tudja. 'Istenem,mit tegyek*! töp
szonyom! jöjjön Is, né mi történt, né mi
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oka ffllsg abban keresendő, hogy az utolsó
évtizedben a legtöbb fővárosi malom, de még
nagyobb mértékben a vidéki malomipar
lényegesen fölemelte őrlőképességél, ameljet
' aztán a téli időszak beálltával, amikor a
fogyasztás, különösen finom lisztekben Ausztria
felől csökken, n*m használhat ki megfelelően,
annál kevésbbé,mert a vámkülföldi lisztkivitel
csaknem teljesen megszűnt. Az ilyképpen
kialakuló diazparitás (kűlönneműség) buza és
lisztárak között természetesen üzemkorlátozásra
kényszeríti a magyar malmokat Adják meg
ezeknek a módot arra, hogy nagy őrlőképes
ségüknek megfelelően finom lisztjeiket akkor
is elhelyezhessék, amikor az osztrák fogyasztás
bármily okból cserben hagyja őket, vagyis
tegyék lehehetővé a yámkülföldi fioom-lisztkivitelt, akkor az évenkinti üzemkorlátozások
is le fognak tűnni a napirendről.

Ellentétek.
Te
Ha
Ha
Ha

fény vagy, én az árny vagyok:
jössz, fotók előtted,
mész, utánnad surranok,
állsz, nyugszom körötted. .

Ahol te jársz, kacaj fakad,
Hol én, ott gond, búbánat,
Reád áldón inosólyganak,
Engem félnek, utálnak.
Te éltet adsz, én elveszek,
Csak alkotsz, én meg rontok;
Ahonnan sorsod elvezet,
Oda utánnad rontok.
Te lángolsz, én majd megfagyok,
Ellenkezik a sorsunk:
Te fény vagy, én az árny vagyok És mégis együtt bolygunk.
Novak Pál.

Halálozás. Súlyos csapást mért a
végzet Bisjtzky Ödön helybeli gyógyszerészre,
midőn Janka leányát f. hó 15-én kiragadta a
szerető szülők karjai közül. A gyászeset
környéks::erte mély részvétet keltett,.mely a
f. hó 17-iki temetésre gyülekezett közönség
nagyszámában is megnyilatkozott. Az örök
boldogság hooába költözött urleányt szülein
kívül még két testvére siratja.
A czelldömölki r. k. egyház népeiédéli viszonya. A helybeli r. k. egyháznak a
mult év végén 3024 tagja-volt. Született 110
gyermek s meghalt 70 egyén. A szaporodás
tehát 40. Az elhaltak között volt 15 egy éven
aluli gyermek, 22 ötven éven felüli, a többi
pedig 1—50 év közötti korban halt meg. A
közegészségi állapotokra jellemző és lóként
ijesztő az a tény, hogy az elhalt 70 .egyén
közül 16-an lüdővészben pusztultak el, vagyis
átlag minden negyedik embernek ez a gyilkos
betegség ássa meg a sírját.
Házasság. Fischer Pál helybeli fodrász
ma délután 3 órakor tartja egybekelését
Altstádter. Ri. a kisasszonnyal' az izr. tem
plomban.
Legényegylet! bál. A kath. legényegylet!
bál mult vasárnap zajlott le a mutatásra
vágjakozók élénk részvétele mellett. A táncot
megelőző műkedvelői előadás is na-.y közön
séget vonzott. Az „Erdők királya" cimü 3
felvonásos népszínművet adták elő ifjaink,
"akik bátran, lámpaláz nélkül léptek a szín
padra s ott teljes igyekezettel, ügyes alakítás
sal játszották szerepeiket. Különösen tetszett
Mészáros István. KlafU Mariska, Fülöp Margit,
Rosta Alajos, Wenesz Sándor, Baracskay
József, Németh Mili játéka, akik sok tapsot
arattak. A virradtig tartó mulatság mindvégig
teljes jókedv és vidám haugulat mellett folyt
le. A teljes siker elérése érdekében Bán János
plébános fejtett ki fáradságot nem kímélő
ügybüzgalmat, miért is az érdem oroszlánrésze
méltán őt illeti.

