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Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési á r a : KgéM **re 8 kurotui, félévre 4 
korona, ne-yedevre 2 korona, 

E^P-Í szám ára darabodként 20 fiilérf 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 

" hirdetések és mindennemű pénzilletékek. ' 

Május- elején. 

A virágos szép május, melynek 
érkezését már kora reggel harsogó ci-
gányhanda hintette, mult szerdán kö
szöntött ránk. 

Május a régi római kalendárium-
n az évnek harmadik. Maja istennő

nek szentelt honapja volt. A római kath. 
egyházban e hónap a boldogságos Szűz 
Mária tiszteletének van szentelve, mert 
akkor szokták megtartani az úgynevezett 
má|iisi ájtatosságot, -amely rendes kö
rülmények közölt a Szűz Anyának vi
rággal gazdagon fölékesített oltára előtt 
mondott szent olvasóból és a lorettói 
lilániából áll. Faluhelyen és kisvárosban 
erősen készülnek a jelentős ns,>ra és 
boldog az a leányzó, akinek szülőháza 
elüti ott áll a virágos bokrétával és 
piros selyem-szalaggal díszített sudár 
májusíe. És hegyen-völgyön mindenütt 
örömet kelt május érkezése, melyről az 
idén a középponti meteorológiai (idójá-
rástanii intézet szeszélyes, sőt veszelmes 
időjárást jövendői. A Nap e hónap fo
lyamán 1 óra 15 perccel gyarapodik. 

Hossza május elsején 14 óra 26 perc, 
május 31-én pedig 15 óra 41 perc. | 

• Sokat ad ezekre a numerusokra a j 
gazda, akinek most már bőven akad j 
munkája a ház.-és udváf körül. A mag- í 
tár; a pince, a szénapajta és padlás • 
tisztogatásán ^s szellőzésén kivül a ga- I 
bóna-készletet is meg ke l l forgatnia. A 1 
gazdaasszony pedig még mindig ülteti j 
a kotlóstyukot, mig közben a kis liba • 
és-réce számára jó gyeplegelőröi gon- ! 
doskodik. 

A mezőn most kezdik meg a ka- 1 
pásnövények első kapálását, ha száraz j 
idő van. gondosan megöntözik és a j 
faltyuhájtást lenyesik. A szőlőben az 
első kapálást, bevégezve, a -hónájTTríá-
sodik feleben megkezdik a zöld-oltást j 
is. A sok. gazdasági gondoskodás köz- ' 
ben aggódva néz a gazda Pongrác, 
Szervác és Bonifác (május 12, 13, 14) 
napjai elé, mert* a három ác fagyos 
szent, néha csakugyan fagyot hoznak. 
Nemkülönben félve várja a május 25-én 
beköszöntő Orbán-napját, amikor a má
jusi fagyot a zsenge növényzet a leg
jobban megsínyli. 

Májusban rügyezik. kL a legtöbb 
költő lírája is, mert május a szerelme
sek hónapja. Májusról irván, meg kell 
emlékeznünk a csillagok járásáról is,-
mely szerint Kaszter és Pollux (az 
ikrek) a csillagcsoportok közé jutottak, 
azoknak a férfiaknak tehát, akik e 
hónapban születtek, páratlan jó a szivük. 
Elmések, okosak, nemeslelküek, de kissé 
gőgösségre hajlók, azonfőlül hanyagok 
és mulatságot keresők. Szivük a sze
relemre és nemes barátságra van te-' 
remtve s rendkívül boldogok lesznek, 
ha olyan nőt vesznek el feleségül, vagy 
olyan férfival kötnek barátságot, aki 
velük egy csillagzatban született. Igen 
sok szépet mond a plánéta-jós a má-*1 

jusban született nőkről, akik — sze
rinte — szépek, nyájasak, kedvesek, 
boldogok és férjüket boldogítják. 

Olvasó közönségünknek kellemes 
májusi napokat kívánunk, akárme
lyik hónapban születtek légyen, — min
den föltétel nélkül[_ 

- . J , ' . — " ' " " ' . 1 : ~ . 

Nehéz idők. 

Rossz csillagok járnak édes magyar népem. 
Sölét felhők, nehéz gondok torlódnak az égen; 
De azért mindnyájan, hogyha összetartunk, 
Nincs hatalom, amely erőt vegyen rajtunk. 

Sok az ellenségük, - jóbarátunk nincsen — 
Éhes holló-módra függ szeme a kincsen, 
Amit rejt a Kárpit koszorúzta róna. ,^ . .,. 
Ha széjjel szakadunk, ki lesz ki megóvja? 

Magunk közt is'dul az átkos visszavonás: , 
Régi betegségünk már az a róssr szokás, 
Hogy az egyik jobbra huz, a másik meg balra 
S a legtöbb okos szó: borsó csak a falra. 

Hamis prófétákra hallgatn#.k<«ma'sokan, 
Vakon biznak, hisznek, Uras ábrándokban. 
Léha imflskátlane-ás csábHgalja őket, • 
Aminak a nyomán csak bün s nyonjor nőhet. 

Magyar zászlóvivők, .vezessük a népet; 
Óltsnk a szivébe az igazat a szépet! 

Ne hallgasson többé ámítók szavára. 
Áhítattal nézzen Istenre. Hazára. 

Es szere.—uk agymást. mint a jó testvérek, 
Ez legyen hazája az egyetértésnek! 
Tanuljunk* a mullbói, vegyünk példát róla. 
Hogy mind együtt legyüak. mikor int az óra! 

Ha mindenki elhagy, nem hagy él az Islen, 
Ki ezer év előtt hazái adott illan. 
Egy szívvel lélekkel hogyha összetartunk, 
Nincs hatalom, amely erőt vegyea rajtunk. 

Gergely János, néptaoitó. 

s A kollégák. 
Irta : Suba Zsiga. 

Mardos községe azon községek kezé 
tartozik, jnelyék az utóbbi .évtizedek alatt 
rohamosan fejlődték, mert Matdos• községét 
azamügyre vették a zsidók, *kjk tömegesen 
kezdtek b»le..'»lrpedni. Tagadhatatlan-;' -h'ovy 
hová a zsidók telepednek, oitlialad á kultuia, 
kereskedelem és ipar A zsidóságnak valamely 

községbe va'ó rohamcs települése, a fejlő
désre most félhozott három dolgon kivöl még 
abban is nyilvánul, hogy fik a község részére 
az államhatalomtél soha sem kérnek semmit, 
azért mégis mindenfele intézményt megkap
nak, úgy Marios község rövid idő alatt ka
pott járásbíróságot, lelakkönjvi halóságot, 
adóhivatalt, alsóbb és felsőbb iskolát, szolga-
biróságói s hogy haladásában ne akadályoz
ta -sek. nagyközséggé lett s mint ilyen járási, 
kör és községi orvosi székhelyivé a mondani 
sem kell, hogy takarékpénztár és kaszinója 
alakút. 

