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hirdetések és mindeuaemfi pénzületékek. 

Tavasszal. 
Poelák dalolták, de minden alka

lommal mutogatja az élet azt az igaz
ságot, hogy mikor a-klorifil megfesti a 
fát, kipattantja rügyet és virágba szökteti, 
— valami változás esik meg rajtunk is. 
Vérünk mintha gyorsabban keringene, 
gondolataink mintha derültebbek lenné
nek az áprilisi, a májusi illatok érkez
tén. Az élni szerelés, az élethez való 
ragaszkodás tavaszi metamorfózisa >•/. 
mintha az a titkos erő, mely a vén 
fűzfának ágaskodó fürtéit meghajlítja, 
az embert is érinfeué tavasszal. Keve
sebb a halál és az öngyilkosság. Keve
sebb patentet adnak szabadalmakra és 
telisded tele lesznek a szerkesztőségi 
papírkosarak — költeményekkel. . 

De ezek régi dolaok, kár lenne 
őket csépelni és az öreg Carleire harag
ját felkölteni, aki élete végéig nem tudta 
megérteni, hogy micsoda tehetség adó
dott az újságírónak, akinek a >muszáj< 
inspirációjára állandóan — ü r e s szalmát 
kell csépelnie. .. . 

°*"*"" Véleményünk azonban áz, hogy 
ni csépelünk üres szalmát, mikor 

tavászláji legnagyobb tanúságként arról 
a »va bank«-ról" beszélünk, melyben a 
nemzet tnindeu rétegének megélhetése 
elrendezve ván. Már kaptunk izelesitőt 
abból az ijedelemből, melynek még 
abban a tavaszi ftlében -r- sajnos -
nem egyszer részesei leszünk. Az ápri
lisi fagyot értjük, amely a hamar virágba 
szökő gyümölcs egy részét elvitte. Sajnos, 
a mi középeurópai ingadozó időjárásunk 
során lesz még depresszió elég s nem
csak a kajszi,_jie j n á s is el fog fagyni. 
És majd júniusban elég lesz egylünius i 
meleg nap. a rettegett hőütés é s oda 
lesz az emberek vetése. 

Az egyoldalú mezőgazdálkodásból 
élő országok existenciája a bizonytalan 
időjárástól- röltételeztetik. Mondhatjuk,, 
bogy ez a Va bank játék sorssal. Van-e 
h*rfi!e ,kivezető ? Fel v e ^ j ü k - e a Tcüz-
delmet az elemekkel ? Enyhíthettük-e^ 
az időjárás borzalmas kártevését ? Meg-

akadályozhatunk-e_egy^ nemzeti szeren
csétlenséget*? Ezt nem; de azok a me
zőgazdasági államok, ahol ipar is van, 
a nép existenciája nem olyan kocká
zatos. Azért kicsi és nagy szerencsétlen
ség." mely a termőföld áldását részben 
vagy egészben elviszi, legyen arra jé, 
bogy mindazok, akik á nemzet milliói
nak sorsát irányítják, vessék gondola
tukat arra a régi célra, hogy nekünk 
az egyoldalú .mezőgazdasági államnak 
ipart kell teremtenünk. 

Gondoljunk csak rá, hogy egy em
beröltő választ el az alföldi aszálytol 
és apáink' ki - nem fogynak annak szo
morú elbeszéléséből, hogy ez a gazda
sági csapás mennyi embert tett tönkre 
é s mennyire visszavetett embertömege
ket évtizedekre, közállapotunkat soká 
zsibbasztotta egy elvesztett csatának 
minden nyomorúsága felidéződött azért, 
mert elmaradt á májusi eső, júniusban 
sem volt csapadék, nem volt mit aratni 
8 a tartós szárazságban megrepedezett 
a föld. Nincs utálatosabb ember, mint 
aki a jövő veszedelmét tiiobként felidézi; 
de nincs könnyelműbb ember, aki olykor 
az 1863 év borzalmaira nem gondol 
abból a célból, hogy megenyhítse ezt a 
csapást, ha ráméretnék e kor bűnös 
gyermekére megalázkodás, felocsudás, 
kijózanodás céljából. 

Nincs más remedium, nincsen más 
kivezető, mint olyan kenyérkereseti ága
zatot is a nemzeti erőnyerésnek meg-
nyerni.melyek nem függnek esetlegektől, 
véletlenségektől, felhők járásától, hanem 
tisztán tudás é s munkától. Valami ha
ladás van ezen a téren, ámbár éppen 
az osztrák fővárosban eldicsekedni vele 
nem opportumus; de az kevés. Ne csak 
állami •szellem fejlesszen nálunk ipart; 
de főleg a nemzeti közszellem, melyet 
a sajtónak kell irányítania. 

Ezek a gondolatok rajzanak agyunk
ban, az-elcsépelt szalma,- melyet- éppen 
a. magyar közönség indolenciájából hány
szor kell még a nemzete sorsán aggódó 
szürke újságírónak végigszántania pa
pirosán. _. ' v •• 

A leányok gazdasági oktatása. 
i. 

Kevés ország van Európában, 
amelyben a kultúrai haladásnak annyi 
kerékkötőié akadna, mint a mi drága 
hazánkban.. Annak dacára nem vitat
ható el, hogy az utóbbi évtizedekben e 
téren sok történt é s ba nehéz dolog is 
a mulasztásokat pótolni, örvendetes 
tény, hogy a kormány és a társadalom 
nemes törekvésének szép sikereit.láthat
juk. Nem kevésbbé jólesóleg tapasztal
juk azt is, bogy a magyar sajtó buz
galommal karolja föl á nevelésoktatás 
Ogyétf- különösen pedig ennek az ügy
nek 'azt' a célját, hogy a fiatalság a 
gyakorlati • életre, a munkátságra 

. vezettessék, Így például a »Gazdasági 
j Lapok .szinte állandó rovatában folytatva 
; napirenden, tartja'a »gazdasági oktatásé 
i kérdését. E becses folyóiratban »a le-
i ányok gazdasági oktatása«-tiak egyik 
j jeles uttöríje." Stegmüller Mária igaz

gatónk, kelti f-1 figyelmünket leányaink 
; gazdasági oktatására és mi köszönettel 
| tartozunk, hogy alkalmat ad nekünk 

arra, hogy igen tisztelt oRtasóközönsé-
I günk arról a mi szerényt lapunkban, 
I amely ifjúságunk jövőjének és ezzel 
' magyar népünknek érdekeivel mindig 

szívesen és kötelességszerűen foglalko
zik, az ő kitűnő előadásában tiszta képet 
nyerjen. 

örvendetes fejlődés terére léptünk. 
Gróf Serényi Béla földmivelésflgyi mi
niszter páratlan szeretetlel karolta föl a 
nók gazdasági képzését. A regen terve
zett de sokáig meg nem valósított gaz
dasági tanitónő-képző intézel^J9lO. éyi 
október hó 10 én nyilt meg és egy éves 
működése alatl megmutatta, mennyire 
szükséges volt ezen intézmény életbe
léptetése, mily sokoldalú, hivatása é s 
messzire kiható munkássága. Hossza 
volt ez at, mely ezen oktatás megvaló
sításához vezetett. 