Felülfizittek: Holloay Rupert 20 K, özv.
Szógyényi Ferencné grnő 15 K, dr. Maróthy
történt<l Fut a majszterné asszony sebesen László, Ralfel Mihály, özv. gróf Wallis Gyuláné
a lépcsőkön le és mikor leért, lihegve kérdi: (Izsákfa.) .10—lOK.Raffel Dénes, Czelldömölki
• hol — mi történt
Itt ni — mondja az
i"as s mutat a kec-kére. .megette a budin- ifj. önképző kör. dr. Géfin Lajos, Göttmano
g 't; t!i hogy nyalja magát.. .Hogy a feö'e Bódog, Szabó Károly (gőzmalom), Szalay
i ye meg a kecskéjét*, mondja a majszterné János 5—5 K, Luncz Alajos, dr. Hatthésy
RSSZOnj s haragjába leikap egy seprőt sna-. Elek, Kelemen Tivadar, Héimler tSivérek
g'yot üt vela a kecskére^urre pedig síró hau- 4- 4 K, Vass János, Bognár János, Zsoldos
g n elkezd panaszkodni, hogy. miért is van
i, < a kecske, hogy csak kárt és semmi hasz Erzsébet, Mixeri Sándor, Horváth Jenő, Dénes
not nem csinál, pedig mennyi péuzbe áll, Gyuláné, Fényes», Ferenc, Novak Fereic,
h .gy az inas miért hagyta nyitva az ajtót s Pálinkás Géza, Málnási Antal, Takács György,
hogy máskor betenni el ne mulassza, egy Huhthauzer Ede, Tóth Ferenc 3—3 K, üyörffy
i.igy dúcot .adott neki, — hogy most mit János 240 K, Zeleni Lajos, Holpert N, Hue-znek'a vendégek a puding helyett, melynek decz Lajos, Patyi Jónás, özv. Deim Sándorné,
k.'szitése ha-pénzbe és\fáradtságba is került
neki, de nagy dicsősége.^BaaeTn a nagy harag Kosa Miklós, Német Imre, Klaffl Gyula, Szeiler
s izgatottságába nem jutott eszébe s nem Antal, Hónig Sámuel, Rosta János, Szita
tudta kitalálni, hogy a kecske nem. eszi meg György, Baros Imre, Simon Sándor, özvegy
a budingot s midőn a férjének elpanaszolta Deutsbauer Ignácné, Varga" István, Berkes
az esetet, a férj azt mondta: ne bánd lelkem, János, Horler János, Pinkgreve Nándor, Szalay
mert a kecske mégis többet ér, mint a hu
ning, mert budingot még tudsz csinálni, de Lajos, Németh Márkus, Lichtsein Gusztáv,
kecskél tudod milyen nehezen lehet még Szigeti István, Schábell János, Somogyi Aladár,
dr. Polczer Dezső, Záborszky Sándor, Deli
jxmzzel is szerezni.
I József, Németh Imre, Msicz Antal, Zechmeister
4 piktor, Kacz Endre, Zanaty Bódog, Horváth

Bobletter Lujza, Farkas János 2—2 K,Szalay
Gyula, Móricz József. Kamondy Ferenc, Manó
Ede, Mészáros János, Lódy Ferenc, Aluiásy
János, Wittmann Andor, Schönfeld Imre,
Szigeti György loO—150 K, Lóranth Gyula,
László Ferenc, Károlyi István, Klaffl Sándor, '
özv. Nyulász Istvánué, Kolonics Jóvsef, Kreiner, József, Miklós Lajos, Barabás Ernő,
Csöngei Pál, Laluk Ferenc, Gönye Ferenc,
Hochold István, Virág Jo-sef, Pálovica Gyula,
Fodor Károly, Németh Sándor, Wendler
Mátyás, Schmidt József, Reich István, Szeiler
Jenő, Fábián Dezső, Simon József. Nits Lajos,
Tömböly Márton, Velekei Antal, Wendler
Lajos 1—1 K, Szabó Gyula 80 fiII., Vincze
Józsel, 60 fill. Marton Béla, Németh Imre,
Szálka János, Szalay István, Szili Antal,
Klaffl Mihály, Böcz József, Horváth Gyula,
Csorna János, ifj. Simon Sándor, Georgovics
József, ROh Pál, Sorafeld Imre, Takács Mátyás,
ifj. Reich Imre, Nagy Gyula, Molnár Lajos,
Németh László, Sulyok István 50—50 fillér,
özv. Ernst Józsefné, Gersey Ferenc, Inzsel
János, Varga Károly 40—40 fillér.
Számvevő é l körjegyiö harca. Annak
az áldatlan küzdelemnek, mely bosszú időn
lolyt Mersich Jenő járási számvevő és Bisztricsány Aladár volt egyházaskeszői körjegyző
között, ez utóbbinak bekövetkezett halála vé
get vetett A győri kir. ítélőtábla 2256/1911,
szám alatt egy röviden indokolt végzésben
adja tudtára az érdekelt feleknek, illetve
Mersichnek és Bisztricsány jogi képviselőjé
nek az elsőfokú bírósági ítélet hatályon kívül
helyezését és a bűnvádi eljárás megszűnteté
sét Tudvalevő, a szombathelyi kir. törvény
szék a Mersich áltól bepanaszolt Bisztricsányra
nézve felmentő ítéletet hozott, mely azonban
még nem volt jogerős; Bisztricsáby halála
sem tehette ilyenué. A tábla tehát más ítéle
tet nem hozhatott, ez pedig, mindenki konsta
tálhatja még nem itéletmegváltoztatást jelent
Kőnyöradományok szétosztása. A hely
beli apátsági templom szent Antal perselyé
ben 1910. augusztus t tői 1911. december
31-ig összesen 1922 korona 74 filfér könyiiradomáuy gyűlt össze. Ebből lakbérre kiosz
tottunk 881 koronát, lisztre 54428 koronát,
fűszerre 143 koronát, húsra 31 koronát, fára
14 koronát, lábbelire 27 koronát, pénzbeli
segélyre 20460 koronát, összesen 1844'88
koronát. Bán János sk. Takáts György sk.
Jóváhagyott alapszabály A czelldö
mölki orlh. izr. Chewra- Kadischa szentegylet
alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta.
Köszönetnyilvánítás Mindazon szíves
közreműködőknek, akik a kath. legényegylet
ezidei műkedvelői előadásának nem remélt
szép sikeréhez akár mint színi szereplők,
akár pedig a színpad ruházatához avagy a
színpad díszítéséhez voltak kegyesek szíves,
áldozatukkal hozzájárulni, ezúton is hálás
köszönetet mond az egylet elnöksége.
Sonkára éhezett. Nagy Antal vinári
lakos ellátogatott Kleinmann Zsigmond helybeli
lakoshoz s tőle sónkat lopott A tarosait
Nagyot leljeleotétte. Vörheny. Jánosházán nagy mérveket
öltött a vörhenyjárvány! A járásorvos kérte
az ottani izr. iskola bezárását
~

