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Sierkesztoseg e i kiadóhivatal : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOn. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közleményeit, 

- hirdelések és mindennemű pénrilletékek. 

Vidéki pénzintézetek 

A nyomasztó pénzügyi helyzet e lső 
sorban a vidéki pénzintézetekkel érez
teti kellemetlen hatását, amennyiben a 
fővárosi nagy és középbankok főleg 
ezekkel szemben járnak el legkímélet
lenebbül é s nem egy esetben hozzák 
azokat a nagyfokú hitelrestrinctiók és 
teljes hitelmegvonások következtében 
kinos helyzetbe. 

• A magyarországi pénzintézetek or^ 
szagos szövetségéhez érkező panaszok 
é s jelentések teljesen belevilágítanak a 
nagy visszleszámitoló intézetek szinte 
kíméletlen eljárásába és parancsoló kö
telességévé teszik a Szövetségnek, hogy 
tőle telhetőleg, befolyásának teljes latba
vetésével siessen tagjai segítésére. A 
Szövetség vezetősége leiadatának min
den irányban igyekezett is eleget tenni. 
Legutóbb tartott igazgató-választmányi 
ülésének határozatához képest minden 
egyes esetben eljárt a visszleszámitoló 
intézeteknél, ahol úgyszólván minden 
esetben sikerült legalább annyit elérnie, 
hogy az összeköttetés fenntartása mel
lett a visszleszámitoló intézetek az ese
dékességet csekély törlesztési hányad 
el lenében prolongálták. 
' A Szövetség elnöke Mándy Lajos, 

a mult hét hétfőjén fellátogalott Bécsbe, 
az Osztrák-Magyar Bank vezetőségéhez, 
ahol Popovics Sándor bankkoruaányzóval 
é s Pranger vezértitkárral folytatott tár
gyalásai során sikerülj az Osztrák-Magyar 
banknak legmesszebbmenő jóindulatát 
biztosítania a vidéki pénzintézeteink 
számira . . . . 

Továbbmenőleg kötelességének tar
totta a Szövetség vezetősége a kormány 

•figyelmét is felhívni az uralgó hitelvál
ságra és Lukács László miniszterelnök
höz és Teleszky János pénzügyminisz
terhez felterjesztéseket intézett. Ezekben 
a felterjesztésekben vázolja mindenek
előtt A hitelagyi viszonyokat. »z általá
nos hazai es K ü i l ö i d i pénzügyi helyze
tet, melyek ugyan körültekintést és óva

tosságot parancsolnak, túlságba vive 
azonban ártalmára vannak a gazdasági 
élet egyetemének és végeredményben a 
közhitelnek is. 

A felterjesztés kifejti, hogy ha van
nak is vidéki pénzintézetek, amelyek 
hitelüket saját eszközeikkel arányba 
hozni elmulasztották, igazságtalanság 
és méltánytalanság volna oly hitelpoli
tikát inaugurálni, mely az "általános 
pénzagyi helyzet nehézségeinek súlyát -
egészen a vidéki pénzintézetekre hárí
taná. Rámutat továbbá arra, hogy a 
fővárosi pénzintézetek, melyek a nem
zetközi és a hazai pénzpiac között 
közvetítő állást foglalnak el, mintegy 
morális kötelezettségben vannak, hogy, 
az általános pénzügyi helyzetben beálló 
nehézségek idején megakadályozzák a 
rázkódtatásokat. már pedig a vidéki 
pénzintézetek erre a kíméletre annál 
inkább szorultak rá. mert ezeknek ügy
felei kötelezettségeiket lejáratkor csak 
a legritkább esetben képesek teljesen 
kiegyenlíteni, ha pedig erre szorítanák, 
ez csak azoknak és kezeseinek meg
rontására vezethetne^ -

E z a. körülmény, melyben a nagy 
veszély rejlik. Mert a további hitelmeg
vonások egyrészt az üzleti élet pangá
sára, másrészt több vidéki intézet nehéz 
helyzetbe jutására vezetnének. Ezt meg
akadályozni pedig nemzeti közérdek, 
amihez^ azt-államhatalomnak is segéd
kezet kell nyújtania. Ezen segítségnek 
mielőbb kell bekövetkeznie, mert a nem 
nagyon kecsegtető terméskilátások kö
vetkeztében számítani kell arra is, hogy 
a vidéki kisemberek kötelezettségeiknek 
csak részben tehetnek majd eleget és a 
tovább tartó hitelmegvonások esetén a 
vidéki pénzintézetek nem volnának abban 
a helyzetben, hogy prolongáljanak', hanem 
kényszer lebonyolításokhoz kellene for-
dulniok. A vidéki pénzintézetek minden 
erőmegfeszitéssel küzdenek a bajok és 
nehézségek elhárítására, miért is a mél
tányosság 'azt követeli, hogy ezekkel 
szeinoeii is kinieieLsebb eljárás tanú
síttassák. 