. ^ Néhány évtizede, annak, hogy világ
szerte szükségesnek ismerték fel a,nep 

jólétének, a földmiveíés fejUsztéfiének 
érdekében az országok állatállományá
nak javítását, az okszerű állattenyésztés 
és állategészségügynek fölkarolását. — 
Nyomban követte a fölfedezés, hogy a 
cél elérésére nem elegendő a jósság 
kiválasztása, eyójryitás*, He rmnak gaz
dáját is nevelni kell. Ekkor állították 
föl' a, földmives-iskolákát, tejmupkis 



iskolákat stb. Múlt é s telt az idő.. A 
fóldmivelés, állattenyésztés emelkedett 
és még sem javult a földmives o s z t á l y 

•' helyzete, vagy legalább is nem oly mér
tékben, mely az államnak reá fordított 
költségeivel arányban állott volna. 

E z a tény gondolkodóba ejtette az 
irányadó köröket es megtörtént a nagy 
csoda, hogy a földmives családban föl
fedezték a gazda feleségét é s ugyan
akkor azt is, hogy a földmives nök 
eddig teljesen magukra voltak hagyatva, 
nevelésükkel senki sem gondolt és ez 
az oka annak, hogy a földmives csalá
dok nagy része elmaradt, gyermekeinek 
sem egészségével , sem érteimével nem 
törődött é s igy jutottunk tl lassan, sok 
év múlva annak í z igazságnak megis
meréséhez, hogy a földmivea népnek, 
mely Magyarország lakosságának legna
gyobb részét teszi, nemcsak a vagyonit 
képező földdel, jósággal kell törődnie, 
de boldogulásának első föltétele család
jának*-nevelése által erkölcsi és értelmi 
erejének tokozása, ez pedig csak ugy 
lehetséges, ha előbb a családok neve
lőjét, vagyis a jövendő anyákat ne
veljük. 

Örüljünk szívvel-lélekkel, hogy a 
többi kultur államok nyomán bár és 
meglehetősen későn, de mégis eljutot
tunk e fordulóponthoz és mind hazánk
ban minden téren az elmulasztott időt 
itt is rohamos léptekkel gyorsan és biz
tosan haladva igyekszünk kipótolni. Hála 
é s köszönet érte azoknak, akiket illet 
és elsősorban gróf Serényi Béla minisz
ternek, ki ez eszmét fölkarolta és aki 
munkatársaival együtt fáradhatatlan buz
galommal és kitartással dolgozik a nő
nevelés ezen ágának fejlesztésén. 

Nézzünk kissé vissza az elmúlt 
időkre, miként jutottunk rl a mai hely
zethez. A nép gazdasági képzésének 
eszméje Magyarországon a népoktatás 
utján, megboldogult Halász Ferencé, az 
egyszerű tanítóból miniszteri tanácsos-
ságig fokonként előrelépett sokérdeinü 
férfiúé volt. Ö fáradozott sok évig már 
Wlassits Gyula minisztersége alatt a 
gazdasági népoktatás megteremtésén. 
Ezen időben tievezték ki az első gazda
sági szaktanítókat, kiket a földmives 
iskolákban két éves tanfolyamokon erre 
a célra képeztek ki. á régi vasárnapi 
ismétlő-iskolák sehol sem fejeltek meg 
a rendes iskolákból kilépett 12—15 
éves" mindkei iv, béli iskolák nevelé
sének. Halász Ferenc belátta-, hogy h a 
zánk földmives népe az elemi iskolák
ból kevés gyakorlati ismeretet visz ma
gával az életbe. Szükségesnek találta az 
ismétlő oktatás idejét a tanult anyag 
ismétlése nrellett uj i-m eretek nyújtásá
val gazdagítani, még pedig olyanokkal, 
melyek a földmives népre nézve az 
életben nélkülözhetetlenek. Ezen eszme 
megvalósítására törekedett, de 
hazánk mostoha pénzügyi é s politikai 
viszonyai az áldást ígérő és hozó esz
mének teljes megvalósítását nem enged
ték meg. 

A községek által átengedett terü
leteken szerzett gazdasági ismétlő-isko
lákat" csak igen kevés helyen láthatták 
el a szükséges fölszerelésekkel. Igaz, 
hogy a jó tanitó sokat teremthet elő 
iskolájának, de pusztán magára hagyva, 
legtöbbször támogatás nélkül, el lenséges 
tábor kőzött, a legnagyobb hivatás-sze
retettel seni érhet el kellő eredményt. 

Legmostöhábban jártak azonban a 
. leányok, mert részükre a tantervben 
megállapított eszközök még ritkább ese
tekben voltak beszerezhetők és e mellett 
még képzett tanítónőik sem voltak, mert 
mig a tanítók két éves tanfolyamon 
nyerték képzésüket, a tanítónők csupán 
négy hetes, szünidei tanfolyamokon ké
szültek föladatukra és ott megfelelő 
képzést nem nyerhettek. 

-v . (Vége köv.i 

Községi és körjegyzők 
kongresszusa. 

A Községi és Körjegyzők Országos Köz
ponti Egyesületének választmánya március hé 
3-án Budapesten tartott gyűlésében elhatá
rozta, hogy az országos jegyzői egyesUlet 
elnökségével a folyó évi május hó végéig 
országos jegyzői naggyűlést'— kongresszust 
— hivat össze. 

Ezen nagygyűlés a központi vezetőség 
értesítése szarint Budapesten, valószínűleg 
május 28—31-ike között lesz megtartva s 
részt vehet azon minden okleveles'jegyző és 
tényleges alkalmazásban levő jegyzőgyakornok. 
A részvétel dija személyer.kint 2 K, melybél 
a tagsági jelvények, terembérlet nyomtatvá
nyok stb. költségek ledeztetoek. 

A kor.yre&sziu napirendje: 
1. Elnöki megnyitó: 
2. A. jegyzők és segédjegyzők anyagi 

helyzete, nyugdíjügye é- javításának módozatai 
3. Közjogi helyzetűnk, munkaerő szapo

rítása és az erre vonatkozó javaslat 
4. Fegyelmi törvény, szolgálati prag

matika. 
5. Elnöki bezáró. 
A választmány kijelölte az előadókat és 

kimondotta, hogy a tárgyhoz minden kon
gresszusi tag hozzászólhat, azonban egy-egy 
felszólalás 10 percnél tovább nem tarthat. 

. Az országos jegyzői egyesület elnöksége 
a naggyűléssel kapcsolatos teendőket megkezdte, 
már most egyedül az ország jegyzői karától 
függ, hogy a naggyülés imponáló, a közvéle
ményt megnyerő lefolyású legyen. 

EST jegyzőkengresszus a jegyzők egye
temének az ország szine előtt való rendkívül 
megnyilvánulása. Szabadjon a régi felkelések 
békés hasonmásának nevezni, amikor a kOz-
elégületlenség kivonul a piacra, nem takar
gatja többé elégületlenségét, hanem feltárja 
azt az ország színe előtt és tanúságot tesz 

sajnos, | arról,-hogy a kar képviselői höen rajzolták 
tntf a helyzet tarthatatlanságát. Épen ezért 
ennék a kongresszusnak — melynek egyik 
főbb hivatása, országos központi egyesületünk 
erősítése — impozánsnak kell lenni. 