3.
Eljegyzés Fnedmann Rezső ostffysszszonyfai kereskedő eljegyezte Brsndl Mariska
kisasszonyt Oslffyassz'inyfárol.
Fsrstag! tnütttáf. Az alsósági iparo
sok folyó hó 3 áo tar\ják zártkörű táncmu
latságukat Sebestyén Játros vendéglőjében. A
tiszta jövedelem temetkezést. ségélyegvletftk
javéra fordittatik.
iBjyen utazott a voaston. Baicsa
Elemér, egy intefh'gens, de elzüllött csavargó
* héten vonaton Páprteztól hamisított útlevéllet utazott CzeUdomOlkig. A helybeli járásbiröságnal hflvösre került.
Gyorsvonat Székesfehérváron át.
Mint hírlik, a reezprémiek arra törekszenek,
hogy a Budapest—Grác kozOtt közlekedő
gyorsvonatok útirányát olykép változtassa meg
a kereskedelemügyi kormány, hogy ezen vo
natok ne Győrött, hanem Székesfehérvár és
Jutáson át közlekedjenek. Tény, hogy az óhaj
tott utirány rövidebb, de nem lehet Sgyelmen
kivttl hagyni Komárom, Győr és Pápa keres
kedelmi városok érdekéit Sem.
Elhárított vasúti szerencsétlenség
Mult vasárnap délben az állomásunkról iindolt
•417. szánni vegyesvonat kiszámíthatatlan
•agy szerencsétlenség előtt állott Este 8—9
óra között járt az idő, midőn a vonat Alsclendva állomást is elhagyta. Az éji sOtétben
ekkor a mozdooy nagyot zökkent s a vonat
a mozdonyvezető éberség* folytán rögtön
megállott. Ekkor látta a vonatszemélyzet,
hogy a sínre egy kiásott távolságjelző cölöp
vett helyezve, s hogy pár lépéssel odább még
9—10 darab ilyen oszlop fekszik a síneken.
Nyilvánvaló lett, hogy valaki merényletet kö
vetett el a vonal ellen s erről tüstént értesí
tették s (Rendőrséget, mely most erélyesen
nyomoz.
Betérték a v a suti kocsi abiakat. v u'd ,
Sándor, Vajda I.ajos és Gaál József nagysimonyi lakosuk vidám hangulatban ültek a
vonatra, hogy Cz.elldömölkre utazzanak. Köz
ben azonban betörték a kocsi ablakját. Ez
ugyan nem olyan égbekiáltó baj. ha metsze
tik' a kárt de ezt vonakodtak megc- lettedni
Állomásunk főnöke kénytelen volt a duhaj
kodó kártokozokat átadni a rendöröknek.
JÓ a tyúkhús de különösen szeretik a
cigányok. A helybeli Kolompár-família egyik
női tagja Guttmann Adolfné tyúkjára fente a
fogát Folyó hó 14 én aztán elérkezett • várt
alkalo.', amidőn megfoghatta nyakát annak
a kívánatos e« Ínycsiklandó jércrek. Azaz,
hogy még sem ez volt az igazi alkalom, mert
Kolompárné asszorrys*grajtavesztetL A csend
őrség nyomatékos kioktatásban részesítette a
cigányasszonyt.
Pelböszzlt gazda. Ezen a cimen lapunk
I. evi első számában egy hirt közönünk.
Kimtzár Károly, a megvádolt csoogei gazda a
héten szerkesztőségünkben >árt s előadta,
hogy neki ez esetbea teljesen semleges sze
repe van. A sértett fél sem Gccse János, az
0 cselédje, hauem Vida József, egy oltani
14 éves gyerek, aki a kénben foglalatoskodó
Gec«ei a szomszéd udvarból dobálta más
3—4 társával egjűtt Gecse felbőszülve e
boszantá.on, odalopódzott a kerítéshez s a
kezében levO vasvillával Vida Mé Ötölt Ez
utóbbi arci'i kap .lt könnyebb termés'zetfl
1