Neih kíván á szövetség uj hiteleket, 
de ragaszkodik ahhoz, hogy a nagy 
pénzbőség idején felkínált és a vidékre 
ráokruál: hitelek a vidéki pénzintézetek
nek legalább is aránylagosan továbbra is 
engedélyeztessenek. Ezekből kifolyólag 
arra kéri a Szövetség a kormányt, 
hogy a komoly helyzettel számot vetve, 

: a rendelkezésre álló eszközökkel működ
jék közre abban az irányban, hogy a 

j tapasztalt hitelmegvonások és azok ká-
" rös következménvei elhárittassanak. 

; | A mozi kérdése. 
.. Mert ez is "van már. Nem ugyan 

abban a formában, mintha még újság 
lenne; j hanem a Itatása és a konkur-
reyieia {verjeayj. miatt A kultúra és a 
közerkölcs a hatás-, a színházak a kon-
kurrencia miatt állanak a mozival hadi
lábon. „Maga a mozi tudományos szem
pontból hasznos és szükséges intézmény, 
épenugy. mint a színház. De lia elfajul, 
a nevelés és a közerkölcs szempontjá
ból, akkor épen ugy veszélyes és ke-
rülendőy mint a hasonló mesgyén haladó 
színház. Ekkor már nem kulturális 
tényező, hanem dekadencia (hanyatlás) 
a kuitura számlájára és 'hamis cégére 
alatt. A közönség ma tényleg nagy 
barátja a mozinak és ez a berregő ma
sina ma cezet a találmányok liusrno-
éúásának a terén. Ujabban azonban 
homloktérben áll a mozi meprendsza-
bályozása, mert a józan szülő, az Iskola, 
az egyház és Állam egyaránt' ieJátja. 
hogy mérget , áruinak.: béhhi&á.-JMÍá$fó'' 
sbV^serdüXetlen ifjúság számára is (Tisz
telet a nagyon kevés kivételnek. Szerit.) 
.Ezen a cimen van köze á gyermekvé
delemnek is a mozikhoz Ezek, külö
nösen a nagyobb városok süriin elhe
lyezkednek és nagy reklámmal csődítik 
a közönséget magákba.Ha útleírásokat, 
földrajzi, történeti és vallási jeleneteket 
örökítenek meg, akkor a kultúrának 
igazi hivatásos tényezői a mozik. 

De- mit lá tunk? Azt, hogv a leg-
hajmeresztobb gyilkosságot, titkos tölvaj-
iásokat, merész rablásokat, a sexuális" 
(nemi) kicsapongásokat, a pozitív (téte
les) vaflásQkal, • ugy az igazi hazafias-
Sngot vajrftlfvrisásrnk-lra! k'ijrmvoló Jele
neteket, családi drámákat tár közönsége 
elé s reklamirozza eme szenzációs prog-
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ramrookkal oly rabulisztikával (szócsa
varással), miulha ludia Isten milyen 
szép é s tanulságos dologról ' szólna az 
előadás. 

A kinemalográf (mozgókép-szerke-
ze t i rendeltetétét az ismeretek terjesz
tésében és népszerűsítésében csak he
lyeselni lehet s különösen az ifiuság 
számira azért hasznos, tehát igy nevelő 
is, mert szemléltetővé .teszi mindazt, 
amit az elmélet nyújt. Amikor azonban 
a bellestrikán ^szépirodalom) az erköl
csön, a vallásos maggyőződéséu, a ne
velés konzervatív (a meglevő állapotok
hoz ragaszkodó) eszméin rug mindun
talan a félmüveit népnek, a képzelet 
szárnyán, esztnélódó gyermeknek tana 
mindest föl, akkor romboló a határa s 
azért gőzseprüre érdemes. A fiatalság 
megmentésére egyesül ma minden er
kölcsi tényező és ugyanakkor egy ma
gát kulturálisnak nevező vállalkozás 
forradalmat idéz eló az érzékek, a bűnös 
hajlamok fölkorbácsolására. És éppen 
azért, m«rt-a—mozi hatása kozv< " 

fölkorbácsolt indulatokat azonnal kiváltja 
ujabb és ujabb izgalmakba kergeti a 
gyermek-lelkeket Van rá eset akárhány
szor, hogy a mozit néző gyermeken és 
ifjún akkora izgalom viaz .erőt. hogy 
sikoltoz, vagy mámorba esik s megszü
letik benne a látottak, iránt való érdek-