A kongresszus ultiina ráció, de hozzá 
kellett nyúlnunk, mert minden más alkalmas 
eszközt eddig eredmény nélkül használt ki 
központi egyesületünk jogaink megvédésére. 

Meg kell győznünk a közvéleményt és 
mindazokat, akiket illet arról, hogy a köz
igazgatásnak nem tisztviselői, hanem csak 
napszámosát vagyunk, az általunk teljesített 
közszolgálatok ellenében nekünk nyújtott re-
konptnzáctók azonban még a közönséges 
napszámoii teendők dijának mértékén is alul 
maradnak. — 

Meg kell ismertetnünk, a, köztudatba 
kell átvinnünk azt a szomorú tényt, hogy ma 
intelligens fiatalemberek évi 1000 K-ért, csa
ládos emberek évi 2000 koronáért görnyed
nek nap-nap után még az éjjeli órákban is 
íróasztaluk felett rabszolgamódra, hogy a köz
igazgatás szekere meg ne akadjon s bár. ezek 
a közélet napszámosat-az egyedüli reprezen
tánsai sok helyen éa időben a magyar állam
eszmének: mégis közjogi helyzetűk meghatá
rozva nincs, szolgálati pragmatikával nem 
rendelkeznek, hanem egyszerű elöljárósági 
tagok, akikkel minden olyan hatóság kénye-
kedve szerint rendelkezhetik, kire valamely 
közéleti esemény bizva van, ami tovább igy 
nem maradhat, mert eltörhetetlen helyzet. 

Meg kell szereznünk a társadalom ro
konszenvét. Épen ezért kongresszusunknak 
népesnek, komolynak, karunk erkölcsi tekin
télyéhez mélté lefolyásúnak, szóval impozáns
nak kell lennie. Sérelmeinket és kívánsága
inkat nyugodt tárgyilagossággal kell előadnunk, 
túlzott követelésekkel előállani nem szabad. . 

Közügyeink érdekében azzal a kéréssel 
fordulok tehát Vasvármegye jegyzői és segéd-
jegyzői karához: Jelenjenek meg egytöl-egyig 
a nagygyűlésen és ezt folyó hó 25 i( jelent
sék be és küldjék be alulírott elnökhöz a 1 
korona jelentkezési dijat is. Jelentkezni lehet 
az utalvány szelvényén is, melyen az arcké
pes igazolvánnyal nem" rendelkezők jelezzek, 
hogy tartanak-e igényt kedvezményes vasúti 
igazolványra s ha igen, mely vasútnak melyik 
állomásáról ? 

Czelldömölk. 1912. április ho 17-en 

Sokoray Elek 
a vasvármegyei jegyzői egyesület elnöke. 

Saaümayer Endre 
egyesilleti főjegyző. 

Községek ós a közegészség. 
Nem tudom továbbá — eléggé lelkére 

kötni senkinek sem, a gyakorta való takarí
tást, törölgetéat és a szemétnek tflzbevetését, 
a bárhol talált szemét-papírnak, rongynak a 
tűzbevetését, elégetését. Nem helyes a szobai 
söpredéknek kidobása a szemét dombra, mert 
onnan elhordja a szél s ebben nagyban köz
ben jár a baromfi is. Általában a házban és 
házkörül találhat* minden elégethető szeme
tet, pisxkoj^f-^kell égetni. A tűznél jobb fer
tőtlenítő nincs. 

Ahhoz pedig föl téti *Dűl hozzá kell szokni, 
hogy senki soha semmi szemetet, piszkot 
soha ei ne szórjon. - ' 

Mert, hogy mennyi veszedelmet rejthet 
magában egy-egy elhagyott rongydarab stb., 
magva nép tudja a legjobban. Oakhogy • 



• . .̂ 
ezt igézetnek, bábumnak tudja. Pedig az 
valóban fertőzés. Például köztudomású, hogy 
>S7 nagyon terjed a sőnnpuUk (rdh). Elég 
az egyszerű belelépés, hozzányulái. 

Ezért a szemét -tüzelést az egész • köz-
zégr* is ki kell terjeszteni. Az utca, sétatér, 
utmellék. árok mindig mentes legyen a sze
méttől és ragyogjon a tisztaságtól. 

A keleti Tarosokról tudjuk, hogy nem 
valami nagyon ragyognak a tisztaságtél; de 
azt is tudjuk réluk, hogy állandóan pusztít 
beonsk a ragály: Hires volt például a leg
újabb időig szennyességéről Konstantinápoly 

- a hogy ott a személt isztito szerepét a kutyák 
csordája töltött* be. Emellett azonban pusz
tított a ragály és a ragálynak nagymértékű 
terjesztői voltak maguk a kntyák. 

Itt kell megemlítenem, hogy a lakások 
tisztántartásánál ne csak a szemét, a piszok 
ellen védekezzünk, hanem a férgek ellen is. 
A férgeknek is nagy szerep jut, amint leg
utóbb kiderült, a veszedelmes betegségek el
oltásában. 

A mult évben Budapesten egy igen kí
nos betegség ütötte fel a fejét. Ez a beteg
ség volt a roppant ragályos éhtifuaz. Erről a 
bategségrül kiderült, hogy a poloskák oltják 
egyik emberről a másikra, mint akár a har
madnapos hideglelést az egyik szunyogfaj, 
vagy a pestist a patkány. 

Nem tudjuk még, hogy a mindenütt 
közismert balba it nem visz-e ilyen szarepet. 
Ugy látszik,'igen. 

De a legtöbb ragályozást mégis maga 
az ember terjeszti, még pedig á szája által 
és a szájon keresztül 

Öt éve mait, hogy kis lányom egyik 
lánypajtásánál játszott ~ főzéssel. Szájukkal 
aprították a >főzés< alá kerülő. tálatokat s 
aztán megették. Amint eszeget a két kis lány, 
a lányom pajtása hirtelen rosszul lett és hányt. 
Hivatják az orvost, megállapítja, hogy difté-
riája van a kis lánynak. Rögtön tudtuk a 
veszélyt és pár napra rá az én lányom is 
feküdt 

Ez az eset ismétlődik meg nagyban és 
évről-évre tőlünk messze délre a törököknek, 
mohamedánoknak szent városában, Mekkábau. 

Mekka ugyanis a mohamedánok búcsú
járó helye, ahova százezrével zarándokol 
évente a nép A búcsújárás utolsó pontja a 
Kába nevezetű fekete, hatalmas kőkocka. Ezt. 
minden hívőnek meg kell csókolnia. Es ezek 
a csókok lesznek a közvetítői az evenként 
meg-megújuló kolerának. Ezen az álon jutott 
el hozzánk is állandóan a kolera. Tudniillik 
Ázsia bizonyos részein mindig lippang a ko
lera s ha kedvező alkalom kínálkozik ra, 
rögtön kitör. Igy a mekkai saoyáruságokkal, 
küzdelmekkel teljes zaráodokláa alatt rende
sen kitöréSj**egészségügyi dolgokkal any-
nyira uam törődnek és annyira vadul "vállár 
sósak, hogy a kolera, beteggel egyenesen 
megcsókoltatják a Kábát s az utána csókoló 
egészségesek pzinte röpítik a bajt. 