EltolneéH CttHilemBy. A szombáths
lyi h u B z á r l a k t a n y a bejárójánál egy cselédlány
ácsorgott Egy huszárra várakozott, helyette
azonban egy rendőr jött, aki azonnal felis
merte a cselédleányban Marton Máriát, ki a
matt év szeptemberéig itt szolgált különféle
családoknál s mindenütt apróbb lopásokat
követett el. Akkor a károsultak nem kívánták
Marton Máris m e g b ü n t e t é s é t és a cselédleány
innen Budapestre költözött. Most jött vissza
Szombathelyre, de nem állt szolgálatba s így
a rendőrség visszatoloncolta illetőségi helyére,
Vönöczkre.
Tfll • szobában. Bubin Salamon jánosbázai lakos szobájában folyó hó 6-án tüz
ütött ki. Mintegy 400 korona áro bútorzat és
ágynemű égett el, mely biztosítás révén meg
térői.
Szólóigaidák ügyelmébe Peronospóra
ellen biztos védekezést nyújt a »Forhin«, amely
nem más mint a sokszorta megjavított bordói
keverék.kéez állapotban. A »F.<rliin« jobb a
.bordói keveréknél, amelyet sokszorossn fölül
múl A >Forhin« egy remek összetételű
rézgálic készítmény, mely a peroDospórát
biztosan irtja. A >Forhin<-nal bármily har
matnál és esős időben is lehet permetezni,
•sert erősen tapad- és sz eső le nem mossa.
Használata aránytalanul olcsóbb mint bármely
eddig ismert rézgálic oldaté. Árjegyzéket ingyen
és bérmentve tűid a >Forhin< gyár, Budapest
VI. Váci-ut 93.
Cégváltoztatás Lapunk mult heti-szá
mában közöltük, hogy a Horváth Testvérek
kőműves és építkezési vállalkozó cég ily el
nevezés alatt megszűnik s Horváth Jenő neve
alatt vezettetik tovább. Ez a hírűnk annyiban
szorul kiegészítésre, hogy a két Horváth
testvér ezentúl külön külön engedéllyel Ozi
iparát anélkül azonban, hogy a közöttük
fennálló testvéri és elszámolási viszonyban
legcsekélyebb változás U történnek.
•illielep szőlőiskola, Nagyósz terje
delme 500 k. hold.«Roiuaniaba, .Szerbiába és
Bulgáriában vannak fióktelepei.
Kéményseprő munka ok gyűlése. A
mult héten Budapesten két napon at tartották
a kéményseprő munkások elsó kongresszusukat,
amely vlkalommal 34 varos 87 kiküldötte vett
részt. Berlak Jenő a keméuseprö munkások
helyzetéi ecsetelvén, azt mondta, hogy az még
rosszabb, mini a céhreudszer idején, mert
most csak kevés monkasrak van reménye,
hogy magát Önállósítsa, ami más iparágakban
még elérhető . . . Követelnek a fővárosban
heti 60 K, a vidéken heti 40 K. fizetést és
kilenc órai munkaidőt Ha a mesteiek ked
vezőtlen választ adnának, vagy országom, vagy
részleges sztrájkot rendeznek. A belügyminisz
terhez kérvényt intéznek, amelyben oly irányú
intézkedésért könyörögnek, hogy kémény
seprő kerületeket ezután csakis hosszabb idő
óta dolgozó idősebb munkások kaphassanak.
1 Lotz terem Budapesten Ha a vidéki
embert sorsa dolga a magyar székesfővárosba
viszi és ideje kerül egy kis körültekintésre,
ne mulassza el az u. n. Lotz-terembe elfá
radni. A Terézvárosi Kaszinó régi, Andrássyuti palotáját teljesen átalakították a Párisi
Nagy Áruház céljaira, erégi pilótából érin
tetlenül csupán a Kaszinó dísztermét hagyták
még pedig azért, mert valóságos bűn lett
volna romboló kézzel hozzája nyúlni ama
festmények miatt, amelyeket a nagy Lotz
lesieti a mennyezetre. A Párisi Nagy Áruház
tulajdonosa az áruház uri vásárló közönségé
nek teázó termévé avatta a Lotz termet kel
lőképén berendezve. Délutánonként *~6rátol