' lődés, melyet aztán megkedvelés követ. 
Úgyszólván romboló befolyás alá kerül 
az izgatott ifju-lélek. 

A vallás é s . erkölcsrontö mozik 
ellensúlyozására kél erő állhat egyelőre 
segitségünkro. 1-ször a törvényes meg-
rendstabályoeas, mely hatóságilag ellen
őrizné a mozik mutatványait és'Vülönö-
séo gyermek és ifjúsági előadásait, meg
tiltva természetesen az idegölő, a hit 
erkölcs ellenes, valamint a hazafias ér
zelmeket sértő mutatványokat; 2-szor: 
annak az elvnek a végrehajtása, hogy 
rossz moti ellen állítsunk jó mozit. 
A gyermekrontást . ellensúlyozzuk az 
ifjulelket nemesítő mozikkal. Akikben 
van egy kis üzleti-szejjem, vállalkozás, 
azok ne sajnálják a befektetést vallás-
erkölcsös szellemű mozik létesítésére, 
mert hogy napjainkban a mozik a leg
jobban kamatozó vállalatok, azt bizo
nyítani fölösleges. 

' A mozi kérdésénél nem a mozinak 
kell elpusztulnia, hanem a miliőnek 
(környezetnek) kell az ifjúság mentése 
céljaira, átváltozni. ^ 

""5 

Krónika. 
Nem regen a kath. sajtóegyesoíet gyű

lést tartott, amelyen Frohaszka Ottokár 
székesfehérvári megyéspüspök, az ismert tu
dós főpap, a sajtóról a többek k3zt ezeket 
mondotta: Az én gondolataim szerint nem 
elég a jó sajtóhoz, ha jó elvei vannak a 
ti«tess*gröj, a vallásról, az erkölcsről, mert 
a jó sajtó az. amely ax erkölcsi érzéket fej
leszti, amely a nép lelkületét nemesíti, amely 
a nép fantáziáját és pszikhologiaját jól ke
zeli. Es ki kell jelentenem, hogy jó sajtó 
ebben az értelemben nincs. Nincs azért, mert 
éz a nagy Mádat igazán oly nehézségeket 
(Ordít a sajtó munkásai elé, amelyeket éz 

idS szerint ők utaguk egyoldalúan le nem _ 
győzhetnek. Ehhez tudniillik nemcsak jó iró ( 

kell, hanem nagyon é* nemes közönség 
kell. Az iro azou iparkodik, tiogy tapjá mennél 
érdekesebb és mennél vonzóbb legyeit, követ
kezőleg számolnia kell a közönség ízlésére. 
Ha ez a közönség még alsóbb remin, még 
fejletlenebb írlé-tt, akkor hiába igyekszik, a 
jö sajtó nem tud kellékeinek megfelelne 

Egyik legluntosabb célja a sajtónak, hogy 
modern legyen, ez alatt azt ertem, hogy 
uecsak jol legyen megírva az a lap, hanem 
hugy az a modem ember számára legyeu 
megírva. Neki-ni olyau sajtó keh, amelyet 
modern emberek modrro. embereknek írnák. 

A Lood ónban meghalt •k«lbászkirály«-
ról emlékezik meg a Soproni Napló című je
lesen szerkesztett napilap. Harns William 
egyike volt London -legismertebb embereinek. 
Pályafutását mint földlnizragadt szegény s z ü -
lök gyermeke-kezdte; eleihte kifutó volt, de 
husi év multán néhány inillióvxl dicsekedhe
tett -o!na. Nem ha m lettek volna, hisz 
milliói voltak, hanem ha Ham.- Wilhaui 
liiilIM III l l n I összefért volna a dicsekvés 
(3 nem iüc-ekedeit, ó egyszerűen nem tudott 
betelni az önmaga bámulásával. 