Mindene volt tahát Mardos'községének 
már a még kir. közjegyzőben sem vall hiánya, 
de ügyvédje még nem volt, Évekkel előbb 
megtelepedőt ugyan egy zsidó doktor, de 
oly rosszul mant neki, -hogy meg kelleti szök
ni*, minek valászinü oka az, hogy a zsidó 
mindenhitsorsosa! szereti, csak az ügyvádét 
nem. azt tartván falóié; hogy mint «zabad-
gnndntknzó, nem-' taftja meg a Mózes" hitét.. 

Ámde az ember nagy vállalkozó s igy 
történi, hogy Ferenczy Gáspár, kinek városon 
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A pénz kevés! 
Sok talán sohase is volt, de most' 

r n i á r oly kevés, hogy még a nagyobb 
pénzintézetek - is megérzik. Megérzik é s 
sorra megvonják a hitelt, akiktói csak j 
lehet. Így aztán egyre-másra buknak a 
kisebb bankok, aminek hatását nemcsak I 
az illető részvényesek, hanem a ' nagy- I 
közönség is megsínyli. 

A pénzszűke valóságos csapást 
mért egész közgazdaságunkra. Termé
szetesen lelohadt a vállalkozási kedv, ; 
mindenki csak megmenekülni kivan már j 
megkezdett vállalkozásaitól é s — hitel- ! 
források eldugulása következtében — j 
semmi hajlamot sem érez, kockázatos • 
njabb kísérletekre. ; 

A pénzszűke kalamilása legérzéke- ' 
nyebben a kisembereket sújtja'. Azokat j 
a kisembereket, kik váltókat .eddig apró . 
részletekben törleszthették, de most,—j 
amikor a kisebb pénzintézetek maguk ; 
is zavarba jutottak, tőlük egész adós- • 
ságuk azonnal való kiegyenlítését köve- !. 
teük. így érezteti Pénz őfelsége irtózatos 1 
hatalmát, fenyegetvén az apró egzisz- ; 
tenciákat, de keményen sújtva a tőkét ; 

is, melynek jövedelmei ugyancsak meg-
csappannak. Mert hiába drága a pénz, • 
hiába szed a tőke nagy Kamatokat, ha j 
a közgazdasági funkciói (hullámzás) i. 
amelyből mindig ragad valami a lókéra, ! 
csak vontatva végzi folyamatát A pénz-7 
üzlet kamatjövedelme nem pótolhatja az j 
egészséges közgazdasági működésből 
származó hasznot. A pénzüzlet csak 
segédeszköze a közgazdaságnak, — 
mely nélkül közgazdaság el nem lehet, 
azt nem nélkülözheti és amelynek ba
jait nagyon is megérzi, — dé a pro
duktív (termelő) tevékenységet maga a 
pénzüzlet nem képezi: . „ 

E bajok ellen nincs egészen helyén ! 
az a sokat hangoztatott tanács, hogy a 
na'gy pénzintézetek, mint amelyek nagy
részt a bajok okozóinak tartanak, ne 

fukarkodjanak annyira a hitellel. A nagy 
bankokat legföljebb azzal lehet vádolni, 
hogy mindenek fölöli üzleti érdekeiket 
tartják £>zem élőit és egyes esetekben a 
közérdek szempontjából méltányosabbak 
lehetnének. De azért a baj nem tőlük 
ered. Az egész világ ma már egyetlen 
nagy bolt. melyben az üzlet egy rend
szer szerint bonyoliltatik le. Oly szoros 
kontaktusban (érintkezésben) . vannak 
egymással a világ pénzpiacai, hogy kép
zelni is alig lehet, hogy például Paris
ban bőségesen. Newyorkban vagy akár 
Bukarestbjn-~pedig szűken volna pénz. 

Csák egy remedium (orvosság) van 
mégis: a nagybankok legkíméletesebb 
eljárása a kisebb megszorult pénzinté
zetekkel szemben, melynek következé
sekép . elvárható, hogy viszont á kis 
pénzintézetek is méltányosak lesznek 
adósaikkal szemben. 

.,A türelmet amit úgyis kénytelen-
kelletlen lanusiiani kell. nem ajánljuk, 
mert ezt az erényt ajánlás nélkül is kell 
gyakorolni. Csak aztán ezzel a reánk 
kényszeritett türelemmel ne járjunk ugy, 
mint az egyszeri szamár,' amelynek gaz
dája napról-napra kisebb adag abrakot 
tett elibe és épp, amikor már legjobban 
elsajátította a koplalás művészetél , — 
akkor adta ki a páráját. 

A czelldömölki encharisnkns 
« értekezlet. 

- Több izbea megemlékeztünk már a váro
sunkban május hó 23 ára tervezett eucharisz
tikus értekezletről, amelynek célja az Oltári
szentség kultuszának mélyítése ugy a papságban, 
mint a hívekben. Három egyházmegye találkozó 
helye' lesz városunk. Az ünnepség súlyát, 
fényét pedig emeli azon körülmény, hogy gróf 
Mikes János megyéspüspök is nemcsak meg
jelenik ezen, hanem az értekezleten, az ezt 
megelőző s követő impozánsnak ígérkező 

ünnepségeket! is tevékeny ré-Zt-vesz. Kivnie 
Kránitz Kálmán veszprémi felszentelt, püspök. 
Hajdú Tibor pannonhalmi főapát s más egy. 
házi diquitáriusok is megjelennek az értekez
leten, amelynek előkészítő munkálatai, dr. 
Tauber Sándor kanonok vicerektor végzi nagy. 
buzgósággal. Dr. Tauber Sándornak a szent-
ségimadó papok társulata egyházai, igazgató
jának az értekezlet megtartásáról szóló fel
terjesztéssé főpásztoronk az alábbi meleghangú 
leiratban válaszolt: ' . 

Főtisztelendő Kanonok, Igazgató Ur! 
Főpásztori űrömmel értesültem Ftgednek, 

mint a szentségimádó p&pok társulata egy
házmegyémben igazgatójának f. évi április hó 
10-éii hozzám intézett fölterjesztéséből arról 1 

az örvendetes és dicséretre méltó száudékról, 
hogy a nevezett társulat t. évi május 23 án 
Celldömölkön eucharisztikus kongresszust fog 
tartani. 