Nálunk az ezredéri ünnepségek eleje 
körül — szintén á kolera veszedelem fenye
getésének hatása alatt — elrendelték a kuta-
kon levő vödrök megkeresztpántolását, hogy 
n« lenessen belőlük bögrékkel-mikkel • merí
teni. Mert' arra, jöttek rá,, hogy nálunk is ter
jesztik a. bajt. 

Tudniillik a kutak vizét könnyű meg
fertőztetni s ha egyszer megfertőzött, nagyon 
nehéz veszélytelenné tenni, -mert a víz kitűnő 
helye a betegség csiráinak. A megfertőzésnél 
pedig mi sem könnyebb. Nem kell neki más, 
csak egy búcsújáró csapat, Vagy egy cigány
karaván; egy egész község megihatja a levét 

Ezért rendkívül fontos, hogy a kutakra 
a legnagyobb gond fordittassék. Évenként 
legalább egyszer minden kut megmerendő. Az 
olyan kut többször is, amelynek vizében ha
mar megterem a mocsár-vizére jellemző apró 
vizi féreg. A vödrös kutak vödrei pedig vagy 
lezárandók lakattal vagy ugy látandók el 
vaspánttal, hogy ahhoz ne csak edénnyel ne 
lehessen hozzáférni, belementeni, hanem ne 
is lehessen belőle ne kutasaivá szájjal inni. Az 
a legjobb, ha a kut vizéhez hezzáférni ne is 
kellessen. Ezért jók a szivattyns, nyomós, 
csöves-emelés kutak. Nyilvános udvarokén, 
iskola, községi épület, korcsma stb. udvaron 
nem is szabad volna másnak lenni. A ma
gánépületek udvarán is kiadósabbak a nyitott 
vfidrös kutaknál, mert kevés fáradsággal és 
gyorsan kapni belőlük a legnagyobb mennyi
ségű vizet. És még a belebukás veszélye is 
ki van zárva. 

. És ha tudjuk, hogy a legtöbb fertőzés 
épen a szájon keresztül történik, akkor nem
csak arra ügyelünk, hogy a kutat elzárjuk, 
hanem arra is, hogy JL család minden tagja 
külön ivopoharat kapjon. Utas 

H Í R E K . 
Személyi hir. Gróf Erdödy Sándor 

vasárnap és hétfőn Jaooshttzan időzött, hogy 
a püspök fogadtatásra lett intézkedésről sze
mélyesen meggyőződjék. 

Eucharisztikus értekezlet Czelldömöl-
kon. Mint mar lapunkban jeleztük, jövő hó 
23-án CzelidÖinötkön a szent Benedek rendű 
apátsági templomban és székházban nagysza
bású eucharisztikus oltári szentség imadási 
ünnepségek fognak tartatni.-A prygramm már 
elkészült és gróf .Mikes János megyéspüspök 
által is jóvá lett hagyva. Mint értesülünk, az 
ünnepségek csendes szentmisével veszik kez
detűkéi, melyet gróf Mikes János megyéspüs-
pok fog fényes papi segítséggel végezni.' Dtána 
ünnepi szentbeszéd lesz, melyet dr. Boda János 
tb. kánonok trodaigazgató, az egyházmegye 
egyik legkiválóbb szónoka tog tartani. Ezután 
a kiocstarteremben papok számára értekezlet 
lesz, melyen Kanter Károly pápai prelátus, 
kir. udvari apát plébános, dr. Molnár Iguác, 
győri apát-fanonok,' dr. Lukcsics József egye
temi tauár és dr. Strommer Viktorio pannon
halmi főiskolai tanár fognak előadásokat 
tartani. Délben papok számára közös ebéd a 
»Grifl«-szálló dísztermében. Délután ünnepélyes 
lelenye, szentséges körmenet- és Te D-ura. 
Értesülésünk szerint gróf Mikes János me-
gyéspűspökön kivül részt vesznek az értekez
leten dr. Hajdú Tibor pannonhalmi főapát, 
Kranitz Kálmán veszprémi felszéntelt püspök 
és más egyházi előkelőségek is. Az előjelek
ből itélv* nagy számmal fognak részt venni 
a kongresszusiul a szombathelyi egyházmegye 
papságán kivül Szent Benedek-rend fiai a 
szomszédos győri, es veszprémi egyházmegye j 
dapsága" is. •*' 1 
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Eljegyzés. Hauler János sárvári szolga
bíró folyó hó 12-én eljegyezte Kis* István 
földbirtokos és neje, született Csávossy Má
riának müveit lelkű leányát, Kiss Irmát Deb
recenben. 

Vadászszerencse. Dr. Polczer Dezső 
németujvárí szolgabíró pénteken az esti szür
kületben egy pompás, 35 kg. sulyu őzbakot lőtt. 

A Czelldömölki Sportegyesületnek I. 
hó 1 -i-re hirdetett alakuló közgyűlésén a meg
jelenteknek csekély szamara való tekintettel 
érdemleges határozatot hozni nem lehetett, 
miért is az alakuló közgyűlés megtartására 
ujabb határnapul folyó hó 28-nak (vasárnap) 
d. u. 5 órája — az Uj kávéházban — Űze
tett ki, melyen való megjelenést annál is 
inkább kérjük, mert a megjelentek számára 
való tekintet nélkül fognak a közgyűlésen 
megjelentek határozni. Tárgysorozat: 1. Tag
dijak megállapítása. 2. Alapszabályok össze
állításával megbízandó 3—4 tagu bizottság 
megválasztása. 3. Tisztviselők választása. 4. 
Esetleges indítványok. 

Gyász. Folyó hó 14-én a lélekharang 
kondulasa jelezte isme) egy élet befejeződé
sét özvegy Brunner Alajosné nővére, Ws-
szely Betty hunyt el 68 éves korában. Teme
tése kedden délután ment végbe nagyszámú 
közönség részvétele mellett. 

Jegyzőválasztás Jánoihá ián . "Benyó 
István volt községi jegyző nyugalomba vonu
lása folytán megüresedett jegyzői állásra a 
napokban írják ki a pályázatot Megbízhat* 
helyről szerzett információnk szerint a válasz
tás május hó 14-én lesz. 

Elhunyt jegyző. Súlyos megpróbáltatás
nak vetette alá a végzet Szabó 1 „isziú tokor-
csi tauitót és nejét szül. Hajnal Terézt Élete 
tavaszán érinté meg a tél fagyos szel* 24 
éves László nevu fiát, aki *nnek folytán rövid 
szenvedés után f. hó 20-án eltávozott az élők 
sorából. Az élete pályájának kezdetén állott 
fiatal jegyző halála nemcsak a szerető szü
lőket sújtotta te, de mindazokat is. akik az 
egész rokonszenves családnak ismerősei és 
tisztelői voltak. A korán távozó ifjú temetése 
holnap, hétfőn délután megy végbe és a 
frissen hantolt sírra a kikelet üde virágai fogják 
hajnaltájonként hullatni kristály könnyeiket 

Egy kis leány balesete. Pénteken d. 
u. 5 óra tájban Alsóságon apró gyermekek 
játszadoztak Finta István szabómester épülő 
házának udvarán. A gondtalanul ugrándozó 
gyermekek egyike egy, a falhoz támasztott 
faajtó alól » támaszték-téglát kimozdította 
helyéből." min*k következtében az ajtó egyen
súlyt vesztve, eldőlt és pedig oly szarencsét-
lei.ti . hogy a három éves kis Finta Margitot 
leütötte lábáról. A jajveszékelő leányka nem 
tudott helyéről felkelni, miért is a gyermekek 
a szülőket hívták segítségül. Az annya felkapta 
leányát a földről és ölben vitt* haza, ahol 
egyik lába combcsontjának törését konstatál
ták rajta Az első segélyt dr. Salzberger Ernő 
helybeli orvos nyújtotta. 