Azon a napon, amelyen megállapította, 
ifield-vasarteren—naponta—eladó. 

20.00" kolbász közül 4000 az ö gyárából 
került ki. kinevezte magát »kolbászkirály «-
riak. London leghiubb es legbeképzeitebb em
bere volt egyébként is. Eges.- napon at frakk
ban -ma.! és mellénygombjai hihetetlen nagy
ságú brdliantok voltak. Három 6a volt, mind
egyiket Wiliiamoak nevezte, meg pednt igy: 
I. Wiiliam. II. Witliam. Hl. Wuliam. Husz 
evén keresztül a szolgálatában több újságíró 
voii, akiknek egyetlen kötelessége volt leg
alább kéihetenkint tatami érdekes »iörtenet-
két« kitalálni a kolbaszkicátyroi es azl közzé 
tenni. 

Igy lörleiit, hogy Londonban Harrisról 
a legképtelenebb auekdötak keringlek. Pél
dául volt idő, amikor ezer é s ezer ember 
esküdött arra. hogy fngadásbol Harris egy 
vadkan hátán lovagolt laindonból Brightonba. 
Harris egyébként jószívű és jótékony ur völL 
London szegényeinek pedig minden évben el
oszlott félmillió kolbászt, ezenkívül minden 
évben minden loi.doni rendőrnek es minden 
londoni bérkocsisnak ejy kiló kolbászt aján
dékozott. 

, Sok szo esik most a választójogról. El
végre megcsinálhatják tervüket Lukácsék, 
Kossuthék, Justhék stb. Ez mindenkinek joga; 
es pedig joga még akkor is, ha az a terv, 
vagy. javaslat senkinek sem tetszik. A meg
szavazás azonban annak a joga, akinek tet
szik Ez mind jog, mert éppen, a választójog 
is olyan kérdés, mely nem szokott-soha párt
kérdés lenni. Az ilyent o- politika ama for
gatagából, melyben a hatalmi kérdések 
kotyvaléka forr, ki kell kapcsolni! Igen, 
mert józan fejjel kell gondolkodnunk és 
cselekednünk. Ebben a ' kérdésben ̂ nemcsak 
az országgyűlési képviselők, politikusok, állam
férfiak, * hanem a polgárok egyéni felfogása 
lép előtérbe. Következésképp nem politikáról 
van a szó, hanem a magyar nemzet jogáról. 
A nép elvégre a nemzet maga. A francia 
nany-forradaloin akkor, mikor az emberi jo
gokat törvénybe iktatta, odaiktatta azt .is, 
hugy az állam mindenkit köteles azokra a 
hasznos tudnivalókra megtanítani, amivel 
bárki haaznos polgára lehel a hazának. 
Anélkül tehát, hogy Krónikánkban a poliü-
kába és a pártkérdésekbe ártanék magunkat, 
azt az óhajunkat fejezzOk ki, vajha hajtanak 
végre becsületesen az ismeretes Appnnyi-féle 
iskolatörvény!, mert akkor ebben a szegény 
hazában csak visssaéUs és csak törvény
sértés árán nőhet fal ifjú ugy, hogy az ma
gyarul írni-olvasni éa beszélni nem tud. Ha 
ez a törvény nem elég nemzeti biztosíték, 
akkor állíthatják a törvények egész hegyrend
szerét, nem lesz semmi-elég erős art a, hogy 

hogy a jövőért őszintén aggodalmaskodó hazafi 
megnyugvást találjon. 

Wlaisits Uynla dr.. a közigazgatási bí
róság elnüke, ma egy hete á N. F. P. becsi 
lapban nagym figyelemreméltó cikket irt a 
magyar választási reform kérdésében, ő nem 
a napi politika prizmáján keresztül foglalko
zik e joggal, hanem a tudomány és a szoci
ális fejlődés szempontjából is értékes fejtege
tései során arra a konklúzióra jut, hogy ha
zánkban más altalános választói jog el sem 
képzelhető, csak olyan, amely a magyar állam 
történelmi nemzeti jeliegét nem befolyásolja 
és a magyarság hegemóniáját, ugy i magyar 
állam fönállasat nem veszélyezteti. De óva
kodni kW! a magyar hegemónia (hatalmi 
fensősegi feltétében a túlzásoktól is. . . Meg 
kell oldani a nagy föladatot, de nem merev 
dogniauzmossal, amely jelszavak után indul 
és forradnlnii fölforduiaslioz vezet, hanem a 
kéidés alapos merlegeleseb-ll leszűrt alapel
vek tapintatos és gyakorlati alzalmazásaval. 

