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1 lile intézendfTk a szellemi részt iHelfl közlemények, 
hirdetések és mindennemO pénzilletékek. 

A gazdák és a jövedelemadó. nál. akik szabályszerűen 

A jövedelemadóról szóló 1909. évi 
X . törvénycikk értelmében az általános 
jövedelmi pótadó helyébe, a valóságos 
személyi jövedelmi adó lép, mely a 300 
koronán felöli jövedelemtől 210,000 K-ig 
fokozatosan 0 5 százaléktól 6 százalékig j 
emelkedik. Ezzel a körülménnyel tehát 
számolniok kell a gazdáknak, ezért nem I 
lesz érdektelen, ha az alábbiakban ki- j 
fejtjük, ini módon lehet kiszámítani ez 
aj adó hivelésének alapjául szolgáló ; 
tiszta lövedelmet. 

Ön kezelés esetén a mezó és gazda
sági üzem s a vele kapcsolatos jogok I 
jövedelmét a saját gazdálkodása folytán i 
tényleg elég tiszta jövedelem alkotja, j 
Ezen tiszta nyereség a hasonló mező- ! 
gazdasági birtokért ugyanő!!', vagy a 
környéken szokásos haszonbérhez ará
nyosítandó, A mezőgazdasági mellék 

.haszonvételekből származó" jövödelem 
csak akkor vehető számításba, ha az 
ily mellékhasxonvételék az illető birtok 
belterjes kihasználásának arányait túl
haladják. 

—" -A • m e z ő és erdőgazdaság bérbe
adása esetén, a bérbeadó jövedelme a 

könyveket és üzemük nyereség és vesz 
teség számláját hitelesített alakban be
mutatják s ha tovább ez a könyvvitel 
kielégítő, vagy ha az ellene felmerült 
nehezményeket akár a kivetési, akár a 
jogorvoslati eljárás során megejted vizs
gálat megfejtette: a mező és erdőgaz
daság jövedelme ezek mérlegében meg
állapított |övedeleyn tekiatetbe vételével 
állapítandó meg. 

Az adóköteles jövedelem alkotó té
nyezői: "" '.7~~ 

A) Nyers bevételek 
1. A gazdálkodásból származó kész

pénzbevételek és követelések összege. 
2. A gazda és hozzátartozói által 

használt lakás pénzértéke. 
3. A gazda és hozzátartozói által 

felhasznált és másoknak ajándékozott 
termények, állatok és anyagok pénzértéke. 

4. Az adótárgyaknak nyerészkedés 
céljából történt adás-vételéből származó 
nyereség. Ha azonban az ingatlanok és 
leltári tárgyak eladása nem foglalkozás
szerüreg és nem nyerészkedés céljábó[ 
történt, ugy az ebből származó nyere
ségnek csak á'hozadéka tekintetik adó-

üzleti j fizetendő adóssági kamatok, haszonbérek 

haszonbér, a részről fentartott egyéb j k ö t e l e s jövedelemnek. 
haszon, valamint a bérlő által netán 
teljesítendő szolgáltatások értéke, levonva 
ezek összegéből a bérbeadót terhelő s 
a törvény szerint levonható kiadásokat 
és terheket/ 

A tényleg felért tiszta jövedelem 
alapján becsülendő meg a haszonbérlő 
.jövedelme ' is, amelyhez a birtokkal 
együtt bérbevett lakásának haszonértéke 
is hozzá számítandó, ellenben a bér-
Összeg és a bérbeadó részére, vagy 
ennek nevében teljesített bárminemű 
ellenszolgáltatás értéke levonandó! 

W Részes bérlet esetén mindegyik fél 
jövedelmét a gazdálkodás folytán elért 
tiszta jövedelemnek ráeső része.alkotja. 

Az. adó alá eső jövö'delmet a' fél 
bevallása s a törvény 9—16. §. előírá
sainak -alapján az adők'vetó-bizoltság 
évrql-evre állapítja mag. .A 11. §. utolsó 
három kikezdéstyszerint azonban azok-

B) A nyers bevételekből levonandó 
kiadások. 

1. A termelésre, biztosításra és va
gy onfentartásra fordított összes kiadások. 

2. A gazda által lakásul használt 
épületek tatarozási, karbantartási és hasz
nálatával járó költségei, (vízvezeték, 
kéményseprés stb.) 

' }3. ; Az épületek, gépék és egyéb holt' 
leltári tárgyak értékleirása-. • 

4. Az .üzemi veszteségek, ide nem 
értve az előző évnél régibb időből szár
mazó veszteségeket, továbbá ? beigazolt 
kamat, járadék, bér és haszonbér és a 
kárbiztositással nem fedezett s a jöve
delmet érintő elemi veszteségek. 

5. A tényleg befizetett kamarai 
illetékek és vámok, a "gazdasági és ipari 
alkalmazottak után fizetett. járnlékok ós 
eyyeb költségek. 

;_6. A beigazolt és adóköteles által 

é s egyéb magánjogi címen alapuló ter
hek, ide nem számítva a telekkönyvvi-
Ieg bekebelezett közadók és kincstári 
hátralékok után járó kamatokat. 

7. Egy adózónál 200, a közös ház
tartás keretében együtt adózóknál pedig 
400 koronát meg' nem baladó életbiz-'" 
tositásPdijak. 

C) 1 nyers bevételekből le nem von
ható kiadások. 

1. A 12. §. 5. pontja alá nem tar
tozó köztartozások. 

2. Az7adóköteles által nyújtott aján
dékok, adományok, segélyek és egyéb 
efféle ingyen szolgáltatások. 

3. A törzsvagyon gyarapítására, az 
üzem. nagyobbitására és adósságok tör
lesztésére fordított összegek. 

4. Az üzembe fektetett tőkék .ka
matja. • 

-.6.'A*-háztartási kiadások. _^ 
A gazdaságok könyvvitele oly mó

don . szervezendő tehát, hogy abból a 
rendes jövedelmi mérlegen kivül, az 
adóköteles jövedelem mérlege is össze
állítható, legyen. Mivel pedig e törvény 
1913. elején életbe lép é s az adókive
tés a jövő év elején a folyó évben elért 
jövedelem alapján történik, szükséges 
és kívánatos, hogy a gazdaközönség már 
az idén ilyen rendszeres számadást ve
zessen, hogy esetleg az abban kimata
tott jövedelmi mérleg-kimutatással véde
kezhessék a netalán tulmagas adójöve
delem megállapítása és kirovása ellen. 

. Nemzeti iparpolitika., 
(A >Budapest< pünkásdi számából.,) 

Az n| román ipart örvény szelleme. 
A gralenstadenl esemény. 

A bukaresti konzulátus nemrégiben 
érdekes tudósítást adott az uj román 
ipartörvény szelleméről, amely a gyári 
munkásság soraiban is biztosítani kívánja 
a román nemzet szupreniáciáját, min
den bevándorlód nemzetiség felett. Na-
gvon érdekes és nagyon tanulságos volt 
ez a tudósítás, amelyből egy törekvő 
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nemzet eszméjét és az eszmének a gya-
korlati életben való győzelmét a diadal-
mak törvényea uton való előkészítését 
és megalapozásit olvashattak k i . ^ 

Az ország azonban — sajnos — 
annyira el vari foglalva a maga belső 
dolgsival, erőit — hogy ezzel az elko
pott, de még mindig érvényes frázissal 
éljek — annyira > lenyűgözi« a politika, 
hogy az ilyen külföldi tudósítások mel
lett érzéketlenül halad el. A konzulátu
sok jelenlései, "amelyek pedig olykor-
olykor nagyon fontos eseményekről 
adnak számot, idehaza meglehetős rész-
vétlenséggel találkoznak és épen ez az 
oka annak, hogy példa okáért az u| 
román iparlörvényríl — holott közelről 
érinti érdekeinkel — és intencióiról, 
ffielyek határozottan ellenünk szolnak 
és brláthatatlanu 1 nagy veszedelmet 
rejtenek az ország délkeleti szögéből 
kivándorlásra kényszerült véreink Szá
mára — alig vah valakinek fogalma 

-Magyarországon. 
• 

Az uj román ipartörvény, amely-
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inkább megfelel, mint a romániai- tőr
vény, amely azonfelül, hogy példát is 
mutat, kihat a Románia filé gravitáló 
székelységre *s általában arra az erdé
lyi magyarságra, amelynek jelentós 
serege — a viszonyok kényszerítő ha
tása alatt — feladta önálló kenyérke
resetét és munkássá vedlett, hogy igy 
keresve boldogulását, végtére is román-
földön, román gyírba.n. lelje fel ennek 
lehetőségét. 

Rengeteg szomorúság van abban, 
hogy ez a sohasem apadó, folyton uj 
és uj csapatokkal gyarapodó szegény 
magyar-székely vándorsereg, amelynek 
ballósaervail az életküzdelem, a ten
gernyi megpróbáltatás é s a csalódások 
végtelen sora, már érzéketlenné tette s 
amely nem fogja fel a Romániában 
dolgozó harminc.-nrgyvenezer főnyi ma
gyar munkásság! panasz-áradatát sem, 
— hogy- ez a 7 szegény vándorsereg 
mosl találkozik a;román törvényhozásnak 
idegeneket kisöpfó. magyarokat vjssza-
zuditój nemzeti iparpolitikájával, annak 
a processzusnakxa viharával, amely a 

nek életbeléptetése küszöbön áll, arra i románjai ipart />nemzet ivé alakítja*, 
törekszik, hogy a gyári munkásság tábo- ' RerVfét^jT ifzómyriiság1 gyötrelem; gond 
rában a belföldi, azaz román (vagy | fakad mtjjji/Mwn a találkozásban, amely 
idegen oltalom alatt nem álló zsidói | ott fog' lejátszódni a délkeleti határon, 

21. szám 

Ráhozzák: .Csak egy kis lány van a világon. 
Maga ele néz mereven, mintha búsulna; 
Talán nem-is tusija, ugy elgondolkozik, 
Hogy a notat a cigány után dúdolja. 