Szőlők öröme, ha a csecsemő kitűnően 
fejlődik. Gyakran zavarok állanak be a 
gyermek fejlődése körűi, amelyek rendszerint 
az emésztéssel vannak összekötve. Ilyenkor 
* szülők orvosi tanácsra csak a világhírű -
sPbosphátin* Falliéres.-sel táplálják a gyer
meket -és a jó hatás el nem maradhat. A 
Phosphatine Kalhéres a gyermek-tápszerek 
fejedelme amely tartalmazza az összes nél
külözhetetlen anyagokat. Szülők százezrei 
áldják e 45yerTnek>i»jDszert , 



ViBTármeoye köitörvényhatósága má
jas hn 80-áo tartja msg közíyüliset. amily 
bizonyara népes és ardrkis lesz, min vir-
megyéi aljegyzői állásokat fognak választás 
utján betiltani. 

Az Oraiágoa Tt io l to Szövetség mult 
csütörtökön Budapastin, Széchinyi Viktor gráf 
és óvári Fsrenc elnoklésévsl ilnóki ülést tar
tott, milyi;. Jászberényi Miklós mlzótáráá
ll j i jigy/.üi.ek és az OtSJJL jigyzóégyesiilrt fő
jegyzőjének kOszSnitst szavazlak az 1911. 
évi •iutoUönnp, rendszéséért, amely nap a 
TBsoltó-Otthon javára tisztán 110.000 koronát 
jövedelmezett. Az elnökség elrendelte, hogy 
Győrött igy országos kerületi tüzoltii -tanfnlya-
mut rendezzenek. A bsiűgvminiszter m»geu-
gidte. hogy HÍJ. évi október hó 12 én déli 
13 óratói október 14-én délig ai egész "or-
tcágban a Tűzoltó-Otthon céljaira tüzoltónap 
tartathassák 

Államsegély. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Horváth Péter kemaneaszentpétsri 
rk. tanito részére évi 600 K fizétéskiegészitö-, 
Sandára Imre ksmeneskápolnai rk. taniló 
részére évi 157 K fizitéskiigésrilő pótállam-
ssgélyt-. Sümeghy István .vásárosmiskai ág.h. 
ev. tanitó részére elsfi korpótlék fejében évi 
200 K államsegélyt utalványozott. 

Egy pályafelvigyázó hirtelen halála. 
Kelemen Ferenc helybeli pályafelvigyázó folyó 
hó 20-án 54 évas korában rövid szenvedés 
a tán meghalt. Az egészségtől duzzadó pálya
felvigyázó váratlan bekövetkezett kimúlása 
mély részvétet keltett a vasutas társadalom 
körében, akik tömeges megjelenésükkel adják 
meg néhai karlársuknak a végtisztességet. 

A trieszti általános bi i toi i to társulat . 
(Assienrazioui Generáli) Budapest, V., Dorottya-
ntca 10. és 12. A »Közgazdaság, rovatában 
közölj Hk a Trieszti általános biztosító társulat 
(Assicurazioni Generáli), e legnagyobb, leggaz
dagabb és legrégibb biztosító intezetünk mérle
gének lőbb adatait. Teljes mérleggel a társu
lat mindenkinek, aki e celbol hozza fordulja 
legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad 
élet- lüz-, adUilmdny-, üveg- én betöret 
elleni biitomtátokat, Közvetít továbbá : jég
biztosításokat a Magyar jég- és viszontbizto
sító r. t. baleset- es szavatussági biztosításokat 
az Első o. általános baleset ellen biztosító 
lars**ag, valamint kezességi és óvadékbizto-
silásökat. eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés 
és sikkasztás elleni biztosításokat és verseny
lovak, teuvérek^es egyéb értékesebb tenyész
állatok biztosítását a .Minerva, általános 
biztosító részvénytársaság számára 

A czelldOmölki ügynökség. Wittmnan 
Adolf, Stugán Janón, VjU Aridra*. 

Lúvak védelme. A m. kir. földmivelés-
ügyi miniszter folyó evi 149 számú rendele
tével felhívta valamennyi törvényhalóságot, 
hogy az elcsigázott, nyomorék lovakat a bér
kocsisuk és fuvarosok kínzásai ellen megvé 
dilin••:/•• és hogy előforduló esetekben e ren
delet ellen megvédelmezze és hogy előforduló 
•setékben e rendelet ellen vétőket az illetékes 
közigazgatási hatóságok szigorúan megrend
szabályozzak, illetve a lelket'en állatkínzókat 
méltóan megbüntessék. 

A tapolcai „Tavas-Barlang" ünnepélyes 
megnyitása május hó 5-én történik, mely 
alkalommal az egész város ünnepios s. int fog 
ölten: Az ünnepély d e . 11 órakor kezdődik 
s gyülekezési helyül a város középpontján 
levő Szint háromság-tér van kijelölve, honnan 
a helyi testületek, iskolák és öss/.esireglindö 
idegenek részvételével felvonulás lesz a város 
ésszakkeleli részén épitstlbarlang bejárathoz. 
A barlang megtekintése után társasebéd az 
jonnan épült -Pannónia szálloda összes éttermi 

helyiségeibe*. -A bártanában a székesfehérvári 
honvéd-zenekar >•.-•• iát-<éni . es-hszgé)-."jsjsav 
berendezve. Az érdeklődés óriási! 

1 magyar Delta. A Duns mielőtt a 
Fikete-tengerhe szakad, deltákat alkot. Tudunk 
a Nilus deltáiról, ahol egy esztendőben kétszer 
aratnak, a magyar. Deltáról azonban csak 
azok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, 
szőlőt, vadaskertet kerítettek. A magyar Delta, 
amelyet KoTlerich Pál és fiai (Budapest, 
Ferenc József rakpart) hoztak lorgalomba, a 
legkiválóbb keritkeső anyag, mert olcsó, tartós 
és a célnak mindenképen megfelel. Kollerích 
Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar 
ipartermelésnek kiváló szolgálatot tettek. A 
cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállítja a 
sodronyt, mely versenyen kivül áll. Készséggel 
küld bárkinek árjegyzéket. 

napfogyatkozás. Mult szerdán, április 
17 en deli 12 óra 9 perctől 2 óra 19 percig 
nálunk is látott ritka természeti tünemény: 
gyürus napfogyatkozás volt A Hold akkor 
sétált át a Föld és a Nap között és majdnem 
két és fél óra hosszat eltakarta a világossá
got sugárzó Napot Sajnos, az ég borult volt, 
de az oszló-foszló Islhők kOzben-kőzben meg-
megsngftdték, hogy a Nap ki-kiviggyaojon, 
amiben különössn a gysrmeksk gyönyörköd-
tsk. Az idő hetik óta nemcsak nálunk. hanem 
az egész országban, jóformán egész Európá
ban igen mostoha. Április hó 14-én nálunk 
három fok hideg volt, a fagy nagy kárt tett 
különösen a gyOaölcsösökbei, nappal is több
nyire metsző hídig szttsk uralkodtak. Az 
emberek téli kabátban járnak. Ki tudja, mikor 
kerülhet sor a tavaszi divatra, mikor pom
pázhatnak benne hölgyeink az aszfaltos járó-
hslyeken ? . . . Hisz néha-néha olyan hideg 
szélvihar dühöngött, amilyennel talán Amund-
sen expedíciója birkózott a déli sarkon! Nods 
majd csak lészin borura derű! 