Midőn ezt nagy örömmel tudomásul 
veszem, s a kongresszus megtartását főható-
ságilag engedélyezem, s annak hozzám bemu
tatott tárgysorozatát jóváhagyom : szives kész
séggel megígérem, hogy a szentségi Jézus 
tiszteletét, s az iránta való szeretetet és e 
szeretet fokozását célzó ezen gyűlésen magam 
is személyesen részt akarok venni, s e napot̂  
én is a legméltósagosabli Oltáriszentség köze
lében és szeretett papjaim' között óhajtom 
tölteni. . " 

A kongresszust előkészítő munkálatokra * 
Isten áldását kérve, Főpásztori áldásommal 
vagyok Főtisztelendő Urasaidnak 

Szombatneiy, 1912. ápril. 18 án 
Krisztusban jóakaró föpásztora: 

t Jáaoa, 
pueséew- ' * -'" 

Az értekezlet az ennek keretét képező 
ünnepségek részleteit az alábbi meghívó is
merteti. 

Meghivo. 
Az „Eucharistia-lársulat' a ' főtisztelendő 
szombathelyi püspöki főhatóság 2807/1912. sz. 
engedelmével 1912. május hó 23án Celldö
mölkön ' ~' 

eucharisxtikus értekezletet tart. 

rosszul ment a dolga s kényelmes megélhe
tést nem tudott inasának biztosítani s mert 
szerette az itókát is, városon arra sem tellett, 
elhatározta, hogy Mardosra teszi át az irodát, 
ami nem ment nehezen, mert agglegény volt 
s kevés cókmókja. 

Az első évben Gáspár bátyánknak sem 
ment sehogy a klientúra, de nem hiában volt 
ő magyar s mint ilyen makacs és kitartó, 
bizalmát nem veszítette el és szerencséjére 
és tudományára támaszkodra remélte sorsá-
sak -jobbra fordulását, ezistenciájának meg
alapozását 

• Ember tervez s Isten végez*! s igy az 
Isteu végzésé Gáspár bátyánkra rosszul ütött 
ki, mert helyzete" napról-napra, aggasztóbbá 
kezdett válni s mikor már ő is arról kezdett 
tervezgetni, hogy: »elhagyja «zt a ronda 
zsidó fészke'.., hol még egy ügyvéd sem tud 
megélni, gondolatmenete megakadt az egyen 
s ekkor ötletesen ekként kezdett okoskodni: 

— Í z ügyvád egyedül nem ügyvéd, mert 
t idomáévá a veszekedés és perlekedés lévén; 

ezekhez támadó és védelmező, szóval: kél fél 
szükséges, mert ő hiába lámád vagy véd, ha 
nincs, sí ellentaiij.m, akkor nincs per, ha nincs 
per, nincs pénz s ha nincs pénz, nem lehet 
megélni: elhatározta tehát, hogy hirdetményt 
tesz" közzé, melyben világraszólóén hirdeti, 
hogy Mardosra ügyvéd kerestetik. 

I Bár a magyar ember nem igen szeret 
'hirdetni vagy reklamirozni s ez inkábba más 

népek sajátjai, kik a pagvtr ötlstewéaét «s-
által Alisán jövedelrhejtetlk. Gáspár bátyánk 
Ötletét *"~ szükség álul kényszeríttetve egy 
fővárosi lapba mégis.közzé tétette: : ' 

A hirdetménynek meglett a kellő ered
ménye, inert-rövid idő a lati letelepedett a 
községbe dr. Spieglheisz Bernát köz és váltó
ügyvéd, ki házának falára aranyos betűkkel 
írott firmáját ki is szegeztette. 

Ettől kezdve Gáspár bátyánk helyzete 
kezdett változáson átmenni s már a tanácsok 
is jövedelmeztek, melyeket azelőtt szívesen 
és ingyen szolgáltatott. írnokot is tartott a 
egy kis durvaságot is ma,;Bn|jeil„il m.eSna,k,, 

holott azelőtt leereszkedő, nyájas s előzékeny 
volt s habár Bernát kollégájával" a tárgyaló
teremben mindig veszekedett és perlekedett, 
a polgári életben 'a legjobb barátok voltak. 

Mardos községe és vidéke jó bortérme-
léséről is híres s mintán Mardoson" jó bort 
lehat inni s miután jogász embert elképzelni 
sem lehet, hogy ne szeresse á bort, Gáspár 
bátyánk s dr. Spieglheisz Bernát gyakran ad

h a t maguknak találkát a borús asztal mellett -
s különösen Spiegelheiszékhez szeretett ellá- . 
fogatni az öreg, mert az asszony telt idomn, 
kecses és bájos nő volt, amellett molett s 
mist ilyen,' szívesed ellrécselt Gáspár bá
tyánkkal. 

• - Eddig annyira jól ment minden, -hogy ha 
a kir. törvényszéknél volt dolguk, vagy bíró
sági végrehajtást foganatositettak, szóval hová 
fuvaron kellett menni, együtt fogadtak luvart, 
•gyütt utaztak, de mind. a ketten zsebelték a — 
fuvardijakat. Történt azonban, hogy egy kicsi
nyes dologban, melyben nem a személyek, 
-hanem a lelkiismeretük—játszta a szerepet, — 



KEMENESALJA 18. szárú. 

.Jí. órakor csendé* szentmise a szent 
Benedekrendi -apáttág templomban, a kegyol
tárnál. Tartja gróf Miket János szombathelyi 
megyéspüspök nr. Mise ntán szentbeszéd. 
Tartja dr. Boda Jttnos tb. kanonok? egyház-
menei irodaigazgató. Utánna papi értekezlet 
a szent Benedekrendi apátság templom kincs
tártermében. 

• lárgysorotat. 

1. ÜdVözlö beszéd. Tartja Tanber Sán
dor az eucharisztikus társulat egyhm.igazgaioja. 

2. Az egyházi szónok kötelessége tekin
tettel az eucharistia vételére és a gyakori 
áldozásra. Dr. Molnár Ignác gyón székesegy
házi apát-kanonok. 