Beserédj István is hozzászól a Buda
pesti Hírlap vezető helyén »Konzervatív po
litika' cím alatt a kérdéshez, meg pedig nem 
zetűnk történeti alapjait védelmezve rendkívül 
bő tapasztalattal, tanulmánnyal es tárgyila
gossággal. Kifejtvén az igazi, hamisítatlan 
magyar konzervatiz-.iu* létjogát, azt mondja, 
hogy ezen az' alapon kell párt és osztálykO-
lömbség irélkttl egyesíteni nemzetünk legjobb-
jait, akik bátran szembeszállva az államfői-
forgató'irányzatokkal, a nemzetellenes törek
vésekkel, küzdeni akarnak, nem egyes osztályok 
érdekében és uralmáért, hanem azért, hogy 
ez a sokat . szenvedett uraság továbbra is 
magyar maradjon, hogy a magyar nemzeti 
állam ideálja megvalósulásához közelebb jut
hasson. 

Életv'allomásoU. 
— Dal. — 

Akit oly regtől-regtól vártam, 
A múltnak lelke időz nálam, 
A múltnak lelke ihlet dalra 
A lomb-falu hív. baliga, hallga. 

I.omblaluiu hív, a kedves, drága. 
Vár virágos orgona ága 
S a kis pad is zöld lombok alatt 
Hol szívből dal, szerelem fakad. 

. Ott az álmok csodás világa, 
Mintha tündér valóra vállna — 
És ha a szívnek forró vágya s oh 
Életre kelnek mind a sóhajok. 

Ott az ajak sohasem tikkad 
£ a lég mező boldogság illat. 
Ott az élet (mit is beszélek) 
Ott van a sziv s maga a lélek. 

'• Ott van minden, amit .csak birtok -
Tűzteh csókok, féltett titkok, " 
Ott leng a menny mámor Varázsa 
•S ott él-rég múlt álmaim álma. 

— Epilog. — 

A szörnyű vétkek mesgyéje mellett 
Uram' bocsásd, hogy csak elsuhantam, 
De már igy is szégyen pirtól lángol 
Bocsánatodért esengő ajkam. 

Meg féltem, hogy a régi emlékek 
Engem majd újból kábává tesznek, 
S újra a régi szolgája leszek 
A gyönyöröknek, a romlott-testnek. 

D« most még egyszer rossznak ítélem 
.Szinas vágyim, mikért ugy égtem, 
S bűnbánón verem mellem s rebegem; 
Én vétkem, én vétkem, én nagy vétkem. 

S. mig a bánat harmatát hullatom, 
S a zsoltár méla akkordját zengem: 
Uram! kérve-kérlek, tekints le reám 
S altrlj meg jobboddal áldvüag engem. 

Marvei 
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H I - R E K. 
Knssevlch üzletvezető távozása. A 

szombathelyi máv. üzlelvezetóség főnöke, . 
Kussevich Tivadar csütörtökön moodutt isten- i 
hozzádot Szombathely város közönségének 
és a délelőtti vonattal utazott Boszniába 
állomásunkon keresztül. Itt a vasúti tisztikar 
fogadta a távozó üzletvezetőt es Kelimen ' 
Tivadar állomási főnök intézett hozzá mély- | 
rehito bncsubeszédeL 

Kinevezés. Az igazságflgyminisztér Géfin 
Iván itteni ' járásbirósági dijnokot ugyancsak 
CzelldOmOlk beosztással Írnokká nevezte ki 

Iniultált ÜQyvéd. Lapunk előbbi szá
mábani közöltük, hogy Kálmán Uór helybeli 
bérlő a" ;arasbiróság épülete élött tettlegesen 
inzultálta dr. Kende Ádám pápai ügyvedet 
A sértett Qgyvéd becsületsértés címén paoaszt 
adott be Kálmán ellen az itteni járásbíróság
nál, s ez az Ugy a héten került tárgyalás alá. 
A bíróság Kálmánnak azt az érvelését, mely | 
szerint az ügyvéd az ügyvédi immunitás 
védelme alalt róla sértően nyilatkozott és 
hosy magának mádképpen nem vehetett elég
tételt, nem vette figyelembe s őt négyszáz 
korona pénzbüntetéssel sújtotta. Kálmán leleb- I 
bezés jogával élt. 