Agyonütötte a gerenda. - Kedden Guoth 
Sámuel kemiussmagasi 60 éves földiúűv.ss 
háza, bontásával foglalkozott. Közben egy 
meglazult gerenda kicsúszott helyéről és a 
földre zuhant. Guóth ekkor éppen az eső 
gerenda alatt dolgozott es nem volt ideje 
már ahhoz, hogy félreugorjék. A girenda 
öt-fején találta és oly súlyos zuzódást ejtett 
rajta, hogy ott a helyszinsn ki is -zenvedett. 
A megejtett vizsgálat során megállapíttatott, 
hogy a szerencsétlenségért senki satu vonható 
(slelősségre. 

Halálozás. Vér Géza kemenespállai r. 
kath. taniló lolyó hó 15 én 64 évas korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. Halála mély 
részvétet keltett kőrnyékszerte és széleskörű 
rokonságán kivül a környék tanítói és a község 
népe kisérte az érdemes férfiút utolsó útjára. 

Ellopták a jeiyco fáit. Schulze Ka
roly egyházaskeszöt körjegyző nemesített 
fiatél gyümölcsfáit, mintegy 20 darabot, isme
retién tettesek kivagdaltak. Ezen kis fák mint
egy 80 korona értéket képviselvén, a károsolt 
jegyző kutatni- kezdett és megtudta, hogy a 
fairtók Babóth János és fia egyházaskeszői 
lakosok voltak, akik a fákat elégették, r. tet-
tesekst a kárvallott feljelintette. 

Siurkálo legények. Verasztó Sándor 
és Csóka József kemeneshőgyészi béreslegény 
folyó hó 7-én este 10 óra tájban lesbeálitak 
és Szakács Sándor 45 éves ngyanottani lakost 
várták. Szakács csakugyan utjokba Vetődött, 
mire nekiestek és zsebkésükkel négy hslyen 
melbeszurták. A sérültet életveszélyes sebei
vel beszállították, kórházunkba, a tetteseket 
pid ig a járásbíróság fogházába. . 

Kolompár, a vádlott A cigány azt 
lop, ami kezeügyébe kerül. Kolompár Gyula 

I alsósági kóborcigány az erdőben járván, az 
ott összerakott szép hasábiákra vetette sze
mét, amely fahalmaz aztán napról-napra fo
gyott. A károsult Jáger Mihály erdőőr aztán 
lesbeállott, Kolompárt tettenérte és feljelen
tett.- Mit tesz ilyenkor a cigány ? Tagad. 

Ellopott pénztárca. Illés Ferenc keme-
nesmagasi lakos feljelentést tett a csendőr
ségnél, hogy valaki ellopta istállójából 13 K 
74 fillért tartalmazó pénztárcáját. A tolvajt 
nyomozzák. 

A gózgepkézelők ét kaaaaifttik leg-
közslebbi képesítő vizsgái Sopronban május 
hó 5-ik napján délelőtt 9 órakor a Sopron 
városi villanytelepen fognak megtartatni. A 
kellően Fstszerslt vizsgálati kérvények á m . 
kir. ker. iparfalügyslőséghez küldendők Deák-
tér. 8. szám. 

Poruljart szénatolvajok. Névtelen le
vélben értesítették a jánosházai cssodőrorsőt, 
hogy Bardó Mihály karakói bérlő pajtájából 
ismeretlén tettesek a szénát lopdossák. A 
csendőrség emberei a szénakazal mögött el
rejtőzve vártak az éjjeli szénadézsmálókra. 
Április hó 10-én éjjel 12 órakor épsn tetten 
érték Takács Imre és Szakovitst István karakói 
lakósokat. . • . _ 

A l ember élete milyen oldio Kapos
várról Írják: Zimmermani Mihály és neje a 
napokban az országúton haladva Kaposvárról 
Répás felé tartottak. Alig, hogy egy félórája 
egymássá' beszélgetve haladlak, óriási sebes
séggel egy automobil jöti utánuk. A megré
mült gyalogosok széjjsl ugrottak, dé már késé 
volt, mert az autó mindkeltőjüket elgázolta 
A szerencsétlenek oly súlyos sérüléseket 
szenvedtek, hogy ha meg tudják is őket az 
életnek tartani, teljes életükön át nyomoré
kok maradnak. E szomorú esetnek a slágerja 
az, hogy az automobil-tulajdonos a halállal 
küzkédőkuek 20, azaz: husz korona kártérí
tést ajánlott föl. E nemes adakozó nevt 
valószínűleg általános közhírré fog tétatni és 
remélhetőleg a .bíróság az ember-életet majd 
mégis magasabbra f" ja taksálni. 

Közgazdaság. 
' A Trieszti Általános Biztosító Társulat 

(Assicurazioni Generáli) f. évi április hó 
4-én tartolt Stl-ik közgyűlésen terjesztettek be 
az 1911. évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből láljijk, hogy az. 1911. december 
31-én érvényben volt életbúlosiuisi lőkeösx-
stegek 1.180 790,207 korona és 74 fillért tettek 
ki és az év folyamán bevett dijak 51,905,357 
korona es 81 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási 
osztály aijtarlaléka 24.558,447, korona és 87 
fillérrel 351,843,680 korona 02 fillérre emel
kedett Az életbiztosítónak osztalékalapja 
6.987,470" korona 49 fillért tesz kf.'A tüzbiz-

-tositási ágban, beleértve .vtükflrüvegbiztositást, 
a díjbevétel 18155,625,823 korona biztositáíi_ 
összeg után 31.117,251 korona 84 fillér volt, 
miből 107777,655 korona 29 fillér viszontbiz
tosításra fordiltitott, ugy, hogy a tiszta díj
bevétel 20.339,596 korona 55 fillérre rúgott és 
ez összegből 14.714,913 korona 89 fillér mint 
dijtat.alék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. Á jövő években esedékessé váló 
dijkOtelizvények összege- 148.108,144 korona 
98 fillér. A betörésbiztositási ágban a díjbe
vétel 1,494,546 korona 70 fillérre rúgott, 
miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta 
díjbevétel 816,101 korona 49 fillért telt ki. 
A szállitmánybiztositási ágban a díjbevétel 
kitett 5.133,335 korona 29 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levon.'sa után 2.339,844 
korona 58 fillérre rúgott. Károkért a társaság 