3. Az oltáregyesület és a gyakori szent 
áldozás. Kántir Károly pápai prelátus, királyi 
várpalotai apátplébános. 

•4 Magyarszági egyháztórténelmi adatok 
az eucharistika kultuszáról.Dr. Lukcsics József 
pápai kamaráé, budapesti egyetemi tanár, 

5. Az oltáriszentség szociális jelentősége 
Dr. Strommer Viktórin pannonhalmi főiskolai 
tanár. 

6. Záróbeszéd. Tartja Mikes János 
megyéspüspök. 

Jit órakor társasebéd a Griff-szálloda 
dísztermében. 3 órakor a szent Benedekrendi 
apátság templomban ünnepélyes litánia, ked
vező idő esetén körmenet az olláriszentséggel, 
le heum 

Az értekezletre összes paptársainkat 
szeretettel .meghívjuk, jöjjünk Össze mennél 
számosabban. Kívánatos, hogy a templomi 
ájutosságon mindenki karingben jelenjék meg 

Akik közös ebédén résztvenni óhajtanak, 
ebbeli szándékukat levelezőlapon jelentsék be 
Főtiszt Bán János szent Benedek rendi cell
dömölki lelkész urnái legalább is 2—3 nappal 
a gyűlés előtt Egy teríték ára asztali borral 
együtt 4 K. 

annyira elkezdtek veszekedni, hogy Gáspár 
bátyánk becsületszóra kijelentette, hogy dr. 
Spiegelheisz Bernát lakásába többé soha be 
nem teszi a lábat. A két kolléga ezen esete 
annak a bizonyítéka, .hogy kicsinységekből 
leiznek a nagy dolgok, mert azokhoz mindig 
teszünk, ragasztunk, foltozunk, a nagy dolgok 
ellenben összezsugorodnak, mert azokból foly-
top nyesünk} rágunk és ollózunk, már pedig 
amennyiben á veszekedés alapjául szolgáló 
dolog kicsiny volt, ép annyiban nagy dolog 
volt a fogadás, melyet Gáspár bátyánk tett, 
mert a Spiegelheiszék jó bora, Ízletes ur.so-

/nája é» az asszony — mindég felheviteiték 
- az öreg agglegényi vérét. 

. ...J^^z^,iiÍM.,l*Mini mikor a j"di-

•Víia^anartelldő- ; 

"katura is szünetel, Gáspár bátyánk a dr. Spi-
eglheisz lakása.felé ballag. A 'dr. az.ablakon 
kikönyökölve csibukozik, felesége pedig a háta 
mögött áll.és horgol. Jleglatván az öreget, 
hogy andalogva jő, az-asszony azzal a kezé
vel, melyben a horgoló itt volt,-uregtöki a 
férjét s azt mondja: »hivd 'be a* öreget, 
lássuk tartja-e meg a fogadást ? !• . 

• (Vége köv.) ' 

mölkön. ebbeli szándékukról legkésőbb május 
18-ig értesítsék Főt Bán János celldömölki 
lelkész urat . . . 

Felejthetetlen manifeezláeiékban leez 
tehát része e napon a celldömölkieknak, akik
nek lelkébe kitörülhetetlenOl fog bevésődni e 
hatalmas számban, három megyéből egybe-
sereglő papság impozáns fetvooolása s a leg
szebb szentségi kultusznak meleg megnyilat
kozási. ' 

H Í R E K . 
• ikes Jánoe jréf, megyéspüspök kísé

retével autón mnlt kedden délután Jánosházára 
utazott, ahol nagy ünoepséggel fogadták. A 
nagyközönség nevében dnkai Takách Márton 
főszolgabiránfc" üdvözölte a főpapot, aki más
nap, május l é n Jánosházán megkezdte apos
toli lunkciéját A bérmáltak száma 1015 volt I 

Vessey Sándor meghalt. A dunántúli j 
av. egyházkerület főfelügyelője, Véttéy Sán
dor, aki csak három év óta tölti be ezen 
egyházi mé nxágot. 74 éves koriban elhunyt. 
Az illustris férfiú temetése tegnap ment végbe 
a somogymegyei Szőkedencsen az egyház
kerület vezető lérfiainak impozáns részvétele 
mellett, A gyászszertartást Gyurátz Ferenc 
püspök végezte. 

Masodjtgyzö választat. A . városunk
ban szervezett adóügyi másodjegyzói alias be
töltése pénteken délután .körtént meg. Egy
hangúlag Dezső Lajos felsópatyi oki. jegyző 
választatott meg 

Herblt Geia alispánunk a mull héten 
ismét- elutazott Budapestre, ahol több vasúti 
társaság értekezletén veit részt és a vár
megyei nyugdíjintézmény jóváhagyását kérel
mezte a minisztériumban. 

Fényei bankettét rendezett a munka
párt a héten . Budapesten Khuen-Heder-
váry Károly gróf. volt mininterelnek tiszte
letére, amelyen vármegyénkből a munkapárti 
képviselők, továbbá Békááty István főispán, 
Ernuezt József dr. ny. főispán, i vajvarcne-
gyei munkapárt elnöke, Lingauer Albin lap
szerkesztő. Tikách Ferenc kamarás,' Radó 
Lijoe répczeliki nagybirtokot es még többen 
jelenték meg 

Vármegyei közgyűlés lesz. mint már I 
jelentettük, május hó 20-án. Most arról érte- I 
sitik lipunkat, hogy a második jegyzői állásra I 
Dezső Gyula és Varró Pál pályázik; a meg 
üresedő ötödik aljegyzői állás betöltése azon
ban egyhangú választással történik, amennyi
ben Széli Emil ellenjelöltje, dr. Kreonor István 
tb. szolgabíró a főispánnál bejelentette, hogy 
az állásra nem pályázik. . - — 

Tanilogyttlee. A kemenesaljai róm. 
kath. tanítókor hétfőn tartotta rendes tavaszi 
gyűlését Czelldömölkön. A 9 órakor tartott 
ünnepi mise után a fiúiskola emeleti tanter
mében gyülekeztek a szokatlan nagy szám
ban megjelent kath. tanítók. 10 Arikor Ko-
vits Sándor eluök üdvözölvén a" kerületi ea-
p.r»«t th elnököl, a gfOlést megnyitotta i 

lyeo helyettessel szakították - meg, az élő-
adunak a végen köszönetet szavaztak, az ál
tala felolvasott határozati javatlatot pedig 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel elfogadták. 
(Szónokot számosan üdvözlik!) Tóth Imre 

| bőgyészi ktanitó élőadása következett a mer-
tanból, melyért — valamint Varga János 
kemenesizentpétori tanító felolvasásáért it — 
köszönetet mondtak. Gaál Ferenc és Kovát! 
Sándor előadásai — az idő előrehaladott
ságára való tekintettel — az őszi gyűlésre 
halatztatUk. Ci tagok felvétele, a pénztári 
jelentés, nemkülönben • jövő gyűlésre elő
adok kiielölese után a gyűlés véget ért 
Ciánná Bán Jánoe plébános látta szívesen 
lakásán a Unitokat, majd közöt ebédre a 
Griff be voonltak, hol megjelent Pálinkái 
Gézi esperes és Bán János plébános ia. 