Valaki világot gyújtott a szobában, 
Egy fsj árnyéka tűnik fel az ablakon. 
Egy édss babafej tűnik fel borzasán, 
Ránéz a 6ura szerel iaesen, nagyon. 
Áterző pillautas csillan fel a szemben, 
Oh, mert megsrlik egymást az ifjú szivek 
S csOndssen (elhangzik a haldokló éjben; 
• Képeddel alszom el, kepéddel ébredek! . . .c 

Imruti. 

munkásság hetvenöt százalék erejéig 
legyen képviselve. _Ellöl eltérni csak 
akkor lehet, ha valahol nem lesz lehet-

í a legközelebbi, jövőben-
Mi pedig gazdagabbak leszünk egy 

problémával, amely ólo/nsotykénl kell. 
séges belföldi munkásokat a megkívánt j hogy nehezedjék mindfp, igaá magyar 
számban alkalmaz-ii és a törvény szel
leme a kivételes esetek darára is lehe
tővé fogja ter'ii, hogy az arányszám 
»az egész országra .fenntartassák' é s 
hogy — Nenitzesen. ipart és kereske
delemügyi miniszter szerint ;— »sz ipar 
nemzetivé alakításának 
lefolyhassak. 

Tagadhatatlan tehát, hogy ez a 

lelkiismeretére: — az elzárt zsilipeken 
innen, koldussorsban tengődik a magyar 
nemzetnek egy )obb sorsra érdemes, de 
nemzeti aspirációktól uton-ulfélen meg
kísérteti töredéke, — mig a zsilipeken 
tul egy erőteljes nemzet lendületes téj-

processrusa« j lődése megy ezalatt végbe . . . 
Kötelességet teljesített a bukaresti 

konzulátus, amikor jelentést tett Románia 

érette, mert módot adott arra, * hogy: 
sorai között ezeknek a szomorú kiáltá
soknak a gondolatával foglalkoztasson, 
mert referádája — valamiképen a gra-
fepatadeni ügy is — csak megerősített 
a nemzeti iparpolitika szükségébe vetett 
hitünkben, abban, hogy ennek a hitnek 
a terjesztése halaszthatatlan és okvetlen 
kötelesség, amelynek elmulasztása egy 
a tudatos éheztetéssel, egy az ország 
érdekeinek sutba vetésével, a tornyo
suló veszedelmek siettetésével . . . 

Biaony LástU. 

törvény -tnegt-s .•s'ti v á legk-fejezeltebb \ nagyfonlességn-feformjárol, 4)é köszönet 
nemzeti iparpolitikát, a nemzeti törek
véseknek a gazdisági élet folyamatával 
való egybeolvasztását, a nemzett aspi
rációknak S í t -a mindeneket átható és 
mindenek érdeke fölött való uralomra 
jutását, amelynek megvalósítását a nem 
zeiiségi penféiiékon élő magyarság is 
sürge 1 ' és követeli. Tagadhatatlan, hogy 
Románia leendő uj ipartörvénye mtr-
fö'dekkel fogja elöreragodni a román
ságot haladásában a fejlődés ui.an, 
amelynek m*> most is csodálói vagyunk 
é s hogy ez az ipattorvéoy — uemze'i 
szellemben- vaio megoldási módjává , 
szakará iva l , — amelyek a szupremseia 
garanciái, — népe javát szolgáló kaulé-
l'ával egyetemben: a legszebb és á l é g 
értékesebb példa lehet a magyar tör-" 
vénybozás számára, amelynek alkutó 
elemeit — javaiés<ben — ugvanezek 
az eszmék hevítik 

Példának j azonban — a szó leg
tisztább érteimében - sokkal inkább 
alkalmas a porosz kormány amaz isme
retes és nagy poii felvert _e.ljárása. 
amelylyel a gratenstadeni gépgyárat 
direktorainak a németség ellen való 
imjtogatásai megtorlásával — az állami 
l•'ndelések rhetrvonásával sujlotls Tatin!-
>a(jnak, példának ez az es<-l j jokia l 

E i jjeli zene. 

Csendesek, kihallak az u t c á k már régen, 
Kelet f e l é mar eirosnk a l á t h a t a r . 

A hold is mar lefelé b a j l i k az égen 
S az u t c á k o n c sak egy pár kóbor kutya jé.. 
Dr nem! Hallga, .ni az? Mintha zene siólna?! 
Az á m ! Ott éli á barna c i g á n y o k hada. ^ 

• Rácsos kapu... s a brácsa, heged" mellett 
Kicseng a 'cimbalom fülbemászó szava; 
A fal mellen egy magas, b a r n a ti u áll, 

Cilinderkalaeja szemére v a n vágva. 
S n j i k u r lolc-ciig;Szebben beszel egy rózsaszál 

Ra-fe lkOnyOKoJ'a/ ablak p á r k á n y á r a . ' 

Községek és a kc 
Kimondom végül azokat a leendőket, 

melyek a közegészségügy tekintetében a kO--
zönségre [és nem a községre, miat a mult 
fejezet utolsó mondatában hibásan szedve 
voll) haramiának. 

Mert amit meg nem csinál az állam 
szűkmarkúsága, amit meg nem lehel a köz
ség politikai ereje: azt meg kell tenni a kO-
zónsegnek. Ott voltak például a különböző, 
hirtelen öló lertízrt betegségek:• a pestis, a 
himlő, kolera, vérhas, amely végigseperte nem 
egyszer, nem az égégz~országol, hanem az 
egész Európát: az egyes államok addig- nem 
tettek egy lépest sem," mig a kOzSnseg meg 
nem mozdult és sokszor a szó szoros érte
lemben ki nem erflszakolla az intézkedést. 

Ott voltak a" kitett és elhagyott gyer
mekek: addig az ál lama fűiét sem billentette 
meg, mig a társadalom az u. n. gyermek
védő ligában meg nem mozdult. És ezen a 
téren ma már szinte túltengés van-.Mert ady-
nyira hajtják a kitett gyermekek figyel, hogy 
megfeledkeznek a családokról és nem gondol
nak velük. Nem veszik számba, hogy. ha a 
társadalom a családok gondjait, erdekeit védi, 
a családok terheit könnyíti: nagymértékben 
csökkenti az apátlanok, árvák, kitett gyerme
kek számát: Nem veszik számba, hogy ha a 
küzdelemben elernyed a családi kötelek: abból 
mérhetetlen kár háramlik a társadalomra. 

Egy világos esettel állok elő. Magam 
eltem át borzaszt óságát. Azt hiszem, világos 
lessz belőle, amit előző soraimban fejtegettem. 

Megemlítettem egy előbbi fejezetben, 
hogy.egy>k községben 1907-ben diftéria és 
vörheny ütött ki. Napról-napra láttam, hogyan 
dűlnek ki az emberi palánták, a gyermekek. 
Láttam, hogyan harapódzik a baj Láttam, 
hogyan hurcolják házról-házra. Láttam, hogy 
épeu a legeszê ebb elem pusztul el. Kértem 
könyörögtem, rimánkodtam szóval, tollal, har
coltam orvossal;' politikai hatóságokkal: te
gyenek valamit. Legalább eszközöljék ki á 
kötelező oltást. Egy lépés nem történt. Pró
báltam fölrázni a közönséget: késő volt. Ami
től rettegtem, bekövetkezett: mind a két gyer
mekem beleesett a bajba. És aki tudlam, 
hogy mi az, irtózatos vergődésembea. rette
gésemben arra a mondásra fakadtam: no hát 
most mar üssön bele a menykő. ^ -

Ez az az elernyedés! Ez az, ami a föld
höz vágja az embert ugy, hogy igazán' erős 
legyejj. aki aztán- föl tud bele kelni! 

*zulán megtörik az illet' egyénuek a 
társadalomba vetett hite: .jgyeiieseii arra gon
dol, hogy az egész világ egy rémiló hászón-
leső és a nyomorúságra egyenesen spekuláló-
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gzarvezet, amely épen a családi tűzhely, bol
dogság elleu lőr 

De hagyjuk!. Kiég azt egyszet^éAr%rrres 
minek azi festeni, leírni! 

Nézzük inkább azt, mim* teendők Tár
nak ;i -közönségre a Tsrvany.ik megiiátlasa 
szempontjából. 

Legelső teendő a járvány-pénztár lé
tesítése. A járvány-pénztár terhére eszközlendő 
minden járványos beteg oltása, vagy a meg
előző oltások pl. himlő ellen, dilter.a stb. 
kiütésnél. Természetesen a löltétlen biztos 
szerekkel való oltás kötelzző legyen. 

Szervezendő egy állandó egészségügyi 
bítottsáq, amelynek fejé az egészségügyi biz
tos. Hatásköre: mindén egészségügyi intézke
dést azonnal foganatosilani, a kötelező gyógy
kezelést, oltásokat foganatosítani s ellenőrizni. 

A legfontosabb gyógyító és fertőtlenítő 
' Mterekből, úgyszintén az oltóanyagokból állandó 

friss ktszletet kell beszerezni és időnkint 
felújítani. - . 