1911 ben "45 723,647 korona 90 fillért és ala
pítása óta 1.063,798,459 korona 33 fillért 
fizetett sí. E kártérítési összegből, hazánkra 
211.795,053 korona 79 fillér esik. — A 
nyereség tartalékuk közül, melyek összesén 
23.957,883 korona és 59 fillérre rúgnak,külö
nösen kiemelendfik : az -alaptzabályszerinti 
nyereségtartalék, mely 6.804,335 korona 18 
fillért tesz ki, áz értékpapírok árfolyaminga
dozásara alakított tartalék, mely az idei 
átutalással együtt 14.962,260 korona 76 fillérre 
rug, továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és az ingat
lan tartalék, mely az idei átutalással 2.031,287 
korona 65 filiért tesz ki. Részvényenként 700 
arany frank osztalék kerül kifizetésre. A. tár
saság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsőrangú ériékben vannak elhelyezve, az idei 
átutalások folytan 39J.746.965 korona 47. 
fillérről 416 840,622 korona- 40 fillérre emel
kedtek, melyek következőképen rahnak elhe-
lyezve : 1. lugatlanok és jéliíálojj-követélések 
101.7<*3,390 korona 60 fillér, 2. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kölcsönök 36.489,996 k.. róna 
03 fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra 
adott kölcsönök 4.961,098 korona 36 lillér. 4 
Értékpapírok 249.504,355 korona 85 -fillér. 5. 
Követelések álUmoknál és tartományoknál 
19.182,014 korona 70 fillér. 6. Tárca-váltók 
634,457 kotooa 05 fillér. 7. Készpénz és az 
intézet követelései a hitelezők követeléseinek 
levonásával 4.305309 korona 81 fiHér. ü«z-
szesen 416.840,622 korona 40 fillér. Ezen 
értékekből 82 millió korona magyar értekekre 
esik. Ezen alkalommal arra utalunk, hogy az 
Assicurazioni Generáli legújabb leányiotézete, 
x .Minerva" általános biztosító részvénytár
saság Budapesten a kezességi és óvadék-, 
valamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés 
és sikkasztás elleni biztosítást nemkülönben 
a versenylovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosítását vezette be. mint 
uj ágazatokat hazánkban. 
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Újtelén. 
Rákóczi utcában egy kétlá
basból i l ló ház pincével és 
kerttel azonnal kiadó. 

Ugyancsak az Újtelepen, 
fentihez hasonló HÁZ, kedvező 
feltételek mellett azonnal eladó 
-vagy bérbeadó. 

Bővebb értesítés nyerhető' 

Hoffmann Miksa 
íakereskedönél Czelldömőlk. 
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Szólő-oltványok 
szőlővesszők es Gleditsctiis (élőkeri-

tésnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebbén ajánljuk a 

legjobb hírnévnek örvendő 

Szücs~Sándor F i a 
szőlötelepét Blbardiószegen. 

Ha a aajit érdekét tartja etem elötV. ugy ne 
Tegyen eddig oltványt vsgy vemzói, rnjg a 
fenti cég nagy képet ánegyzékét nem kértet 
ingyen éa bérmentve. Ezen árjegyzék minden 
eiélöbirtokoet érdekel hasinos tartalmáaál fogra. 

Ölesé és pontos klaaolgiláa 
Bsásses elismeri laval. 

Á Uaatelt érdeklődök a telep megtekintésére 
szivosrn Hitetnek, 

L E G S Z E B B É S 
LEGALKALMASABB 

bérmaajándékok 
MOLNÁR LAJOS 
ékszerész és ória üzletében 

gj (Városház-épület) szerezhetők be 
LEGJUTÁNYOSABBAN 

« Arany és ezüst nyakláncok,, 
szivek, amulettek, keresztek, gyű--
rnkf fülbevalók, arany, ezüst es 
nikkel órák nagy választékban. -
Ékszer és órajavitások elfogadtatnak. 

Eladó ház. 
Á Kórház-utcában levő 

újonnan épült ház mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 
szép nagy kérttel azonnal 
olcsói eladó. 

^ Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában 
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Építtetők figyelmébe! 
. Kisebb-nagyobb épületek 

felállítását, — építőmesteri 
közreműködéssel — javításo
kat, átalakításokat jutányos 
áron elvállalom. 

Wendler Mátyás 
kJaives-iaeros, építkezési véllalkesé, 

C z e l l d ö m ő l k . 
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A mesterdalnok . 
. Cipóin saép es tökéletes 

'•' Benne", járni élvezetés. V 
a Mert ha cipót tzegzek, varrok, 

Bajt' van. 

kaucsuk sarok . 

Varga György Czel ldömőlk 
villamos-üzemű faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. e. közönség tudomására, hogy Czelldömölköh 

villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittatj közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mért IflíítSj*! mindenki tetemesen olcsóbban apríttathatja fel, az 
aprítás! müveiét rövid ideig tarló és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, mig azok azt összevágják. 
, A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás 7 K 20 fillér. : - . ̂  ' - ~ 

Csak fűrészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok. Ugy a téli, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömőlk, Szent 
háromság-tér (Honn Sándor féle ház). 

- E z e n uj válla latom hoz a n. é. közönség-becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 

>•• - . Varga György. 



16 ezám KKMENEP 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőiig összpontosítsa szüíiegletelnek 
beszerzései egy cégiéi, mely *nt*a »é*l 

telekéit leejebbea. ;. 

E L Ő N Y E I : 

I . Nem kell ismeretlen céghez fordulnia 
t. Nem lesznek szélágazó kötelezettségei 
3. Állandó összeköttetésnél pontos ée reális 

- -—kisaolgáiást-biztosit magának. 
4 Állandó, aeueköletése mindig Tigyézni fog 

önt vevőjének megtartani. ' ; 
Uját érdek*, bogy csak iner t , előkelő céget 

tiszteljen siet bizalmával. 
Aufrecht es Goltschmied u t ó d a 

és Társa i\-t. 
Budapest, IV . KarolT-körni 10. szám. 
Kaphatek kénys lmes ha vi leíizetesre, állandó 

összeköttetésnél folyószámlára is: 
1. A msfytu ét némát irodalom essz > termé
kei, S. Képek. S Bőröndök és boröndáxuk 4. 
Férfi f*hirn»>miiek. ó. Látcsövek. 6. Fénykép-
kéaz'ilékelt, feiszerelések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 3. Chinaezüsláruk. V. Csillár-
éa petróleumlámpák. H>. Kézb torok. 11 Szőnye

gek. \i. Mindennemű hangszer 
Fenti 12 oszlálynnk. összes cikkei elsőrangú tri-
n&séguek és minden osztály ciik^iröl külön ki* 
merítő árjegyzékkel rendelkezünk, és a kívánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj k. 
Elvünk : Vev6körunV megtartása, pontos kiszol

gálás, néltánynk áiuk révén. 
Minden fclriiágofitástal szm-sen szolgálunk 

380 magyar hold birtok 
Zaiamejye legjobb részében a mura-

Jfjflef közvetlen közeieben, mely áll 

314 nolá eisörenda slk fekvésű 

szántóból, 66 hold Utünő bő-

termő rétből - . 
és nwjgfelelt; szilárd majorsági épületekkel. 7 
km. a 'raxiti állomástól, kiválóan előnyös mnn-
kás Iszonyok é» számos népes kézségekkel ko-
nilvévi- kedvezi fizetési fellételek mellett eladó. 

Érdeklődőknek kocsi tz állomásra bármikor 
rendelkezé»re~áll. 

Felvilágosítást nyújt: 

Slockner J . hirdetöirodája 
Bnát.pést; IV. Semmelweis-utca 4. 