Esküvé. Kedden déluUn esküdött örök 
hűseget Németh Sándor izsáki takarékpénz
tári könyvelő Szabó Gizella urleánynak, 

| Saabé József polgártársunk szeretetreméltó 
I leányának. 

jelen tétéit megtette. 'Af OUi kOigjBlee M 
közp. bizottság tavaszi gyűlésének jegyző
könyveit felolvasta*: a hozzászólások után 
Gaál Ferenc gencsi Unitó ismertelte a kath. 
iskolák részére kiadlitt" uj Rendszabályokat. 
Maró gúnnyal, éles bicsakkal • boncolgatta 
annak a tanítóságra nézve lealacsonyító ki
növései!, melyek, szerint-a kath. iskolínál i 
tanítónak csak kötelességei vannak, de jogai 

népszövetségi gyűlés Czelldömölkén 
Pünkösd hétfőjén tartja meg • czelldömölki 
kath. népszövetség azt a gyOléeét, melyet 
húsvét hétfőjére tervezett A gyűlésnek Hu
szár Károly orsz. képviselő ét dr. Vita 
kollégiumi igazgató lesznek a szónokai. 

Val l i ies estély. A helybeli ev.- nő
egylet ma délután 5 -órakor- vallásos estély; 
Urt az ev. templomban. A m d - o r pontjai: 
Szórády Dénes felolvasása e nevelééről, isko
lát gyermekkar által előadott éneket, sza
valatok, záróének és ima. Vendégek látoga
tását szívesen veszi a nőegylet" 

Baleset a vasnton. Szabó Dénes hely
beli lőtőházi kazánmosó április hó 28-án 
functioja teljesítése közben súlyosan össze
égeti. A váratlanul kitörő gőz arcába csapolt 
ét azon, valamint kezén fájdalmas égéei 
sebe kel ejtett Sérüléseiből mintegy három-
hét alatt fog kigyógyulni. 

Nyári mulatság ke szál o ben. Az ev. 
nőegylet jnoius hó 9-én nagyszabású nyári 
táncvigilom rendezésére készülődik. Bővebbet 
kevtlktző lapszámaink hoznak. * 

A zavaróiban halászott. A kemenes-
szentpétefi tüzeset alkalmából mindenki 16-

! halálában futott a tűzhöz és segédkezett az 
oltásban. Ugyanekkor történt, hogy- Márton 
Imre otuni lakosnak a Inrka égett ét oltásra 
szorult. Márton ugy svgitett a bajon, hogy i 
fecskend.-, hely-tt az őrizetlenül hagyott Stern 
József korcsmáros pincéjébe vette be magát 
és pazarul öntözte vele torkának olthatatlan 
tüzét. Végre is annyira leitta magát, hogy 
nem is gondolt i menekülésre es a vissza
tér,', vendéglős a pincében találta a magával 
tehetetlen Mártont. A. potyának vélt bor igen 
drága lész Mártonnak. 

— — 0 r a i á | 0 t ebklállltált rendéi májni 
18-án Budapesten a Magyar Ebtenyésztők és 
Ebkedvelők Egyesülete. Érdekes tiszteletdíjakat 
fognak a >kiváló> katyatenyétztők kapni. — 
Mivel ureinken, utcáinkon számos ét külOn-
fajta kutyát van rémítő szerencsénk naponta 
értekezletre összegyűlve látni, kiváló szik értők 
véleménye álapjáo bátrak vagyunk azoknak, 
akiket illet é t a jövöbeu illetni fog, ajánlani, 
hogy méltóztassanak néhány kiválogatott eg-
zempláríssal pályázni. 
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Jegyióink országos kongressiust. 
Budapestről jelentik': A községi-, kér- és 
sejedjéü./.U mir érek éta panaszkodnak 
erkölcsi és anyagi helyzetűk tarthatatlsasá-
(iról. Mult ev i közgyűlésükön utasítottak az 
elnöklőjét, hogy tegyen még egy kísérletét 
a belügyi kormánynál a helyzetnek legalább 
ideiglenes megoldása iránt és ha az nem 
járna eredménnyel, iutézkedjék egy országos 
jetyzm kongkresszus egybehívass iránt. A 
vezetőség meg is jelent a belügyminiszternél, 
valamint az államtitkároknál, ds a pézügyi 
helyzetre való hivatkozással igeo bizonytalan 
választ kapott. Ennek következtében a jegyzői 
kar most már Rangosabban követelte a 

. kongreszusegybehivását. Mint már jeleztük, 
most folynak a kongresszusra a jelentkezések. 

Meghívó. A rasvármegyei tűzoltószö
vetség a Szombathelyi Onk, tűzoltóság 40 
éves jubileuma alkalmából folyó 4912. évi 
évi május hó 12-én délelőtt 10 órakor Szom
bathelyen, a vármegyeház nagytermében tartja 
XX. jubiláris közgyűlését, mélyre a szövetség 
tagegyesületei, valamint az összes tűzoltótes
tületét tfizoltóűgybarátok bajtársi szerétettei 
meghivatnak. > közgyűlés tárgysorozaté: 1. 
Elnéki megnyitó, tartja Herbst Géza alispán, 
elnök. 2. Üdvözlések. 3. A szövetség törté
nete. Előadja Barabás István titkár. 4. Elnöki 
zárszó. A jubiláris közgyűlés teljés napirendje 
á Szombathelyi Onk. tűzoltóság meghívójában 
foglaltatik. Szombathely, 1012. március 16. 

. Herbst Géza \V<vármegye alispánja, a szö
vetség elnöke, Ajkay Zoltán szöv. ügyvezető 
alelnök, Barabás István ssöv. titkár. 

Dér é l fagy volt a mult napokban 
vidékünkön, amely bizonyara okozott kart s 
szőlőkben. 

A vasvármegyei jegyiek a f. hó végén 
tartandó országos nagyűlésen tömegesen je
lennek meg. A mai nspig ugysnis s rsndezési 
költségekre fordítandó 2 K tagsági dijat vár
megyénkből 80 jegyző és 15 segédjegvzó" 
küldte De. 