Egy állandó járvány szoba rendezendő 
be és égy-ket ügyesebb nő vagy féiB begya-
korlandő az első negélynyujtásban, illetve a 
megbetegedések körül való első intézkedé
sekben. 

Szervezendő mindenütt az iskolai orvosi 
intésmeny. 

A járvány-pénztár terhére eszkozltndők 
mindazon kiadások, melyek ugy állnak elő, 
hogy a járványok terjesztésének megákasztása 
oéljabó! történő intézkedések következtében 
valakit a kenyérkeresetétől megfosztauak. 

Hogy miből szervezendő a járvány
pénztár? Amiből, más talán kevésbbé hasz
nos, sőt haszontalan intézmények pénzéi lesz
nek: összetáncolják mulatságokon, végrende
letek Írásánál az örökhagyókkal elsősorban 
erre a célra, mint közcélra hívandó fel a 
figy elem. 

Lehet aztán gyűjtéssel, lehet egyesületi 
alapon való szervezéssel létrehozni a pénztárt. 
Csak az a fontos, hogy meglegyen. 

Mert a mai betegségélyezési forma ma
gának a betegsegéíyezés mai ügyének sem 
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előbb bekövalkez7ék,-magáuak a társadalom
nak is szervezkedni kell. leért először is rit
kán akad egy-egy Etarlich, aki találmányát 
ingyen adja ál az emberiségnek, másodszor 
pedig még akkor is Csak nagyon kevés nyo
morult részesülhet anník klnTBI megmentő 
jótéteményében, mert még igy. is drága. 

Tudjuk ugyanis, hngy EbrUeh tanár 606 
•zámu vérbaj elinni szerét, mint találmányt 
azonnal közkinccsé tette, ingyen neki adta a 
világnak és mégis csak keveset olthatnak be 
vele a verbajosok k, z;... m rt az meg igy is 
költséges és tudjuk, hogy a vérbaj sem épen 
a módosak közül szedi áldozatéit, sőt épen 
ellenkezőleg, rendesen a szegénység rongya 
alatt harapódzik tova. 

Az összes egészségügyi intézkedések pe
dig az egészségügyi bizottság, illetve egész
ségügyi biztos kezében légyenek, amely egész
ségügyi bizottság minél kevesebb tagból álljon. 
Hat tagnál többől semmieietrt. Egy bizottság 
sem mozgékony, eleven, .amely soktagtk Pedig ! 

j - b a bizottságnak elevennek, gyorskezünek kell [ 
lenni, ennek a bizottságnak annak kell lenni. 
Ennek a bizottságnak egyik tagja maga a z 
orvos, aki egyúttal az iskola vagy iskolák 
orvosa is. aki állandóan figyelemmel kiséri 
és felülvizsgálja az iskolák egészségügyét és 
egészségi állapotát; figyelemmel kiséri a k ö z 
ség köztisztaságát és az. egészségügyi bizott
sággal, illetve egészségügyi butussal közösen 
végre is hajtják az intézkedéseket azonnal. 

Ezzel cikksorozatomnak végére is értem 
és azzal a reménnyel teszem le a tollat, hogy 
kisarjad nyomán az a ft, amely fényesén 
fogja bizonyítani, hogy mennyire megbecsüli 
a magyar magát és egészségét! Utas. 

Pünkösdi busarózsák. 
1) Falusi »oltos: Gondod csak, a z én 

üzletem forgalma olyan élénk, hogy mindén 
nap teljes óra kell nevem a'áirás-ira. — 
Kisvárosi kolléga : Ez még semmi. Az én 
üzletemben annyi a dolog, 'hogy lagutóbb 
csak olyan embereket alkalmazhattam az 

Hornyolt cserép 
~ ~ géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

ózv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkón 

Knnoss Endre. 
(1811 

felel meg, nemhogy a járvány-gátlás céljának 
megfelelne, mert az kötött és nehézkes, A 
beteg nemhogy bele is halhat legtöbbször, 
mire az orvossághoz juthat, de akárhányszor 
megesik, hogy épen a szükséges szert nem 
kaphatja meg, mert azt a község vagy beteg-
segélyző nénztár terhére nem szabad meg
rendelni. •" 

A járvány-pénztárnak szánom tehát azt 
a.fontos szerepet, hogy függetlensége alapján 
rögtöni és minden megkötés nélküli e l sőse
gélyt a d j o n . Az a~ségély természetesen lehet 
kölcsön 'te'rmészetü is, a lényeges iétine. az,, 
hogy soha anyagi erőn r.e múljon a bajjneg-
gátlása, mert egymulasztás, az első hanyagság 
végtelen nyomor és bánátsorozatot .ránthat 
maga után. Es inkább tartsunk kéznél fllan-
déan égy vödör vizet, minthogy ennék hiján 
akkora tüz keletkezzék, hogy 10 kut kiapad
jon és mégse lehessen a tüzet elfojtani. 

Épen ezért minderkire nézve legyen 
kötelező* a beoltás is. Tudjuk, hogy azóta 
szegték nyakát a diftériártak, mióta fölfedez
ték az atiútoxidiHsl .valö oltást. Ezzel csök
kentik mérgét ma már á legtöbb bajnak és 
íesz idő, amikor minden fertőző' bajt tudnak 
biztosan gyógyítani oltással. De, hogy. ez mi-

irodában, akiknek neve csak egyszótagu. 
2) Bájos édes angyal, ródd el, ugy 

szeretlek, mint tán faléiíget még sohtam 
szereltek. Csak ha rád pillantok, keblein már 
:i dobban, oh csak bar tgy kissé tndnál 
főzni jobban ! 

3} Háziasszony : Doktor ui, e.várjuk, 
hogy eljön holnapi estélyünkre ! Lili leányom 
saját lírai költeményéiből olvas föl egyet- mast. 
Lala leányom nétiány áriát fog előadni, 8 
órakor pedig egy kit vacsora lesz . . Dok-
toktor: Köszönöm a szívás m«ghiv;:,t pont 
8 órakor "itt leszek. ^ 

4) Biró: Hogy történhetett az, hogy a 
vádhit »véu sz»mác«-nak titulá'ta? — Vád
lott: Dé7 biró ur! Mikor már olyan régen 
ismerem es már legalább harmincöt eszten
deje, hogy tc tu barátom. 

5) HeitT von Klatskopf: Igazán, ásszany-
zaák? hm, hm . . . g? adóija aazzonyisák, 
hogy. hasond iodja mogat hazzáni ez a kis 
íiócika ? -e- Bábaasszony : llodue? se haja, 
ae foga! - .";"'*-'-' . ;. 

6) Tanár : össze' lehet-e- adni a külön-
nemüeket? Diák : Iten- 1 — j TaDár •; Nem-
igaz, bikfic : 3 liter. bab,r3 liter boiyó, 3 
liter lencse. Nos add össze, mennyi az?-W 
Diák : 9 liter. Tanár : - Í V micsoda, mafla ? 
Diák : főzelék., -

Akárhány vasvármegyei ember még na-
véről sem ; m e r ; Kaaoss Endrét; pedig ö a 
maga idejében az. egész országban ünnepelt 
költő volt A mull április 9-én volt 101 év«, 
hogy Kunoss Endra ügyvéd és költő, Kunosa 
János ét Illés Erzsébet szegény foldmivelő 
szülők fia. hgyháiashatyén, a czelldömölki 
járásban született Teh.it földija a lánglelkt 
Berzséayi Dánielnek, aki szintén ott szalelelt 
1776-ban. 

Már i!,u korában kiváló tehetseget tanú
sított a kellészet terén; bölesaleti és jogi 
tanulmányait -kitűnő sikerrel végezte s jog
gyakorlatra Hrabovszky Sámuel vasmegyei 
tiszti alügyészhez ment. Letette az ügyvédi 
vizsgát, tűire hosszabb utazást tett Nemet 
orizágban; ez alkalommal ismerkedett meg 
Vajda Péterrel, kinek a természetért rajong* 
lelke reá nagy hatással volt. Pesten telepedett 
meg. hol Ntyjerenccel, Stancsiccsal és Ko-
vacsóczy M:!flrWial a legbensőbb barátságban 
alt. írói pályáját 1836-ban a Jettnkor-aii 
kezdte meg, 18*7. októberig • lapnak segéd
szerkesztője és szorgalmas munkatársa volt, 
majd a Világ tárcaírója lett Beteges volt és 
rossz anyagi körülmények közt élt. Nevelős
ködött Zichy Ödön gréf Edinund és Ágoston 
fiai mellett Szautmihályon (Veszprémvárme-
gyebtn), majd a Batthyány, gróf családjáná' 
Ezalatt sok venni irt a lapokba, melyek az 
Athenaaúm korának jelesebb ifjúkori lyrikusai 
(lantos" költéi) közé emelték; legismeretesab-
bek: Képeddel alszom él.".'.", és Kitárom 
reszkető karom . . . kezdetűek. 