mim

ségnek. Hogy a társalgás teljesen sáv
legyen, a szórakozó közönségnek semmi flgye .
és baja nincs a fizető pincérrel. A terembe
való belépéskor ugyanis egy koronát kell
fizetni, amely Összegért bárki csokoládét, son
kát vagy teát kaphat És s kiszolgálást nem
kell külön megfizetni, se tányérozás nincs,
szóval azt a célt, hogy a közönség pompás
helyen, zavartalanul, elsőrangú cigányzene
mellett elszórakozzék, a legideálisabb módon
elérték.
Népnyelv. írónk egyik jelsss, Kenedi
Géza, időnkint »Es*t*k« cim alatt szólott
különösen As Újság cimO fővárosi napilapban
irogatni Mondhatjuk, hogy Jóízű, elmés és
eredeti eseteket Ilyen s többi közt a követ
kező : A falusi iskolában a tanító a betűket
Unitja. A táblán a rejtelmes nagy M betűt
mutogatja. .No. gyerekek, mélyítek találja el
ezt a bstűt? — Kovács Pista : .Tessék csak
félreállani, tanító nr!« — A tanító (lélraáll):
.No most már jól látod?. — Pista (kiveszi
a sipkáját s padból- és oda vágja az M
betűhöz): No, ugy-e hogy eltaláltam' — Nos
hát ugyan mi ebben a >vicc«?kérdezzük mi.
Kenedi Géza a Unitónak ad -fricskát, mert szt
kellett volna ennek kérdeznie ; .No gyerekek
mélyítek tudná megmondani ennek a betűnek
a nevét ?« — Az a Pista gyerek azt gondolta,
hogy Unitója az ó népének nyelvén intézi
hozzája a kérdést, azért vágta oda az M
betűhöz sipkáját Sajnos, a népnyelvet napról
napra rontják, kizökkentik ősi eredetiségéből,
pedig véleményünk szerint első sorban a
ponyvairodalom és az olcsó hírlapok nagy
része; ugy, hogy már ráragadt sok néptanító
nyelvére is.
Börgey István meghalt. Csak nem
régiben emlékeztünk meg Görgey Istvánról,
a m i d ő n egyik érdemes előfizetőnknek a szer
kesztőség t i z e n ö t é b e n válaszképpen megmond
tuk, hogy ez a derék ember, ez az Önzetlen
hazafi, a szabadságharc egyik kivalló vitéze
és a magyar irodalomnak is ktvátfó egyénisége
testvéröccse Görgey Artúr ubobornoknak. aki
már 95 éves, de azért .meg egyenesen áll a '
labán<. Szép kort ért meg Görgey István is,
betegsége rövid . idpig tartolt és mult hétfőn
temették el Budapesten a Kerepes-uti temető
hslnttas-házából. — Görgey István Késmárkon
született 1825 ben. Iskoláit elvégezvén, az
ügyvédi pályára lépett. 1848-ban kOzhnnvédnak
állott be. Nemsokára hadnagynak nevezték
ki és balyjának, Artúrnak segédtisztje lett.
Egy évvel azután századparancsnokká léptették
elő. Ekkor hosszas betegségbe esett. A mikor
fölgyógyult, újra testvérbátyja mellé került és
mint segédtisztje részt veit a kápolnai csatá
ban. Akkor történt hogy a lovát kilőtték alóla.
A horti ütközettől, kezdve (1849. ápr. 1.)
egészen Világosig bátyja zászlóaljában har
colt, amelyet mint legidősebb százados fórnagy
nem lévén! vezényelt. A fegyverletétel utána
Haynau nevét viselő 57. gyalogezredbe sorozták
közlegénynek. Ötszáz pengő váltságdíj után
1852 ben kiszabadult a katonaságtól. Hazament Pestre és újra megkezdte ügyvédi működését
A közjegyzői intézmény*'szervezése után,
1875-ben közjegyző lett. Később állásáról
leköszönt és azóta csöndes risszavonoltságban
tollával szolgálta a nsmzetet. Áldott legyen
emléke!
A pékmiühelyokröl. Vármegyénk főor
vosa legutóbbi közegészségügyi vizsgálatai
alkalmával sok visszaélést UpaszUlt egyes
pék műhelyekben és megállapította, hogy a mai
sütőmfihelyek berendezése akárhány helyen
nem felel meg a közegészségügyi követelések
nek. E tapasztalatok alapján a sfllőraűhslyek
berendezésének javítására Mezíhradszky Kál
mán dr. varmegyei főorvos egy szabályren
delet-tervezetet dolgozott ki és terjesztett az
sltsnan elé. Értesülésünk szerint ez a szabályzat
at egész vármegyére
ki fog terjedni, ami
valóban kivánatos*sőt szükséges is."—