Ingyenes helyek a tengerészeti aka-
A m. kir. honvédelmi minisztérium

nak leirata alapján a következő 1912—13. 
iskolai ev kezdetén (szeptember hó 16-án) a 
fiúiméi haditengerészeti akadémiában előrelát
hatólag 40 egészen ingyenes és féldijmentes 
(a közös hadügyi tárcából javadalmazott) 
kincstári, illetőleg-fizetéses es alapítványi hely 
fog betöltetni. Félvételnek az I. évfolyamban 
van helye; a IL. évfolyamba csak kivételesen. 
Ezen kérvényeknek legkésőbb, június 30 ig a 
cs. és kir. hadügyminisztérium tengerészeti 

' osztályához kell beérkezniük, állami vagy 
udvari szolgálatban levő személyek felettes" 
hatóságaik utján, magánszemélyek pedig a 
legközelebbi katonai tér, állomás vagy kiegé
szítési kerületi parancsnokság utján nyújtsák 
be folyamodványaikat. A közelebbi leltetelék 
a városi iktatóban folyó •áyi május hó 20 ig 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Lopás. Lapunk más helyén megírtuk, 
hogy a kemenesssentpéteri tűzesetet miként 

o jo ju 10 

Meggyőződtünk, 

bogy 

Blettler Pál 

gsncsen Szal*> SoTforné >zoT^Sü1fe^nyiSr''él 
Böröcz József csinos kis botrányt rögtönöztek 
az utcán. Egymást mindenféle sértő és becs
mérlő kifejezésekkel illatlék, kicsőditvén » 
másokon mulatni vágyó lakosságot. Ügyük 
végre is a helybeli járásbíróság elé került és 
még alaposan rá is fizetnek a torzsalkodásra. 

Tűzoltói mulatság. A nemeskocsi ónk. 
tüzoltóegyesület I. hé 16-án műkedvelői, elő
adással egybekötött zártkörű táncmulatságot 
rendez. Színre kerül Géczy Istvánnak »A 
gyimesi vadvirág* cimü népszínműve. 

Tűz. A Fsrenc József-utcai Berzsenyi 
Dezső-féle házban csütörtök déltáján tüz 
ütött ki és már sgy-faház teteje kezdett 
égni.. Hogy a tűz tovább nem terjedt, csak a 
gyors segítségnek es a jókor érkezett tűz
oltóságnak köszönhető. Áltitólag gyerekek 
gondatlan gyufagyujtogatasábél keletkazett 
a tüz. -

Ledobta a villamos l á m p á t Györkös 
Sándor f. hó 8-án délután 2 órakor ittas 
állapotban ellátogatott a sági-nteai öröm
tanyára. Minthogy a tulajdonos a legényt ki
utasította a helyiségből, bosszúságból egy kö
vet fogott és ledobta az utcán levő villamos 
lámpát. Feljelentés tétetett eltén*. 

Halálra gázolta a kecsi. Május 1-én 
Jánoshazan az Erzsébet-tér lejtőjén egy kocsi 
keresztül ment egy Német Vendel nevezetű 
gyereken, aki a kocsi előtt • át akart jutni. 
Mivel a kocsi fékezve uam volt, nagy erővel 
robogott lefelé, a gyerek elugorni nem tudott 
s igy a lején, nyakán, kezén keresztül ment 
Arimnál meghalt. A feljelentést megtették a 
vigyázatlan kocsis ellen. .• 

Uj mészáros. Steiner József, Kossuth 
I.ajo—utca. mészáros, üzletét f. hó -1-én 
Neumark Miklós sümegi mészárosnak adta ál. 
A rokonszenves uj üzlettulajdonosjzéleskörö 

használta ki a maga javára egy iszákos em
ber és ezáltal mint károsította meg Stern 
József korcsmárost, ügylátszik, Stern por
tája volt- akkor a csáki-szalmája, melyre 
mindenki rájárhatott. Legalább is igy vélte 
ezt Horváth Péter szanyi lakos, aki tűzoltás 
helyett' meg Stern lakásába hatolt be és Ott 
magához kaparintotta a tulajdouos arany
óráját /s.láncát: A"znrb»T»-a tolvaj k—rajta
vesztett és a kir. ügyészség elé került Ogyével.-

uri és női divatáruházában 

a legszebb és legizlésesebb 

bérmálásra 
alkalmas Pouplinok, 

Greuadinok, Selymek 

és más 

ú j d o n s á g o k 
is, legkedvezőbb 

~ — á r b a u kaphatok. 

fia 
J - - i _ . 

vevőközönaégr* számithat. 
Gyujto a gyermekkelben. Horváth 

Imre pápoczi lakossal f. hó 1-én délután 
kiment a mezőre Csiszár Gás|>ár szentmiklós
fai lakos három éves fiacskája. Mig Horváth 
boronálta a földet, a gyermek a kocsin ma
radt és játszadozott. Közben kivette Horváth 
Imrének a szekerén maradt kabátja zsebéből 
a gyújtót is és a gyújtószálakat sorban el
égette. Egyszer azonban tűzet fogott a kabát 
és a szekerén levő szalma is és erősen égni 
kezdett. Horváth rögtön a sikoltozó gyermek 
segítségére sietett, dé mikor odaérkezett; a 
gyermek már összeégett. A szerencsétlen kis 
fiu pár órai szenvedés után iszonyú kínok 
között ki.-zenvedett. -•'..-_ 

Mezőgazdasági taaielyan tanítók ré
szére. A ni-kir. földmivelésügyi miniszter hz 
ismétlfiiskolákhoz a gazdasági tárgyak tanítá
sára hivatott népiskolai tanítók kiképzésére 
július hó 18-tól augusztus hó 18-ig tanfo
lyamokat rendez. A részt veni kivánó tanítók 
és tanítónők egyenkint 100 korona segélyben 
részesülnek. A fölvételi kérvényt á földmive
lésügyi miniszterhez kell címezni és ;az ille
tékes kir. tanrelügyelőségnél május hó 20:ig 
bsnyujtaüi. A tanfolyamra csak tényleges 
működésben levő tanítókat és tanítónőket 
vesznek fel, kik ez ideig még^ mezőgazdasági 
tanfolyamot nem végeztek. — Igen kívánatos, 
hogy a vasmegyei tanitésag is minél nagyobb 
számban jelentkezzen a tanfolyamra való 
felvételre. . __ • 

Próbáljuk meg és vásároljuk 
élelmiszer- és fűszeráru szükségleteinket 
• S o m m e r L a j o s kereskedő üzleté
ben (Nagydömölki utca; Fischer-féle ház). 
A tapasztalat bizonyára azt fogja mu
tatni, hogy az árak olcsósága mellett 
is elsőrendű és friss árut kapunk. 



Nem kell külföldi gépeket vásárolni, 
mert készit 

F L E I S C H M A N N S I M O N 
gazdasági gépgyára Sárvárott 

legújabb .rendszerű páros, som"célszerű U N I Ó FORTUNA B K I L I J vetógepet, amelyben feltalálta a gazdakö-"*" 
zönség az I G A Z I V E T Ö C E P K T , luinlhoity ezzel elkezdve a legkisebb^migtól, úgymint: "mák, lóher, repce, 
köles, ragvbab, apróbab, tengeri, bükköny, borsó, répa, búza, zab, rozs és árpa, mindent lehet vetni, 

anélkül, ho^y á magszek-
f réiiyt igazítani, vagy' a 

kereket cserélni kellene, 
akár begynek fel. akár 
völgynek le munkában. 