Dalainak forrása Horváth Nina iránt 
érzett szerelme volt, kival Szenlmihályon tar
tózkodása alatt ismerkedett meg és különösen 
Pozsonyban időzése alatt, hol 1843. május-hé 
14 tői mint a távollevő Batthyány Zsigmond 
és Zichy György grófok képviselője volt jelen, 
sürün Itvtlezétt. 1842-ben Zichy Domonkos 
gróf vészprémmegyei püspök rácalmási birto
kának 14-ed ré .ét ajándékozta neki Vas és 
Fahérvátmegyék táblabírája s 1836-ban kir. 
táblai hitts jegyző v. It. E mellett még min
dig tanított a Batthyány háznál. Pozsonyban 
tartózkodása alatt a Hírnök segédszerkesztője 
és országgyűlési tudósítójaként szerepelt. A 
megfeszített munka végkép aláásta egészségét. 
1844. május 22-én roncsolt egészségi helyre-
ál'itása végett Zichy Ödön gróf meghívására 
Féhérvárméfyébe, Kálót közsegba utazott, 
hol. junjes 22-éa sorvadásban - maghalt. Ba
rátja Ney Ferenc emlékezett meg róla az 
Élefképík-bésii Közadakozásból kálozi sírján 
1846 !.»» piramis alakú emlékoszlopot á'li-
tottak föl, melyet Zichy J«nő gréf tS77-eeo 
vasráccsal téríttetett körül. 

1 -
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Költeményei, bes^élyei ás cikkei sürtn 
jelentek meg az ekkori lapokban Nevezetesebb 
munkai 1. Alapvonatok a honi nevelés k'> 
kOrtl. 2. Szófütér vagyis a tudomány, mű
vészet, társalkodás és költészet ujoonao alko
tott, fOlílasztett vagy idomiiott szavainak 
jegyzéke. Jobb kiadást érti 3 Oyalulat, 
vagyis magyarosilott^jegyzéke azon idegen j 
szavaknak, melyek különféle nyelvekből köl- i 
csonéztetvén. a magyar beszédben ét Írásban j 
korcsositva vagy eredetikép használtatnak, j 
(Német címen is megjelent Frerainörterbuch 
der ungarischen Sprajchej^é. Honi Ivnény- J 
tudomány 5 Dalfüzér (78 lyrai költeu-eny). . 
6. Dajkakúnyv (2 kötet). 7. Kunost versei. \ 
8. A selyméxzel kérni könyve. Szerkesztett* 
es kiadta a Természet cimü szaklapot a 
Lombok c i n i inelléklappal. Ríuvé.t Gyöngyei 
emu albumot az ij838.) arviz alul károsult 
(.--•. i n u - ' . T a d ó z ó nép javara saját költsé
gén kiadta. Kéziratban a budapesti Nemzeti 
Színház könyvtárában: Isttnitétet eredeti szo
morújáték Bajtolatok, Ijevelti Ho: .;'i Ist
vánhoz, Ji.L.ci Imréhez stb. (Bővebben lásd 
Szinnyei József >Ua«yar Irok Élete es Mun
kái VII k 49*. I) 

H I R E K. 

Encharisticns Congressus Czslldémöl-
kon Mult' szamunkban említettük, hogy a 
szombathelyi egyházm. területén mflködö 
encharisticüs' társaság a folyó évi congressu-
sát Czelldömölkön tartja. Mult csütörtökön 
meg is történt. Mar elölte -"való napon több 
pap'jött, inasnap a korai vonalokkal pedig 
csapatosan. Pont 8 órakor jötl Mikes János 
gróf megyéspüspök auiojan Répczeszeutgyörgy-
ri.il s egyenesen a nagy tömegben összeverő
dött nép közölt az apaisági rendházba meni, 
hol mar vatta az összegyűlt papság. I'ar 
percnyi pihenés után Jiarangzugas között, kí
sérve a sok paptol es hívektől, a templomba 
vonult, hol nyomban megkezdte ünnepi mi
séjét fényes segédleltei. Utána dr. Boda János 
püspöki iroduigazgato igazan szép szónoklat-
ha. ismertette az eucharisticus congressus 
jelentőségét. A szónoklat után ismét vissza
ment a püspök kíséretével együtt az apátsági 
rendházba, hol elvégezvén reggelijét, a temp
lom kincstártermébe mént át, hol a papság 
mar várta. Itt délután 1 óráig dogmatikai 
dolgokról tanácskoztak, melyeket dr. Strom-
mer Viktorul pannonhalmi főiskolai tarlár, dr. 
Lukc-ics József egyelerai tanár, grof Mikes 
János megyéspüspök és dr. Boda János iroda 
igazgató adtak elő. Egy órakor a GrifÍDeh 
bankett volt a megjeleni papság részere, hoi 
a főpapok ie részt veitek. Delulan 3 órakor 
voll áz. ünnepélyes litánia, -melyét a- megyés
püspök végzett fényes segédlettel; ugyaocsak 
ő.vezet!* az utána következő, igazan lenyes 
körmenetet is, melyen a papságon kívül igen' 
nátj számban.vett részt a hívek serege is-es 
amelyre Papáról Kriszi Jenő plébános vt-ze.-
tésével ÖOO Marta-leány is eljött délután 
külön vonaton. Jí yen impozáns körmenet talán 
még sohasem voll Czelldömölkön A körme 
net .Végeztével néhány perc. múlva autóra ült 

•uegvéenflepok é- >?i'vflyea- b u c - n » urán 
rtópceazantgyOrgyre hajtatott," hogy . másnap 

Vamoscsaládon végezz* a—*rmál»st. A pap
ság pedig az ' sti vonatokkal utazott el, mi 
meg egy szép ünnepély tanúságával gazda
gabbak lettünk 

lymeu. Zambo Sándor a sárvári I. 
takarékpénztár könyvelője, tartalékos hoovéd-
hadnagy eljegyezte Bődy István dukai föld
birtokos szeretetre méltó kedves leányát. 
Gizellát. 

Népszövetségi gyüles. A czelldömölki 
kath. népszövetségi csoport pünkösdhétlön 
délelölt »/, Mórakor a templomtéren közgyű
lést tart. Ez alkalommal Budapestről Huszár 
Karoly orszgy! képviselő és dr. Vass József, 
a szt. Imre-coliegium igazgatója w beszelni fog. 
A hatóság részéről dr. Krenuer István tb. 

r . küldetett ki. 
A Vasutas szövetség czelldömólki *e-

r'üiete folyó ho 27-én, Pünkösd másodnapján 
délután 3 órakor tartja meg rendes negyed
évi választmányi gyűlését a Magyar Király-
szalloban levő »Oithon« helyiségében. A gyű
lés uun tekeversennyel egybekötött kert-
megnyitási mulatságot rendez a vezetőség 
Sárközy zenekarának közreműködésével. Be
lépődíj nincs. Dgy a vasutas kartarsakat, 
mint a v.irosi közönséget ez uton hivjn me; 
e családias jellegű mulatságra a rendezőség 
» biztusi'.ja a megjelenteket arról, hogy min
dent elkövet kedves vendégeinek s a_ mulat
ság, sikerének érdekeben. Hogy jo eleiekről, 
Italokról gondoskodva leend, arra a Magyar 
Király ktiünő konyhája jóhirfl pincéje—elég 
kezesség. A tekeverseny nyeremény tárgyai: 
1. Egy kitűnő, értékes ezüst óra. 2. Egy szép 
elö bárány. 3. Egy üveg finom pezsgő. 4. Ket 
üveg sághegyi bor. 5. Egy doboz jo szivar. 
Haroin dobás ára 20 fillér. A tekeverseny 
mar az ünnep eisó napjáp f. hó 26-án dél-
után 2 órákor kezdődik, hogy a tulajdon -
kepeni mulatság kezdetére' befejezhető is 

j legyen. > 

0j kitfelekeiet Jáaoskasáa. A zsidóság 
vezetői folyton azon fáradoznak, hogy a 
neolug es orlhodox hitfelekezetet egyesítsék 
s végre a zsidó vallás is a rendezeti vallások 
sorába felvehető enne Jánosházáo az ctho-
doxok közt dulo harc és egyenetlenség néhány 
tagot arra ösztönöz, hogy szakítson velük és 
egy neológ hitfelekezetet alakítson. — Mint 
halljuk, már folynak az elökésziiő munkálatok: 

A magyar állami tisztviselők május 
19 én tiegyedszer gyűltek össze kongresszusra, 
hogy jogos erdekeikről, teljesítést sürgető kí
vánalmaikról tanácskozzanak. Legnevezetesebb 
momentuma a' kongresszusnak az volt, hogy 
Papp Elek államtitkár nyilatkozata szerint a 
családi', pótlék és a nyugdíjtörvény revíziója 
megvalositlatik s még azon lul a. 'napidijak 
kérdésének rendezése is tervbe van veve. 
Tudvalevőleg Teleezky Janó* pénaügymmiszter 
már a llaz. ele terjesztette a családi pótlék-
rorszoio törvényjavaslatot, sok ezernek — a 
magyar értelmiség legjobbjainak, a tn.gyar 
haza leghívebb, legmunkásabb, legciöndesebb 
fiainak jóléte tárható éz uj törvények meg
alkotásaid. . 

Egészségügyi vizsgálat. Somogyi Aladár 
szolgabíró és dr. Király .János iárásbrvos 

í hétfőn és kedden a mészárosoknál és hente
seknél, valamim a vendéglőkben vizsgálatot 
tartottak. 

Griff szálloda kennelyiségenek megnyi
tása — amely „ mai délutánra volt nirdetve 
— a bekövetkezett kellemetlen h ű v ö s időjárás 
iniati jovö vasárnap, juums ho ii-átj lartatik 

? mVf.. .'• . _ r .-' "-

Gyermsk a kocsi alatt. Horváth József 
kemenesszentpéteri gazda József nevü 12 éves 
fia f. hó 22 én délben egy szalmásszekér 
tetejéről oly szerencsétlenül bukott le, hogy 
jobb lába a kerekek ala került. A kerekek a 
fio lábát bokán felül borzalmasan összeron
csolták. A súlyosan sérült fiút Celldömölkre 
szállítottak, ahol a lábát amputálni fogják. 