Ország.is szdlömolykongresszust t a r - i
toltak Budapesten tegnapelőtt A. szőtömoty- |
ahol elszaporodik, legalább U olyan, vészedéi- |
mes, mint a filloxera, mert ' ellene az egyes j
birtokos hiába védekezik s igy nemi sikert •
csak a községenként! vagy dalőnkénti védeke
zéstől lehet várni. Óhajtandó, hogy a kong
resszus a d'dgot ne hagyja abba, hanem
e zközőlje ki a szőlőmolv ellen való védekezés
kötelezettségét
Elvi jelentóíégfl döntések. A közigaz
gatási biróság pénzügyi osztálya a mait héten
> kOvetkezO eiví fontosságú határozatukat
hozta : 1) A monkásbizlositó pénztári orvosuk,
a vasúti betegsegitfl pénztár " orvosai ej a
kOzségi kórházbancsak a kórházi orvosi állás
betöltéséig ideiglenesen alkalmazott orvosok,
ebbeli Illetményeik után is harmadusztályu
kereseti adót tartoznak fizetni. 2) Ha a vár
megyei orvos a neki természetben lakással
átengedett házal bérbe adja, a ház adómen
tessége- meg-ízönik. 3) A há/.béradót nem lehet
kivetni az után a vízvezetéki dij ufán, amelyet
a lakók nem a háztulajdonosnak, hanem j
közvetlenül a vízművet fintart i városnak
fizetnek be. 4) Házadúmrntességet c-.ak a
nyilvános kórházak és gyógyító - intézetek
igényelhetnek, magánbetegápoló és szanatóriu
mok nem.
A hideg. Novemberben és decemberben
már azt gondoltok, hogy még a fekete kara-,
csony után is enyhe időjárás következik;
nojszen január 8-ika óta alaposan ránk sza
badult a tél fagya. E ho 10—15-en reggel
Calzius szerint 11—12 fok, 16 án 13 fok
hideg volt, 17 én reggel 10 fok, a hó rOpkOd.
(Árváváralján -27, Karánsebesen 26, Erdély I
' nagy részében 25 fok (1 volt ugyanakkor a |
HitbUH-lVann.il ti.-zlább a tevegO, -amelynek-j
• oxigénje hizlalja a tudót. Mily egészséges sport
ilyen időben a korcsolyázás! Akik pedig.netn
szoktak e spurinak hódolni, menjenek ki .mi
nél gyakrabban a Iriss levegőre, mozogjanak,
járjanak-ketjetiek, mert a fűtött szoba leve
gője elpuhít. Ki a szabadba!
A

vármegyei

rendes évi

gazdasági

közgyűlését

egyesület

az idén kivételesen

nem a febr. havi vármegyei kOzgyülés alkal
mával, hanem március 2-dikán fogja megtar
tani. —
Furfangos csepűrágó. Sokat mulatnak
mostanában a régi Zaránd földjén egy komé
diás furfangján, amelylyel egy község jámbor
lakosságát alaposan megtréfálta. Az előadást
nagy plakáton hirdette. A műsor legérdeke
sebb pontja az lett volna, amikor a művész
egy szalmaszálon fölkuszik a terem plafon
jára. Az előadás előtt ember-ember hátán
tolongott a kaszinó tágas termében. Mindenki
a szalmaszálon való mászásra volt kíváncsi.
Este 11 órakor került v.jlna a sor a bravú
ros produkcióra. A bűvész elő is készítette a
szalmaszálat, amely a menyezetröl lelógó
cérnára volt ráerősítve.-Rövid türelmet kért
az átöltOzkOdésre. Elmúlt öt, elmúlt tiz perc.
Elmúlt egy negyedóra, de a bűvész csak nem
j elentkezett. A közönség még rendületlen nyu
galommal várakozott a csepűrágóra. Egy óra
is elmúlt, de a közönség még mindig nyugod
tan Olt helyén. Végre a vendéglősnek föltűnt
a dolog. Bement a terembe és kérdezted
közönséget, kire és mire vár.
— A bűvészt várjuk.
— A bűvészt ? Hisz már régen kihaj
tatott az állomásra.
Nagy hahota támadt A lefetabtu. Nem
akarták, hogy felsülésüket a hír szárnyra
vegye. Nem is tudlak válna meg a batáron
tul lakók, ha egy ott járt utazó el nem fe
csegi a dolgot a szomszédos községben, ahol
most jóiztlen kacatják a rászedett falusiakat