Gyáramban mindenkor 

megtekinthetők ezen 

nlrendszerü vetögépek 
• * . 

és mindenkor szívesen 
szolgálok érdeklődőknek 
akár írásban is utasítással 
és felvilágositással. 

fenti ábra mutatja a vetögép íormáját, aláfctiak a vetőszerkezet részei t 
n ... 

E K É K B E N 

is ujitást hozok a 
~ tavaszi 

idényre és akinek 
ekére van szüksége 
és nem ellensége a 
saját pénzének, el 
ne mulassza azt ná
lam megtekinteni. 

Nálam BENZIN-MOTOROK kipróbálás végett' állandóan üzemben meg
tekinthetők és ezek kezelését az érdeklődők ingyen elsajátíthassák, 
tapasztalt szerelőim által kellő magyarázatot^ryerhetnek. Cséplési idényre adok motor- és gőzgép-kezelőket, 
ha az etje reflektálok nálam idejekorán bejelentik eme kívánságukat 

Elfogadok motor és gőzgép javításokat. 
Állandó nagy raktárt tartok az összes gazdasági gépekben, 

amelyek minden külön hangzatos jelszavak nélkül megfelelnek a gyakorlati használatnak. . 

Hogy pedig* veyőiin ne legyenek arra utalva, hogy házi gépekbeni szükségletük fedezése végett 

"jiiaThov. traiijon rninHiiniiik; téfc».itt»fc-Jáhr.hillVi ta befalazó t á k a r ^ k t f l z h e i y e k e t , nagy foktárt tartok 

elsőrangú varrógép é * U e i - « * k | > e i r o l k b « 5 t és elfogadom azok célszerű javítását. 

Kényelmes beszerzési forrás és kedveli részletfizetés mellett állok a vevőközönség rendelkezésére. 

Mielőtt gépet rendel, kérje - „ • ** 

Fleischmann Simon gazdasági gépgyáros újonnan kibócsájtott képes-árjegyzékét, 
. melyet díjmentesen megkap".' „ 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi L X V t.-c. 102 -§. értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
czelldömölki kir járásbíróság, mint lia-
gvatékbiróság 1911. évi Ö. 239/49. sz. 
végzése következtében Sipkovics Lidia 
férj: Szabó Dénesné, Sipkovics Karolina 
férj: Mesíerházy Istvinné , mint néhai 
Sipkovics József szergénvi volt lakos 
után oldalági öröklés jogcímén örökségi 
igényt tartók és Belső József zárgond- •' 
nok kérvénye folytán a Szergényben-i 
i d l l . évi május 27-én foganatosított I 
leltározás alkalmával felvett és 1030 
koronára becsült következő ingóságok, I 
u. m.: egy kazal takarmány, egy kazal | 
szalma és egy rakás tűzifa, nyilvános ; 
árverésen eladatnak. . i 

Mely árverésnek a czelldömölki , 
k i r járásbíróság 1911-ik évi Ö. 239/49. 
számú végzés folytán Szergény köz
ségben néh. Sipkovics József házánál . 
leendő megtartására 1912. éri mi|ns 
hó 14 ik napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitüzétik és ahhoz a venni i 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel ! 
hivatnak meg, hogy az érinteti ingósá- • 
gok az 1881. évi LX t.-c. 107: és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Jgérőnek: . . s zükség- ' 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. I 

Czelldömölk, 1912. m á j u s . 3 . 

ZÁBORSZKY SÁNDOR j 
kir. bír, végrehajtó. 

Építtetők ügyelmébe! 

..Kisebb nagyobb é p ü l e t e k 
felállítását, - • építőmesteri 
közreműködéssel — j a v í t á s u 
kat, átalakításokat ju t ; i i i yos s 

áron elvállalom. 

Wendler Mátyás 
kómnvss-iparos, •pltkeséal vállalkozó, 

-:- C z e l l d ö m ö l k . 

A Z O R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el-
il/esere, falamint Ennm. pnna bór-, e* 
fehér leint elérésen-és megóvására nincs 
jobb szappan, mim a világhírt) »Siecken-
pferd. li:iom tejszapp.in. Védjegye »Ste-
ckföpfenU készíti Bergtnaen et.Cö.cég, 
Tetsehen a/fí. Káphaíó minden tyrtgy--' 
í.Z'rt'ár. drogtoria. tllal-zer es. minden e 
szakmaim vágó Dziélbrii, Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosán beválik 
a B-rgmann-fele •Maiiéra, liliomtejkrétn-
f.-hvr és f̂iftom nfti- ke:''*k megóvására, 

•ennék Inbusa 70 fll..'rnind.'nü!t kapható. 

m m 

Eladó ház. 
A- Kórház-utcában Jw-vó' 

újonnan épült ház mely aií: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a lloz.za 
szükséges mellékhelyiségekl'ói 
szép nagy kerttel azoLn. l 
olcsón eladó. 

" Ifóvébl) értesítés nyerli- tó 
lapunk kiadóhivatalában. : 

ts3 

i i B é r m á l á s r a 
S ü r g ö n y l 

B Ú T O R O K 

I 
I 
I 

Hirdetéseket jután yos 

áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

A NIKOTIN MÉREG! 
A dohány drága! 

Egés -zségé t óv ja ! 
Több száz koronát takarít meg, ha mér
sékli dohányzását vagy ha leszokik róla. 1 

- Egy Havanna pastilla 
órákra megszünteti a dohányzási ingert, j 

Egy hétre való doboz ára 40 fillér. 

- TÖrvr"TérlTer: —terv.- védverf 

Kapható mindenütt 

Viszontelánisittikimk á r k e d v e z m é n y e i i g ® ^ 

. ^ Vezérképviselet:. i^af^li 

Caviar bonbon és Havanna pastillák | 
vezérképvlselste és lerakata \ . 

Budapest, VII. Aréna-nt 19 II em 7. 

Hálók, ebédlők,nriszobák,szalonok, 
teljen szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastélyberendezések, vas- és rezbu-
torok, szőnyegek, függónyók. csillá
rok, zongorák szállíttatnak b.irliová 

! készpénzért vagy rendkívül 
| előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy butoralbnm 1 K. 

Teljes b' rendezésnél ulazó minták- I kai díjmentesen küldetik bárhová 
» ' M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 
Budapest, I V . Gerlóczy-u 7. © j 
(Központi városháza mellett.) P j 

elsőrangú, elegáns 
és jutányos áru 

CIPÓK 
megérkeztek 

Papp Ernő 
art és női cipész üzletébe 

Czelldömölk, Sztháromság-tér 
Tavaszi és nyári újdonságok. 