Szombathely fiuinternátusa. Már elké
szült a jövő tanévre szóló tájékoztató felhí
vás, melyben röviden össze van foglalva az 
intézet célja, berendezése, felügyelete, ellátása 
stb. Tessék mulatránypéldányl kérni (Szily 
János-uta 24j 

Helyreigazítás. A kisköcski jegyzővá
lasztás eredményét annyiban közöltük tévesen 
lapunk mult heti számában, hogy Andalíts 
Lajost egyhangúlag megválasztott jegyzőként 
neveztük meg. holott csupán egy szótöbbség
gel győzött. 

Lopják a lucernát. Sokan panaszkod
nak, hogy ismeretlen tettesek őrizetlen időben 
dézsmáljak a lábon álló lucernát: A kárval
lottak bár bosszúsak most "még az ilyetén 
való megrövidítés felett, de annál nagyobb 
elégtételadás lesz szamukra a tolvajok elfo
gatása és bűnhődése. Mert, hogy ez előbb-utóbb 
be fog következni, annyi bizonyos. 

Villamos kut-tis jtitás. A városi kép
viselőtestület elhatározta egy villamos erőre 
berendezett gépnek a beszerzését, melynek 
segélyévet a kntak ktszivattyuzása és a pöce-
gödrök kitisztítása lehetővé tétetnék. Lóránth 
Gyula városi lőjegyző a gép beszerzésére 
nézve már meg is kapla a felhatalmazást 

Vers egy jegyzőről. A héten egy, nem 
kevesebb mini huszonkéi strófás verset kap
tunk lapunk egyik olvasójától, melyben az 
illető ama I keeérveket zengi el, miket egy 
járásunk be! i körjegyző keltett szivében. Küldte 
pedig a versel annak okából, hogy adjuk közre, 
mi pedig nem közöljük annak okából, mert 
67 a mi "hűséges olvasónk elfeledte a nevét 
a vers alá Írni, másrészt; péÜig~TneTt rgem 
primitív alkotás ahhoz, hogy nyomdafestéket 
lásson. 

Gondnokság alá helyezés. A szombat
helyi kir. törvényszék Hollósi István czelldö
mölki lakost elmebetegsége miatt gondnokság 
alá helyezte.^- " 

A tavas-barlang megtekintése. Mult 
hetf számunkban közölt egyik cikkben pro
ponáltuk a tapolcai tavasbarlang tömegesen 
való megtekinlését. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy cikkünkre többen reagáltak és: előjegy
zésre való vétel céljából szerkesztőségünkben 
ugy heryböi, mint a környékről sokan jelent
keztek. Célunk a kellemes és szép látványt 
nyújtó kirándulást olcsóvá ienni. amit el is 
érünk a tömegesítés állal, mert a barlang 
megtekintésének dija 2 korona helyett 50 

^ fillér lesz személyenként, az étkezés hason-
j lóan nagy árkedvezménnyel jár. A kirandu-
I last június 16-ára terveztük, amidón is lud-
I niillik az uj és drágább vasúti díjszabás még 

nem lépeti életbe. 

úotékonycélu teneei té ly . A helybeli 
ág. h. ev. nőegylet jövő. hó 9 én a Griff-
szálló nagytarméb*n jótékonycélu- zen.estélyt 
retidez. A rendezőség most fáradozik a mű-

'n( ezi Japúnk 'óvő Sz.á-
'"gfuk. A nagy elökészü-

a* estély fényesnek jfeértezifc 

sor összeállítás 
mában mi. i s h 
letekből itolv 
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•1 Usz már az utcák kövezésével T 
Az egész város kiaszfaltozásának elömunká-

, latai és a munkálatokra lorditott idő együtt-
vév'e sem tartott addig, mint amiftia vajúdik 
a Rákóczi- és Árpád-utcák rendezése: Immár 
több mint egy hóua'bja annak, hogy a ver
senytárgyalás határnapja lejárt és még mrisl 
is csak, annyit tudónk, mint amennyit anrak-

• előtte. UgyláUzik, hogy ez a kérdés jó al- • 
tató szer. 

Felvétel a pápai tat leánynevelő-
intézetbe. A papai ret. ieányneve.ő-intézet 
ipolgári leányiskola és Umtouőképzöj mter-
natusaba jonioa hó 25 ig kell felvitelért folya-
modni. Ai internátus! ellátás teljéi díj 000 
K, félkedvezmenyes dij 500 K, egész kedvez
ményes dij 450 K. Félkedvezmenyes he'ire 
szegénysorsa protestáns növendékek, egész 
kedvezményesre a dunántúli igyliírkérüelbeti 
lelkész- és tanító-leányok vetőinek fel. Jeles 
elömenetelü tanulók tandíjaién ;edesb«u és 
kö'önböző ösztöa-, illetve jutaromdijákban 
réizesülhelnrk. Első aikalomraal történd jelent
kezésnél a felvételi kérvéayhtz csati 'andók : 
1. születési-. 2. ujraoltási , 3. polgári iskolai 
felvételért folyamodóknál négy elemi, lanitó--
nókepzöbe folyamodoknál négy polgári vagy 
felsőbb leányiskolái osztály elvé,g; eset iga/oló 
bizonyitvány, 4. tánrténóképrőbe pályázokual 
azen kivül a lelki és testi épséget- igazoló 
bizonyítvány. A kérvények a ni. és ' lek. 
löiskolai igazgatótanácshoz intézetidők s az 
iptézet igazgatóságához Pápára küldendők. 

Táratok éi falvak érdeked. A varr sok 
évenkinl kongresszisokat tartanak és keisé-
genkivül már eddig is sok sikert ért el. A 
kormány a városok érdekeit 'íölk'aroila és 
támogatásával, anyagi segitésmt Húsával a 
városok mindenesetre sók údvös eé't tudlak 
elérni. Hol maradnak e mellett-á f 'vet? 
Érdekesen nyilatkozik most a Gazdámod.', ég 
cimü lap legutóbb meg/jeleit száma, mely a 
következőket i-ja : Nem lehet kifogásunk az 
ellen, ha a városok a városi érdekekért síkra 
•zállanak, de mivel nyilvánvalé. hogy törek
vésük utján akarva-neraakari a szembehelyez
kednek részben a falusi földmivelö-n. ..••Uy 
érdekeivel, a fi-'usi nép, a /alvak .ezrei is 
hozzá fognak látni a szervezkedéshez s (0. 
veszik- a-harcot -a—falusi nép érdekeié'l, 
elsősorban ott, a hol a veszedelem fenyegeti 
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bejelentik. A Szövetség már kiküldte a meg
hívókat s aki arra igényt tart. az a Szövet-
seii titkáránál jelentkezzek 

•A polgári iskola relormja. A raező-
gazdaaiigi irányzatú polgári iskolák szerveiébe 
íárgjában a uapokban felterjesztés ment a 
közoktatásügyi mitiiszlerhez a reformmozgalom 

A szólö állapeta. A kerületi szőlészeti 
és borászati fölügyelőknek a fötdmivelésügyi 
minisztériumhoz terjesztett jelentéseik szerint 
a szőlő fejlődése a május hónapban beállott 
meleg időjárás következtében erősen msgn -
dúlt A mellékhajtások is szépen fakadnak. A 
jégveres sokfelé érzékeny kárt okozott és 

falkarolása erdekélwu. A felterjesztés szerint \ többfelé, különösen horaokuölőkbeu erősen 
mintegy 30—40 ezerre bec-ü'h'tö azokuak a ! rajzik a tzőlömoly, Deronoszpóra ellenben 
kis é- középbirtokosoknik száma, akiknek ' még nem mutatkozik. Általában az idei állapot 
gazdasagr és társadalmi szükségleteikhez iga
zoló iskolák -un egyáltalán ném mlmiak 
rendelkezésre." Éneik % hianyuak pótlására 
nem annyira a különleges mezőgazdasági 
islt.ak »'«.« ni.i-ak, mint iekebb olyan közép
iskolák, amelyek az általános müvallségr és 
a szakismereteket egyidejűleg tanítván, e 

őket, a mezőgazdaság védelmére. Ebből élnek 
a falusi nép m''lió:, ezt nem engedik fő'i!-
dozni. A falvak megtalálták országos érdek
képviseletüket a Magyar Gazdaszövetségnél, 
melyhez máris sokan csatlakoztál s röv.deien 
meg fogják adni a választ az i" városi po'i-
;ika hangadóink azon a hatalmas ijöléven, 
melyet a Magyar Gazdaszövetség június 19 én 
Siófokon rendez, a melyre maris több száz 
község jelentette be részvételét. Kijönnek oda 
a falvak íággyülé-i képviselői is, a kik ott 
a helyszínén mondják ki a pártokat elválasztó 
korlátok ledöntését minden ólya-i kérdésben, 
mely a.'falo*' é|aí s, az elhanyagolt k».-*gek 
fejlevviséVe'irány j ' . Ezzel mej nduF a k-'vak 
tomörölése, szeiverkedő mozgalma a Gazda
szövetség lobogója alatt, mely elég erővel 
rendelkezik majd. hogy diadalra - is vigye a 

' falvak ügyét. _ -4 
- Á Magyar Gazdaszövetség, mim la

punk más helyén már érintett tik, június fö-éb 
Siéfokoö Darányi Ignác volt : földmivelesagyi 
miniszter elnök lésével gazdsgy ölést tart mely 
egyre hatalmasabb arányúnak rqáulkokik.' Az 
ország •sSiíi- gazdái, földmivelői szervezkedj 

-nek s a legtávolabbi falvak is elküldik lüve-
. teikét. a siófoki, nagygyűlésre, mely előrelát

hatóan-sa-rdasági politikai hálásaiban is fötfil 
fof;a múlni-áz iMszes eddi,' m: íagyólc^jket 
A heiyi élőké; ihleteket a Balatoni Szövetség 
részéről Batthyány' Lejes gróí-vaJó..;i»ns1>-lsö 
titkos tanácsos, Óv.áiy Ferenc n: --gy. kepyi-

- s e l ő é s Cséplő Ernő titkár, továbbá a . veíz-
prémmejsyei I!:IZUV;I- i egyesinél es a tapolcai-. 
gazdakörl i i i idöt ie i -v'eéz'ik. A • tom-'-es ie •nl-
'kezeseken kívül mar l̂ bb főpap f- fflwpin 
levele is beérkezett amelyben ré--. vétstfiket 

szerint gyönge kftzéptermés várható. Borkész
let alig van, minek következtében a bur ára 
drágul. 