Ssociáldemokratizmns a gyermekek
között. Németországban a szociáldemokraták
ax iskolába is beviszik erveiket Ugy az elemi,
mint a középiskolákban sttrün lehet találni
szociáldemokrata gyermekekéi. A párt ifjúsági
szervező bizottsága ifjnsági lapot ad ki, hogy
eszméinek az ifjúságot meghódítsa. A láp 3
éves 8 már 65.000 előfizetője van. Eddig 144
ifjúsági otthonnal is rendelkeznek, ahonnét
az alkohol és dohányzás ki van tiltva. Elő
adások, tanfolyamok, ünnepségek, vitaesték
művelik szociáldemokrata szellemben az ifjú
ságot Az ifjúságot röpiratokkal is toborozzak
s tavaly - 1.847.000 röpiratot osztottak szet
Ez kulturmunkának tényleg nagy és tetszős.
Nem végezhetné ezt a munkát pl. nálunk a
keresztény társadalom s irodalom. A jó tak
tikát s ügyes módszert eltanulni nem szégyen.
A T a n t felelőssége. Fölmerült eset
alkalmából Ítéletben mondotta ki a Kúria,
hogy ha a díjszabás határozmánya. vagy a
föladóval történt megállapodás nem rendelkezik
az. árunak nyitott kocsiban leendő szállítása
iránt, akkor a nyitott koc-iban való szállítás
ve-zedelme nem mentesiti a vasutat
*
Főmunkatárs: Cseke Gyula.
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készpénzért
előnyös

vagy

fizetési

I
I

rendkívül

feltételekkel.

Díszes nagy butoralbmn 1 K.
Teljes berendezésnél utazó minták
kal díjmentesen küldetik bárhová.
M O D E R N

L a k b e r e n d e z é s i

•

K

Hálók, ehédlők, uriszobák, szalonok,
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és
kastélyberendezések, vas- és rézbntorok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

V á l l a l a t

Budapest, IV. Gerlóczy-u. 7.

•

(Központi

|

városháza

•ellett)

-

S A J Á T

É R D E K E ,

hogy lehetőleg összpontosítsa viíkséjletotmk
beszerzését egy « ael, mely ezatoa véti
érdekűit lejlobban.

Eladó vendéglő.

w

Kemenesmihályfán a köz
ség közepén, C e l l d ö m ö l k t ő l
félórányira, a posta uton jó
forgalmit

,

ELÖHTBI:
I. Nem kell ismeretlen cigbex fordulnia
:'. Nem Iramék atétipuó k.nVlMeftsagei
3 3 Állandó OasicfcöUetéanél pontos ea reália
kiazolgalást hiztoatt magának
3 4. Állam)-. • mekOtPtéa* mindig vigyázni íog
Ont vevőjének inegtarutnC
1 Salát érdeke, hegy csak saart, olökelí céget
tUxteljan atef Mxalmavat
Aufrecht é s Goltschmied ntóda

vendóglőmeiT

lakással, mészárszékkel, vá
góhíddal, tüszerüziettel, pá
linka fÖZdével jó karban levő
melléképületekkel, uj modern
j é g v e r e m m e l , nagy belsőséggel
egészségi szempontból
folyó

é s

T á r s a

r.-t.

Budapest. IV. Károly-körnt 10. szám
lapkátok kényelmei havi leíiietéire, állandó
Sasiek6ttetéinél íolyótiánüára le
I. A mag var és német irodalom összes termé
kei 2. K*pek. 3 Bőröndök és bőröndáruk 4
Férfi febérneraüek. b. Látcsövek. 6. Fényképkén^llékek, felszerelések. 7. Vadászfrgyrerek,
pisztolyok, flóbert 8. (frinaezustáruk. y. OuiárésDetróleumlámpik. lU.Rézb torok. 11. S 6nyegek. 18. Mindennemű hangszer
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály áskeiról külön kimeritó árjegytékkel rendelkezünk és a kiránt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj ik.
Hívunk : Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gálás, méltányos áxak révén.
Minden felvilágositással szívesen szolgálunk.

évi február hó 13-án délután
3 órakor önkéntes árverésen
a legtöbbet ígérőnek eladom.
Czelldömölknek
van
16
havi én országos vásárja, ezen
napokon vendéglőmben olyan
forgalom van, mint bármelyczelldömölki v ndéglőben.
A vendéglő átvehető 1912
október 1-én.

Hoífmann Sándor
vendéglős.
PWWWIivérWVVSjsjs^
ü |o lö |o o |o | ü jü |o |o 10 |v- |ü 10 l«
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Hirdetéseket j u t á n y o s
á r o n felvesz a KIADÓHIVATAL.