: Szobafestéseket, 
'cini és templomfesléseliet. má

zolásokat, úgyszintén a szoba- H 

festői, szakba vágó munkákat 

jutányos áron 
a legnagyobb megejéjtedésre 

készítem. 

Horváth Lajos' 
sióba címfestő és máso l t 

Czelldömölk, Kis-ntca 2 sz. 
(Szölő-vendéglö mellett.) 

«*t9M 

S z a l ó k y Zsigmond 
- kőfaragó 

G M11 d o m ö 1 k. 
" Sirköraktár : Szentháromság-tér. 

: Kőfaragó-telep : Kis-ntca. ": 

Ne vegyen 
addig 

s z ő l ö o l t v á n y o k a t 
míg Berecz Lajos S*-'i-t:lc.ii 
kertészetében meg nem tekinti 
a legkitűnőbb, kizárólag első 
osztályú sz.ólóoltvt'tivokat 

Kapható minden hazai 
fajban. 

IX- flomokkö-, márvány-, gránit- és 
syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epttletmnnkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat Jutányos áron készítem. 

HlIWJiUii.-Kfli 

tó 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akajja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében cse- cí 
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer k i - .^ 

próbálja a világhírű 

QEÖS2LÁI MSITIOLI 
sósborszeszt 

01 

m l ó i 
a háziszerek királyát ||>4'-Vr'Vi^h vi-'" ' 
astö 44 filléres. 1;10 és 2-20 K1 W^M®!^ 

' -C<nz, Kfi-:zveny, reuma, azaggafai, iiyi 
^"la'ás, oldalsznrás, keresztcsoiitfáj • -. d--ek-
ss oldal- vágy hátfájás', izom- e.-, ne.:. 

K a r - é-S-'lábgyerigeség, merev veutn 
Q, ujjak, gócaink, továbbá htllés-, megfáz 

•2* léghuzamból származó bsjok Hzonn il 
3 tiek az Oroszlán ilenthol Sósbur-/. 

lata állal. Ha a fájó testrész ad-V-
JJ lilri, ugy borogatást alkalmazzunk 

Fogfájás, fejfájás,- I . - J • I.. rjiránás, 
ilegusaég, bágyadtság, kimeny aiunánoaj 

:k 
ésj 

• 

í '-nihil 
ii.'i-zna-l 

'.!,--• nemi 

f - l ilódi 

eredeti üvegekben. 

F Ő - E L Á R Ü S I T Ó 

layer István Gzeíldömölk 
I, tüsze r, csemege és lisztkereskedő. 

5; gywigesét! eseteiben--kincsesei ér 
X Oroszlán Menlhol Sósborszesz. 
» , Torokfája*, rekédteég, gégehnrot, irVMoMiza, 
5 nátha ha lell^p, ugy emlékezzék »/ 0--.>-zlánl 
3 M-iitlMil Sósborszeszrej- mely a le-ikiíütK'ibb e>| 
C legelterjedtebb háziszer. 
BK Ezer és ezer más esetekben ja kilflnéj 
3 sikerrel lesz az Oroszlán M"iitho', .Soslwirszessj 
n> használva. 
O Minden egyes aveghez l)Zi hasznalatil 
5 utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairaU 
e> tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol[ 

Sósborszesz az emberiség jótevője. 

^-rüág tegelteTJedtebfr^^^ Írógépe a „MIONON" megtekint
hető: Dinkgrere Nándor papirkereskedésében. — . Ára 160 korona. 

Nyomatott Dink-reve Nándor villanyOzemfi könyvnyomdájában, Celldömölkön. 



V E f i T E S T A I I T F t G O E T L E M L A P . 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona,, félévre 41 
korona, negyedévre 2 korona. 

Egysa szám ára darabonként 20 fillér. 

'Felelf* Szerkesxtí: 

DINKGRBVE NÁNDOR 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Dínkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldómöikón. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű; pénzilletékek. 

® 

n 
B É R M Á L Á S R A 
. . és egyébb alkalomra . . 
óriási választékban kaphatók 
kész férfi, fiu és gyermekruhák, felöltők és divatraglánok 

és 
Cégtulajdonos: Singer Miksa és Stransz Arnold/ 

pápai elsőrangú kész ruharaktárában, legjutányosabb áron-

Megkeresések a celldömölki fiókműhelybe kéretnek 

(Dömölki-utca, Szalay-féle ház), hol azok a legteljesebb 

megelégedésre azonnal elintéztetnek^ — 

Mérték utáni megrendelések_48 órán bel ül a leg-

kifogástalanabb előállításban eszközöltetnek. 

Választékot öltönyökből kivá-
natra bemutatunk. 

m m • I S I l _ 8 8 B i 



B Ú T O R O K 

I Hálók, ebédlők, urisznbák, szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastély berendezések, vas- és rezbu-
torok," szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyős fizetési feltételekkel 

Díszes nagy botoraiban 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták-I kai díjmentesen küldetik bárhova 
M O D E R N • 

I 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azl mondta, hogy szeplők el
űzésére, valamint finom, pnha bőr és 
fehér téint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, minta világhírű .Stecken-
pferd. liliom tejszappan. Védjegye »Ste-
ckenpíerd' kéézili Bergmarn et Co.cég 
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogueriá,, illatszer és minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann-féle .Manerajjiliomtejkíém 
fehér és finom női kezek megóvására, 
ennek tubusa 70 fii., mindenütt kapható. 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 
Bndapest, IV. Gerlóczy-u 

szám 
„jsasSsisssBfj? 

A NIKOTIN MÉREG! 
A dohány drágá i 

E g é s z s é g é t ó v j a ! 
Több száz koronát takarít meg, ha mér
sékli dohányzását vagy ha leszokik róla. 

Egy Havanna pastilla 
I órákra megszünteti a dohányzási ingert. 

Egy hétre való doboz á ra 40 fillér. 

I T Ö I V . v é d v t t . T ö r v . védve, 

kapható mindenütt.' 

Viszoiiteláriisitókiiak árkedvezmény. 

Vezérképviselet: . ' 

|Caviar bonboa és Havanna pastillák 
vezérképviselete és lerakata 

|Bndapest, VII. Aréna-nt 19 II em. 7. 
Teleion 102- 36. 

Szölp-oltványok 
szőlővesszők é l Gléditácbi* (élókeri-

fesnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb hírnévnek örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőlőtelepéi Bihardiószegen. 

Hm m'saját érdekét tartja''szem előtt, ugy ne 
vegyen addig 'oltványt vagy vesniöl. mig a 
fenti cég nagy képes inegyzékét nem kérte; 
ingy.n é* bérmentve. Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalminál fogva. 

Ölesé ée pontos kiszolgálás 
Szznoi e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődők a telep megtekintésére 
szívesen láttatnék. 

FORHIN"-nal permetez, 
mert a FORHIN 

sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
k é s i ál lapotban' 

Nagyon erősen tapad a ned
vet levélre is! 

Bármily harmatnál perme
tezhet vele! Semmi üledéke 
nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk az ed
dig dr. Aachenbrandt iiaba-
dtdniiít képezett Réskénport 
és kordéi port is Kérjen in-
k'Vfii és bérmentve leírást a 