Országol jeiyzosievetseg. styitrárol 
jelentik: A nyitramegyet községi es knrj'gy-
zök egyesülete e tió 20-áa Pöstyénben rend
kívüli közgyűlést l irtait, amelyen nagy szo

nettől a kívánatos szisztematikus kapcsolatba I töuiséggal-etfogidtak l.eliei János ^poMyeoi 
ludj.o; hozni s ennélfogva rövidebb idő alatt 1 

keve-ebb iskoláztatási kö i-égnél, aránylag a 
legjobb inunkat végezhetik arra a célra, hogy 
a ga-íd isagi és iársadairui etetnek egyaránt 
hasznos pilgarok it-ne.veljenek. Amidőn tehát 
áz a tapasztalat, hogy a polgári iskolák mai 
szervezetükben.! polgári tár-a-íalom művelt
ségi igényeit nem elértik ki, - i , asfslí pedig 
lathal i egy igea«zéff t rt'.egü polgári o; ily, 
amely a s:.;V..- 's-iéihéz igi/i'd> k". éy-.ssi.'ak-
kal egyáltalán nem rendelkezik, akkor Oukéat 
kínálkozik az i-megeldis, hogy a polgárisko-
lakv ennek az iskolahiányban szenvedő tár
sadalmi osztálynak a cé jaira tegyék alkal
massá: a felterjesztés arra Véri a minisztert, 
hojy nagyobb raézőgazd isáj' tel'egü közsé 
gekben, illetve városokbán, egyelőre kistrlet-
kippen .olyan polgári Iskolákat iétesitstn a 
közoktatásügyi kormány, amelyek á inezögar-
d î i meretek elmélet- vi gyskorlfli t»ni-
U i i - a is kellő gondol fordítanak Ha-onló 
igényeik tetméf etesen . egyéb '.rrmelőosztá-
lyoknak 's vann:>k s lkot ezek vamel több 
ságt ?H Ott — a fölteije-,i.iés szerint — a 
polgári :•kulák .álszi-. .'ezesénii iZj ipaei vagy 
k»-t -kedelmi jelleg fog kidomborodni (N. L) 

Tolvaj Cielédleány.~.Kot-7.or Kálmán 
norgáf\i tanitó a káldí postahivatnihoz címére 
érkező csomagért elküldte Horválh ..::r\ nevti 
cselédiét. A c.telédleény útközben a csoma
got 'elbontelta s abból e.y 10. kor. éi.ikü 
aranygyűrűt ellopott. A tániló paniSzáva. a 
csendőrség a tolvaj cselédleányt feljelentette 
a szombathelyi kir. ügyészséghez, 

A vasúti mellékUletékek.iélemeléie 
- lélhivatalos hiradás szei.nt elhatározott de|og 
:Ez az emtlés a legtébb illetéknél 100 száza
lékot fenne.ki s minthegy az főleg a keres
kedést, de ; iparunkat és mezőgazdaságunkat 
is fo^a sújtani, a budapesti kereskedelmi es 
iparkimara elhatározta, hogy i vasutaknak a' 
for/slmat drá'itó díjemelése alléi állást fog-
lal..E célból értekezletet mti'nnt; melyre i 
kamara a többi gazda?ági érdekképviseletet 
is meghívta. . 

Ax országos ügyvedssövetség .'olyó 
évi rendes közgyü'ése Budapestén jonius .29 
és' 30-án fog mégtartalni. : ' ' . 

A Budapest pünkösdi száma vaskxs, ' 
igen véjtozatiis' és mindé iképen . éiJei.. ...j 
Számos c-Het és rák i"i's>.tráé:ít ys fény- j 
képfei\e;e:t közöl. A'.."veMtó ci'.két K':>uth '; 
Fejéi'c iria. Minden tözsjebej a rendé- áron 
kapható, Az újonnan belépő e'őfizétőknek is 1 
it.-jy'ii kOldi- meg a 'kiadóhivatal •Masjatör- i 
szág Nagyasszonyai* cimü diszalbumbL ; j 

Pa'káJiyok miatt elsülyeát hajé: i 
Sz.okatlán körülmények közölt »;"yedt el a | 
Smnrre c«iú norvég jjffzös, amely trágyára- j 
kománnyal indult krisrtiániából Stetinbe. j 
;Dtközí>en ,a kormányos ei akarta pusztítani ; 
a nagyon e' áporodott patkányokat A hajó ! 
(énekére ereszkedett lé és máglyát gyújtott, i 
hogy l.i.-ttrí méjölje áz undok palkanyhadat. j 
Á trágyából' kiáramlóit gázok fi, robbanták j 
és á I. no lángbabrirult A- hajé'-néhány, pele i 
alatt el-ülyédl. A legénység közül Öt kivé,;?-• 
lével .v;»ÍrineiinyiL'it a tengerbe vesztek, kil;-lük . 
a kapitány is . . . H '•' 

jegyző indítványát, amelyet az orszagivs j-ty 
zőkongresszus elé fognak terjeszteni. Az indít 
viny javasolja, hngf a nw--.ni országi s 
érdekképviselet helyébe országos jegyzőszl -
velsé| ati.ttassek, amelynek élére egy orszan-s 
hirS politikus, vala-ztandé meg A szövetség 
az eddigi érdekképviseletnél sokkil bővebb 
l.aláskArrel és i i It.ati9*éfgel van kontemp'álva. 
A községi és köijegyzóc, valamint a seged-
iegyzők június 4-én Eudipcsien a város'igeti 
.parcsarnokban u e. 9-tól 12-ig és d. c. 3-tol 
6' óráig tartják meg nagygySlésOket. 

Életmente kutya. Székesfehérvár me<-
l«U egy kii községben, Kolker István 10évei 
fiu t ö b b i avat egy rozoga csnnakbi Olt 
es a Dunán eveztek. A kis Foiker i csónik 
orrára áttolt és ott himbálózott, mig egyszerre 
egyeosuiyát veszítve, a vízbe znhint. Az í r 
tovaragadta a fiai. aki m é r végleg elmerült a 
vizbep, amikor a t ö b b i fiu kiállására és j t j -
v e s r é k e l é s é r e figyelmes lett Somiros István 
halásznak a Duna pariién ifilkérrai kutyája. 
Mikor a kulya ésvrevelte i folyó közepén 
tu'i!-é-'o fiút, hirtelen a gyermekhez úszott és 
ruhájánál fogra a parthoz vonszolta. Lapunk 
egy barátja írja. hogy a kis Fölkért az élet
mentő k u t y a gazdája magához léritelte. 

Lest-e gyümölcs ez idén ? A kedve
z ő t l e n idéjáras sok vérmes reményt tett tönkre. 
A fagyok, • viharok le-orvasztoltak a guiiuOlr:-
fak viiágdiszét. Legalább is megtizedelték. 
Nagy gondul ekoz ez a gazdasszenyoknak I. 

ha kevés a gyümölcs, kétségk'vűl drág 
is. Mar pH'g drága gyümölcsből kevés befőtt 
kérő' tr. írs ! Ezérl okos az olyan asszniy, 
ak. a „HáMarlás" ra hallgat Körthy Emi.-
nének ez a nep--- ...: háztartást lapja, jé eleve 

j figyelmezteti ctvasúit, hogy. á gyúmölc-gazdag 
I évben lássák el magukat befőttes készletükkel, 

hogy ha >sovány esztendők* jönnek ne ma
radjon űresej az éleskamrijnk: Mért hát a 
• Há-.tartas< befőzési receptjei olyan, megbíz
hatók, hogy a k i azok utasításait követi, évekig 
e'tartnilja mármeládjait. cukorban, gőzbe., 
ecetben elleti gyümölcseit, a nélkül, hogy 
azok megromlásának. A >Háztar.ás« kiidé-
hivatala (Budapest, VI., Eötvös utca 36.) 
kívánatra keszeggel küld, mutatványszámokat 

Hosstnct&vtt fegyver a etiuékieV. 
Sopron varmegye köz'érvény hatóságának köz-
gj j l é s e egyhangúlag elhaté-ozta, hogy föliratot 
inté:'. a m:.nis/terhez oly értelemben, hogy.a 
f ő S Z o l g a b i r a k Kőnk'éi»setekb*n a mezőőröknek 
t , s z ő l ó c s ő -.öknék megengedhessek a ho?s::u-
csövü fegyver, hasznalatai. 