E l a d ó cséplőgép
Egy 8 lóerejü Hoffhetr és
Schrantz-féle

gőzcséplőgép
olcsó árért eladó.
Érdeklődők szerkesztőségünkben
nyerhetnek bővebb felvilágosítást

Tiszte
jak millió.
T ^ T J A G Y Ö S Z

<ÖZÉPEUHOPA

3. s z á m .

KEMENESALJA

oldal.

m

F O R H I N " - n a I

p e r m e t e z .
mert a FORHIN
sokszorta megjavított

Nyersolaj, szivogaz, Diesel
benzin

motorok

- s z ő r

és

Kevesebb
a gond,

lokomobilok

BORDÓI KEVERÉK
kéu

Kevesebb
a munka,
r-szor
H

l

állapotban'

fagyon erősen tapad a ned
ves levélre ii!
Bármily harmatnál permetezhet vele! Semmi üledéke
nincs! Számtalan cl isme ró
nyilatkozat! Kérjen ingyen
és bérmentve leírást a

Kevesebb
amimkaber!

F 0 R H I N-gyártól,
Bndip««t, VI, Vicii-ut 93.

Drezdai motorgyár reszv. tára.
Németorwi| lfpígibb, lf piagyobb motor
gyára.
Vezérképvis*lő:
Gellért Ignác é s T á r s a
BUDAPEST, V. Koháry-utca £
(Alkotmány- utcaiarok.)

Varga

György

villamos-üzemü

Czelldömőlk
faapritó

vállalata.

a i M E B B l Ö Ö H B B B t e H a E
Tisztelettel hozom a - n . é..'közönség tudomására, hogy Czelldömölkön

Gépírónő

jf

szép kézírással é s irodai
gyakorlattal irodába ajánlkoxik. Érdeklödökrek szerkesztőségünk ad bővebb értesítést,

S
|
|
|

Egy k é t éves
diplomás

Berki
vönöczki

Kinek

tenyészbika

János

lakosnál
eladó.

drága

azonnal

villamos erőre berendezett
f

a

a

p

r

i

t

ö

-

v

á

l

l

a

l

a

egészsége

j é s pénzét nem akarja hiábavaló dóilkokra kidobni, az saját érdekében cse
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer ki
próbálja a világhírű

o

t

létesítettem! A faapriitató közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittatbatja fel, az
aprítást művelet rövid ideig tartó é s ami fődolog, nem kell favágó
embereket keresni é s akkor is napokig várni, inig azok azt összevágják.
A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is
eszközölhető * faapritás az. itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés,
aprítás 7 K 20 fillér.
'•
Csak fűrészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű aprítást is elvalla'ok.Tgy aTelír~mint a "nyári időszakban a fenti árak nem fognak
változni. — Megkereséseket kéremJakásomra: CzeUdÖmÖIk, Szent-

háromság-tér (Kohn Sándor féle ház).
tizen űj vállalásomhoz a n. é. közönség becses tó.:fogását kérve
.-vagyok, kiválú tisztelettel
Varga

az

t

György.

C-uz, kOUYény, reuma, .szaggatáa, nyi~"latás, oldalszurás. keresztcsontfájas, derék
ig oldal- van hátfájás, izom- és inbantalinak
kar- és lábjyengwség, merev végtagok fi
A ujjak, eorcsök, továbbá hnlés , megfázás- vagy
5 léghuzamból származó bajok azonnal enyhül
3 n'ek az Oroszlán Mentből Sislmrszesz haszna

tan, ]gy lx>rogatást alkalmazzunk.

b a O S Z L Á N

M E N T H O L

sósborszeszt
a

háziszerck

királyát.

Fogfájás, fejfájás, fej-zaggatás, hajhullái
?idegesség, bágyadtság, kimerültség, általánosg
n. gyengeség eseteiben kincscsel ér fel a valódi
X Oroszlán Menthol Sósborszesz.
Torokfájás, rekedtség, gégehurut, influenza.
n nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán]
. Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és)
C legelterjedtebb háziszer.
».
Ezer és ezer más esetekben is kilünd
3

Kapható 44 filléres,

110 é s 2 20 K

eredeti üvegekben.
FÖ-ELÁRÜSITÓ :
• a y e r

I s t v á n

Czelldömőlk

lüszer, csemege és liszIkereskedö.

9» használva.
'
©.
Minden egyes üveghez bő használat
j j utasítás van - mellékelve. Sok ezer hálairat
O; tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol]
Sósborszesz az emberiság jótevője.

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb i r ó s é p e a „ M I G N O N " m e g t e k i n t 
h e t ő : Dinkgreve Nándor, p a p i r k e r e s k e d é s é b e n .
— Á r a 160 k o r o n a .
Nyomatott_Dinkgreve Nándor villanyüzemii könyvnyomdájában, Celldömölkön.