•Merték utdtii rendelések 

^ azonnal elkészíttetnek. 

Tessok az üzlet kirakatát ineftekiiiteni. 

Teletsn 102—36. 

FQRH!;." na? permetez, 

I -szor 
Kevesebb 

— - a g o n d , 
-szor 

Kevesebb 
a munka, 

JJJ Kevesebb 
amunkabér! 

mert a F0RHIN 
"sokszorta megjavitott 

BORDÓI KEVERÉK 
kész á l lapotban ' 

Nagyon erősen tapad a ned
ves levélre ia! 

bármily harmatnál: perme
tezhet vele! Semmi üledéke 
nincs! Számtalan elismerS 
nyilatkozat! Gyártjuk aied-
dtg dr. Ascbenhr&ndt szaba
dalmát képezett Rézkéaport 
és bordói port is Kérjen in
gyen éü Hérae.entve teirást a 

F 0 R H I N-gyártól, 
Badapeat, VI. Vára-nt Í S . 



SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg Ossipoatoiitsá szükségleteinek 
beszerzését e§7 ce tcel, mely eznton Tedi 

. ériekéit legjobbaa. 
E L Ő N Y E I : 

I . S'em kell ismeretlen céghez fordulnia 
•í. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei 
3. Állandó Összeköttetésnél pontos és reális 

kisznlgdlást biztosit maginak 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

önt vevőjének megtartani. 
8a|át érieké, hogy csak smort, előkelő céget 

tiizteljes meg bizalmával. 
Anfrecht es Goitschmied utóda 

E i e k s s T . a r s a i > k 
Budapest IV. K a r o l y - k ü r i i í 10. szám. 
Kaphatók kényelmei hiTi teílsetéire, illand* 

összeköttetésnél íolyűízamlára is: 
1. A magyar és német irodalom ósszn termé
kei 2. Kerek. 3 Bőröndök bőr>ndárvk.4 
Férfi fehernemiiek. f>. 1 itt csövek, ri. Fénykép
kész -léke-:, felszerelések. 7. YadAszfpgyvrrtk, 
puztolyok, flóbert 8. < • ae; star k w. Csillár
éi peljóleurnlámp k. Hi.Rérb torok. 11. SzŐnye* 

g*k. 12. Min.Vrneniu hanpzcr 
Fenti ísáoiztAlynnk I 'M Z P B cikkei elsörinpu iri-
nŐiégiiek é* minden o§zLily cikkeiről ktilon ki-
meríti árjegyzékkel rendelkezünk re a kívánt 

árjegyzéket mgyen és bérmentve küldj k 
Elrunk : VeYÖkörunic megtartása, ponti • kiszol-

L: 11;i>. méltányos árak révén. 
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk 

L E G S Z E B B E S 

LEGALKALMASABB 

bérmaajándékok 
MOLNÁR LAJOS 
ékszeres? és órás üzletében 

(] (Városház-épület) szerezhetők be 

JUTÁNYOSABBAN. 

utuiy és ezüst nyakláncok, 

w.iy h. ninulettek, keresztek, gyú-
rü\. fiil! evaloli, arany, ezüst es 
nikkel órák iiagy választékban. 
Éiszer es órajavitások slfogaatitnak. 

Szobafestések et, 
cini es templomfestésekei. má

zolásokat, úgyszintén a szobtt-

festói szakba vágó munkákat 

jutányos áron 
a legnagyobb megelégedé-re 

keszi le in. '*f, 

Horváth Lajos 
szoba, cimfeitó és a tá io l i 

Czelldömölk, Kls-ntca 2 sz. 
(Szölö-vendéglö nelleit) 

E E E E : o| ol ol o| r>| r>| o E E H E E I 

S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Slrkőraktar: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kls-ntca. / . 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Epttletmiukit és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 

Kinek drága az e 
i 

és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében cse
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer ki

próbálja a világhírű 

OROSZLÁN MENTHOL 
sósborszeszt 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, 110 ós 2 20 K 

—==- eredeti- üvegekben. 

FŐ-ELÁRUSÍTÓ: 
Mayer I s t v á n Czelldömölk 

fűszer, csemege és lisztkereskedö. 

Csuz, koszvény, reuma, szaggal i-, nyi 
^Halás, oldalszuras, keresztcsontfajis, d rék-
ej oldaí 
5" kar-
o 

vagy hátfájás, izom- és -inbántalmak 
és labzyetigeség, merev végtagot és 

O, ujjak, gOrcsók, továbbá hülés-, megfázás- vagy 
'g teltházamból, - .i.-m u . bajok aziMin.il • •lyhul-
3 nek az Oroszlán Menthol Sósb/e-z—• ii.iszná-

• tata áltál. Ha a fájó testrész ad.'lrz-.'il- t nem 
*} tón. ugy borogatást alkalmazzunk 

_~ Fogfájás, fejfájás, fejszaggaia v ó'tjliullás, 
í f idegesség, bágyadtsag, kimerülts. . • ót alános 
JJ gyengeség eseteiben kincscsel ér f J a valódi 
SC Oroszlán Menthol Sós borszesz. 
a Torokfájás, rekc-dlség, gégehinui.iiillu.-nzaJ 
55" nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán] 
3 Menthol Sósborszeszre, mely a legkitUnóbb 
C legelterjedtebb, háziszer. 
&. Ezer és ezer más esetekben is kitunó| 

ss hasznaivá, 
o Minden egyes üveghez bő liasznalati 
2 utasítás van mellékelve. Sok ezer; halaira! 
o> tanúskodik róla, hogy az Orpszláu Menthol 
' Sósborszesz az emberiség 'jótevője. 

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb írógépe a. „MIGNON" megtekint-

hetői^Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. —' Ára 160 korona. 
\ _ - — . 

http://aziMin.il
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Huscsarnok-át vétel. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására, hozni, hogy Steiner Józseftől a 

Kossn'h Lajos-rteában fennállott, az agynevezett Krausz fék 

folyó hó Í v e l átvettmn és a saját nevem alatt tovább vezetem, _ • 
Tőtörekvésem odairányul, hogy elsőrendű húsokat bocsássak kimérés alá s ezáltal a mélyen tisztelt 

vásárló 'közönség igényeit teljesen kielégítsem Előzékeny és figyelmes kiszolgálást biztosítva,, maradtam 

teljes tisztelettel —• 

Neumark Miklós. 

házak díszítésére 

a legolcsóbban szerezhetők be 

IFJ. REICH IMRE 
festőnél Czelldömöik, Ferenc József-utca. 

' * ? " S W ? N * : , n ( 1 " r 'idaiiferrtre .lerendezett könyvnyomdájában Celldömölk 