Egy modern Parit. Az ókorban Paris 
az almát h á r o m istennő közű' Vénnszosk 
Ítélte od:., szépségdij gyanánt. Váltottak az 
idők ! A m a i Parisokat nem elégíti k i a szépség 
csupán, a m i k o r . házlüznézőbe mennek. Egy 
h á z a s n d n i kéffzfllő jözsefvarrMi,fiatal emhéiról 
bé zéiik a következő jellemű iftrléaetkél : 
.Hatom, leányt ajánlott ueki égy l-intikája. A 
fiatal e m b e r sorrá látogatott.^cind a három-
hoz.-A', etső v é i i i i s z i .szépségével ciakúgya.n 
majdnem meghíjdi-.otla, de már »?. el«ő joo 
fon feli i int a nagy lacérsága is. • Hohó — 
.sz'ótt:" rr: •••ilioz az- .ifin — vigyázz, nehöey 
s-irvaid nőjenek!"'Elment a m á ^ n d i k kis._ 
izonyhoz,-aki s i r iLen c nos volt, s. a m e l l e t t 
ju|gâ dsgT^̂  Ez |i7ijidenesetre_jVágyoii j ó ajafl-
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las C-akhogy ott viszont arról győződött 
meg, hogy k százezrekkel együtt papucsot 
is szeremé be. Ez volt Ínyére. Marad a 
harmadik : Egyszerűen, de ízléssel berendezett 
laU-b-. fogadlak, kedveséé derO.lt, családias 
körbeu. A vsndég olyao iá! érezte magát az 
aj hm*-:- - között; hogy kevés aégatás után 
vacsorára Is ott maradt. Csupa jóizfl, pompás 
fogás kertit az; asztalra. A mama egyre 
kiaálu: • Egyék ebból . . . Manci csinálta.. 
Mindent Uauci sülöti, miadenl 6 főzeti. «De 
hát tunóYr ujai vannak-, —' fakadt ki végül 
a cspdá"kojris a fiatal emberből, — hogy 
enoyit lud '• Manci nagyot nevetett: >Dehogy 
is vannak ; tündér ujjaim I Az én kedves 
. Hdrtm' fisom" bao ulátom ezeket a kitűnő 
receptedéi é s meg számtalan más hasznos 
todnivalét. Azután elmondta, hogy wHáztar-
tax- Kürthy Emi Iné közismert, népszerű 
közlönye, milyen házias, szorgalma., takarékos 
gazdasszonyt nevelt belőle. Ha van nővére — 
fejezte be — járassa neki. Nem drága. Ne
gyedévre mindössze 3 komna. a kiadóhivatal 
I•...<• , i — . VI, Eötvös utca 36) sziveién küld 

megtekintésre mu'atványsi " i . A fiatal
ember Manc.nak Ítélte oda az almát, mert 
feleségnek oly leány való, aki nem hiu, nem 
fukar, nem zsarnok, s a ki örömet a férje 
dédelgrtésében találja. Meglehet hogy ez önző 
felfogás, de ilyenek a mai Parisok. 

pünkösdben. 

Jövel Szentlélek ' szállj le a királyra 
Ihless meg benne elmet és szivet. 
Fejen ragyogjon ősi koronája. • 
Mely fényt arcára ée népére vei 
Legyen igazság és törvény hű őrt, 
Ke-én erő, szivében kegyelem, 
JeL-nrv bölcs és kiható jövőre. , 
S áldás kisérje ott fönn s ide lenn! 

Jőve' Szentelek ! szállj ods a néprt, 
Kunyhóban, palotában og/s'ánt; -
Erősödjék meg ingadozó térde, 
S emelje újra löl csüggedő ke-á* 
S ha szenvedés! és sebláza multán 
Fejét hüszkén magasra eozelé-
Herüjön ismét Önérzetre multián 
S Tekintsen vissza a jövő leié ! _ — 

Jóval Szentlélek ! iaá'lj le a hazára. 
Bőséíet ötös szét völgyön és hegyen, 
Hol, merre ha-sog Duna Tisza áija, -
Ald ŝ szerenc-,e bíke s üdv legyer 
S mely szent födélként ai.oyi • ibad év«n 
Vésztől, vihartól hűn olje'mazzé , 
Minden fiának lángoló szivében 
Ez ima zeng.en: éljen a haza ! ' 

Szósz Károly. 

legnagyobb mélysége 270UO lab • LUendes 
óceáné. 18682, i Déri tengere' íó"^ »s az 
északi jeges óceáné 9000 lab. A ti-rme-zel-
lodósok eddig még nem tudlak megállapítani, 
hogy á viz nyomása mekkora M I ' V U a tenget 
különböző mélységeiben. A tenger WHrji r-ek-
letét mar megpróbáltak ugyan merni, ile ódáig 
sokasom jutMIek, hozy a tenger fenekének 
hőmérsékletét megmérhették volin. mert a 
vízbe eresztett, rendesen vastaga üvegcsőbe 
zart hőméről, meg mielítt a lengi r feliekét 
érle volna, az óriás víznyomás szei/uzia Azt 
mondja llurray, hogy nincs a világon olyan 
emberke;zitette largy, amely a tenger mé
lyére bocsátva, a fölismerhetetiniségig í n e 
n* lapulna A tenger M/nyomá-a a legerósvbb 
acélhajót is csak ugy Összezúzná, mint a pa-
p'rskalulyál. A hajóroncs i- csak addig >ü-
Ived, mig í-ulya megegyezik a viznyumáml. 
£ . csodalatos, hogy i'yen oriá.s víznyomás 
mellett a tantér mélyen élőléó; mégis van. 
Háromszáz láb mélységig megél a növény is. 
azontúl azonban csak a millió — millió cto-
dálalosabboal csodálatosabb'alkotású u .'• .eri 
a a' él meg Es ezek az allatok egymást 
faljak. A nagy a kisebbet, az- erő- a gyomét. 
S ami igazau bámulatos: az óceánok legmé
lyebb részein tanyázó tengeri szörnyek fejéin 
fvnyszorofajta villamos fény is van 

Tanulók. Szerezzenek maguknak jó 
térképeket. A híres eSDZÍmai tengeri csata 
1005. május 26 án volt. A japáook annak 
idején kiemelték a- Port-Arteinal elsü.yedl 
összes orosz hajókat és ma 17 orosz hajó 
vsel-^japán nevet és hordja büszkén a kri-
. l e m :•: s lobogót. Ezeket » hajókat a 
japánok hél év alatl átépítetlek Igenis. ., 
japánok folyton dolgoznak, emelik kultúráju
kat, művelődnek, erősödnek, gazdagodnak . 
mi pedtg politizálunk éa nem egy honffr 
évikig duzzog arra, aki más párthoz tarto
zott Japánors:ág ma összesen 157 hadi
hajó ura. 

6000 ajándék éra 
Reklám céljából fentjelzett 

mennyiségű órai. ajándékozunk 
e lap olvasóinak. 

a legelegánsabb — kívánat sze
rint — uri vagy női alakú »Noblesas« pre
cíziós órák kerülnek szétküldésre. írjon azonnal 
amíg a készlet tart . Hant Schmitz, arany 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt moodta, hogy szeplők el
űzésére, valamint finom, pnha bőr es 
fehér teinl elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mint a világhírű .Stecken-
pferd. liliom-lejszappan. Védjegye >Ste-
ckeupferd> készíti Bergraann et Co.ceg 
TeLschen a E. Kapható minden gyógy
szertár, drogueria, illatszer és minden e 
szakmába vagó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodalatosán beválik 
a B«rgmann-féle •Man»ra< liliomlejkrém 
fehér es finom uői kezek megóvására, 
ennek tubusa 70 fii., mindenütt léaphaló. 

Szerkesztői üzenetek r 

Fonyvairödátóm. Hogy Amerika Jigy* 
íjil állama: mily kivé'ó gondot fordítanak | 
az ifjosag nevelésére, azt többek közt New-
York állam dicséretes igyeke tete is b'zonyttja, 
mely törvényi hezolt ez indns mesék ellen. 
Ugyanis e mesék Cooper irodalmi becsű mű
vei utin a- amerikai ponyvairodalom meze-
jen »• utóbbi időben Ihint gombák ternrmek 
i . olyannyira megmételyezlek má- ex :.'|u»ág 
fan'-ziaiat. hogy miiiduolalan a legképtelenebb 
kalandokra csabitjé'- őkel. Nekünk is vei 
ponyvairodalmunk » o»íy elég kárt tesz ugy j 
az. ifjúság, mint az öregebbek lelkű; liben. d« ; 
azért ede -keveset- lörődnek vele. 

Vidéki olvasókor. John Mur. ay. alnres j 
angol tudós számítása szerint az Atlanti-óceán 

Szobafestéseket, u 
cím és teniplomfestéseket, má-

zolásokat.-jugy szintén a szoba- 13 

festői szakba vágó munkákat 

jutányos áron 
S a legnagyobb megelégedésre . 

rt készítem. 

H Horváth Lajos 
|J' sióba, címfestő és mazolo 
|g Czelldömölk.. Kis-ulca 2 sz ( 
g (Szóló-vendéglő mellett.) 
a ~ ' i 
B B l e Q a S k l I ^ ^ 

C«aki-

és éksierámháiáaak 
lasse 60. 

Wien, VI., Linien-

Faeladas. 
A sümegi vasúti állomásra 

állítva, bármely mennyiségben 
I. oszt. bükk hasáb és do-

rongfa kapható. 
Megkeresések Hátas Béla dr.-

hcz Sümegre intézendók. 

A mesterdalnok 
Cipőm szép es tökéletes 
Benne járni élvezetes 
Mert ha cipót s-zegzek, varrok, 
Rajt' vau 

kaucsuk sarok . . . ' . 

A NIKOTIN MÉREG! 
' A dohány drága! 

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 
órákra megszünteti a dohányzási ingert. 

Egy hétre való dobot ára 40 fillér. 
Töiv. védve. Törv. védve. 

Kapható mindenütt.' 

Viszoiitelánisitóknak árkedvezmény. 

Vezérképviselet: 

Cavtar bonbon és Havanna pastillák 
vezérképviselete és lerakáta 

Bndapest, VII Aréna-ut 19. II. em 7. 
Telefon 102—36. 

http://derO.lt


kldal. 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy IshatSleg asszptateaitu ni l isé- le teiuek 
beszerzési t «,? e* | i é l , csel- t n t e i Téti 

* é r t eke i t leglobbin. 
• 11.6 I V E l : - | 

1. Nem kel] ismeretlen céghez fordulnia. 1 

i . Nem lennek .zétigazó kötelezettségű. 
3. ̂ Állandó összeköttetésnél pontos és reális 

. kiszol:álá»t hiztnsit magának 
4. Állandó összekötetése • mindig' vigvázni (og 

ont vevőjének, megtartani. 
Salat értek*, kegy csak smert, slokelo céget 

tiszteljen meg biiauaával. 
Aufrecht é s Goltachmied otóda 

Elek es Társa r.-t, 
Budapest IV. Karoly-korut 10 szám. 
Kaphatok kényelmei havi lefizetésre, aliinilo 

összeköttetésnél tulyoaxamlara i i : 
1. A : a_.a- és német irodalom osez-s termé
kei. 2. Kép-k 3. Böröndúk és bőr ndáruk 4 
Ft^rfi fehérnemuek- ü. Láteeörek. fi. Fénykép-
kész léke*, félszer**lések. 7. Yadá*zJeg-y Verek, 
pisztolyok, flóbert. 8. Chinaezústáruk. ». Csillár-
és petróleumlámpák. 10. Rézb torok. I I . Szőnye

gek 12. Mindennemű hangszer 
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden ostiaiy i .• - ki
merít* árjeffzékkel rendelkezünk- ée a kívánt 

árjegyzéket ingyen éa bérmentve küldjük 
Ervünk : Vetfikörünk roej.tartása, pontos kiszol

gálás, méltányos árak révén. 
Minden felv.lassítással eetresen szolgálunk 

B Ú T O R O K j 

I .Halók, eb(i(i!(',k,uriszi.bákf.-/n!.»nuk, 

tnljesszálloda,kávéház, vend^glA^s | | | 
kHst^Iybé'rtn.deze.-ck., va>- eV* rézbll- ff?, 
.torok, szőnyegek, ÍÜK f̂inyAk, csr!l;t- 9 
rnk, zongorák s/HÜitlatnak bárhová H 

KF .MENESAUA" 21. szám. 

S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó -

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér. 

j _ l ö í a r « g é - t e l e s : Kls-ntca. : 

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

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köyeket raktáron tartok. 
Epuletmcnkát és mindennemű javításokat -
elfogadok ós asokat latányos áron készítem 

Első pápai kád- és gőzfürdő. 

Vali szerenc-ém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 
a Pápai Kid- és Gőzfürdő Részvénytársaság tulajdonát képező 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyős fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy butoraibum 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták--I kai díjmentesen küldetik bárhová 
M O D E R N .. -

I 
L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

kád- és gőzfürdőt 
a részvénytársaságtól örök áros megvettem és azt saját kezele
sem alatt a kor igényeinek megfelelöleg átalakítva bocsátom a nagy
érdemű k-ezónség használatára -

Különös gondot fogok fordítani.arra, hogy a fürdő helyisegeiben 
lisznt>.ti; é s rend legyen, hogy igy a n. é.kö/.önség minden kényelme 
állandóan biztosittassék, Fürdőmben állandóan kitünd Bél és t e r ű 
raaiSZÍrOZÓ és tynksgeniTágé áll a n. év-közönség rendelkezésére 

A fiirdőidfi beosztása marad, mint eddig volt: hétfőn é s csű-
iorii.kö! ; délelőtt gőzfürdő nők részére. 'a többi napóleon lerílak 
részére. A kádfürdőt azonban ugy a nők, mint a férfiak minden 
időben használhatják. ' 

A ftirüódiak a/, eddigiek maradnak. Bérletjegyek a fürdő pénz
uránál válthatók azzal az előnnyel, hogy 12 jegyért 1 0 jegy ára 
lizeléndö. Használat alkalmával kérem a bérletjegyet a .fürdői pénz-
úrnál napi jegyért átcseréltetni. 

F.zek után* kérve a nagyérdemu közönség jóindulatú támogatását, 

'••'[ "i... „ v a g y o k tisztelettel BALOGH GYULA 

Budapest, IV. Gerléczy-n. 7. 

r 
i 

Huscsarnok-átvétel. 
Van szerencsém a- nagyérdemű közönség szíves tudomására 

Kossuth Lajos-utcában fennállott, az agyaevezett Krauss-féle 

hozni. hogy Steiner Józseftől a 

folyó hó 1-vel átvettem es a saját nevem alatt tovább vezetem. 
Főtörekvésem odairányul, hogy elsőrendű húsokat bocsássak kimérés alá s ezáltal a mélyen tisztelt 

vásárló közönség Igényeit teljesen kielégítsem. Előzékeny és .figyelmes kiszolgálást bi/.iosiiva, maradtam 
teljes tisztelettel 

Néumark Miklós. 



8. oldal. KEMENESALJA 
21. szám 

Eladó ház; 
A Kórház-utcában levő 

újonnan épült ház mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 
szép u g y kerttel azonnal 
olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában. 

Ö R Ö K 
igazság, bogy'az erő nem tart űrökké, 
•még a boldog 

ifjúság 
is könnyelműen pazarolja ezt a drága 

ü n c s e t , mely ha elfogyott 

és 
többé visszatérni nem akar, életkedvét 

elveszíti, de kimondhatatlan boldogság, 

ha visszatér az 
? • és csodát művel 
a CAV1ÁR bonbon, mely egyesíti ma
gában a természetes ka \ iár és tojássár
gája összes ismert kiváló tulajdonságát. 
Nem gyógyszer, hanem kitűnő izü csemege. 

Egy doboz ára 1 korona 60 fillér. 
Tőrv. védv. Kapható mindenütt. 

Viszonteiárusitóknak árkedvezmény. 
Ahol még nincs, oda küld: '• 

Cavlar bonbon és Havanna pastülák 

vezérképviselete és lerakata 
Budapest, VII. Aréna-ut 19. II em. 7. 

Telelőn 102 - 36. 

Ha FORHIN"-naI permetez, 
mert a FORHIN 

-SZÓT 
Kevesebb 

agond, 
- s z o r •• Kevesebb 

a munka, 
szor 
Kevesebb, 
amunkaber! 

sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
kész. állapotban! 

Názyon erősen tapad a ned
ves levélre is! 

Bárnrit;'- harmatnál perme
tezhet vele! Semmi üledéke 
nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk ax ed
dig dr. Ascbenbrandt uaba-
dalmát képezett Rízkenport 
H bordói port:- Kérjen in
gyen é* bérmentve leírást a 

F 0 R H I N-gyártól, 
Bndjpest, VI. Váczi-ut 9S. 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca. 

' . . | Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és - fakoporsókat, 
koszonikat .és .mini)-i a temetkezéshez szükséges cikkeket. 

, Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászötö családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. . 

. . . -Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és , 
azokat a kegyelet megadásával véjrzem Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak .rendelkezésemre. 

Városunk vidéke h. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 
vagyok mély. tisztelettel • , ' . ' " • 

. S z a l a y Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekéhen cse- « 
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer \ 

. ' próbálja a világhírű 

QBDSZLÁtf M E I T I O l l 
sósborszeszt 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, 1 1 0 és 2 20 K | 

eredeti üvegekben. 

F Ő - E L Í R U S I T é : - - , 

Mayer I s t v á n Czelldömölk 
fűszer, csemege és lisztkereskedő. 

~ Í . -Csuz, koszvény, reuma, szaggatás, nyi-
. .^"lalas, oldalszurás, keresztcsontfájás, derek

ai oldal- vagy hátfájás, i zóm- é s inbántalmak 
; g kar- és lábnyengeség, merev végtagok é s l 
a. ujjak,- górcsők, továbbá hülés-, megfázás- vagy| 
•jr léghuzamból származó bajok azonnal enyhül 
a uck az Oroszlán Menthol Sósborszesz baszna-
" l a t a - á l t á l . Ha a fájó testrész a dörzsölést nem| 
» tűn, ugy borogatást alkalmazzunk'.«. 
_ -Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás ,hajhul lás , 
n idegesség, bágyadtsag, kimerültség, . általános 

gyengeség eseteiben kincsesei . ér fel a valódi 
•'JV Oroszfán .Menthol Sósborszesz. -
n . Torokfájás, rekedtség.gégehurut, influenza, 
« nátha ha fellép, ugy emlékezzék az Oroszlán] 
3 Menthol. Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb ésJ 
C legelterjedtebb háziszer. 
» . r Ezer és ezer más esetekben is kitűnői 
g sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszeszt 
a» használva. • 
O .Minden . egyes üveghez bő használati! 
£ utasítás van mellékelve^ Sok ezer hálaírat| 
f> tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol 

Sósborszesz az emberiség jótevője . 

Nyomatott Dinkureye Nándor v lllanyeróre beié .dezeli kOTyvnyomdájábaD CzelldíJ mölk 