FOrnállskola Bismbathelysn,. Most már 
egészen bizonyosra veszik, hogy a jövő tan
évben miniszteri engedelemmel, illetőleg mi
niszteri rendeletre Szombathelyen a főreáliskola 
első osztályát megnyitják. 

1 siófoki gazdágyttlés. A Gazdaszö
vetség legutóbbi szama igen érdekes vezető 
cikket közöl Bethlen István gróf tollából, aki 
ismert és lelkes híve a gazdatársadalom ama 
régi óhajának, hogy a nemzeti földbirtokpoli
tikát törvényhozási uton kell megteremteni. 
Reámutat (különösen erdélyi lápaszta'aUiból) 
az idegen kéz céltudatos terjesztésére a 
magyarság birtokainak fokozatos csökkenésére, 
mint amely jelenségek a siófoki gazdagyülés 
legfontosabb tárgyává avatják a nemzeti 
földbirtokpolitikát. -

Processio. A sárvári róm kath. hívek 
te. nap nagy proce. ^ziovál jöttek el Czell-
dömölkre és ma, Szentháromság vasárnapján 
este, ha az idő is kedvez, rendkívül impozáns 
körmenetben lógnak haza térni. 

A jegyzőknek országos kongresszusa 
nagysikerűnek ígérkezik. Az elnökség által 
kindott Mentes szerint eddig több mint 2700 
községi és körjegyző-es 725 egedjegyzö je^ 
le ilkezett. A kongresszusOli nagy számmal 
ve sznek részt á vasvármegyei jegyzők is. 

A kósiegi ág. ev. leUöleáayiskolÉkan 
az e\. egyházkerület iskolabizottsága 2 napon 
át tartotla meg szokásos évi látogatását. Ott 
voltak a helyi bizottsági tagokon kívül Ber
zsenyi Jenő, Marosak Pál iskolaigazgató (Sop
roni. Varga Gyula -igazgató, akik nagy meg
elégedéssel nyilatkoztak az inlézul vezetéséről. 

Vármegyénk lótenyésztési választmá
nya május 25-én tartotta üléaét Szombathe
lyen Kiss Gyula elnöklése mellett, amelyen 
elhatározta, hogy az iden a Bertalan napi 
vásár napján Nagynémeuzentmihályon, szept. 
8-án pedig Sárvárolt lódijazást rendez hideg
vérű tenyészet! lovak díjazására. 

Pályázat i i t e rná tu iba való felvételre. 
A Dmke. makói diákotthonba az 1912—13. 
iskolai évre 160 gimnáziumi, esetleg elemi 
iskolai tanuló vétetik fel. Az. eK.iia.-i díj havi 
40, beiratási-, orvosi-, buiorhasználati díj évi 
40 korona. A felvételt kérő bélyegtelen folya
modványok iskolai, szflletési és I. osztályú 
tanulóknál ujranltá*i hiz< nvitvánnyal felszerelve 
1912. év • • ius 10 napjáig adandók be a 
Dmke. mako: diákotthoninak felügyelő bizott
ságánál. — Részletéé prospektussal kívánatra 
készséggel szolgál a diákotthon t/g.Makón. 

Benyo István jegyző meghalt. A já
nosháziak c-ak az imént nyugalomba vonult 
jegyzője, Beu,yo István, -májú- hó 29-én 
meghalt Temetése pénteken délelőtt ment 
végbe Impozáns gyászoló közönség részvéte
lével. A szplgabiröság részéről Takách Már
ton főszolgabíró jelent meg. A megüresedett 
jegyzői állas [letöltése f. jV> 22-en délután 
3 órakor történik meg v.-ilasztás uljái.. 

Zeneestely. A czelldömölki ág h. ev. 
nőegylet f. hó 9-én a GrinV-zállö nagytermé
ben tánccal e.ybekötött jótékonycélu zene
estely: rendez, melynek tiszta jövödelmet 
egyliarmadrészben a Félix-liget (Japán-park) 
javára fordítják. A mü-or a következő szá
mokból áll: 1. Népdalok Illésy Gyulától. 
Énekli az ev. FertWalkör. Szórádj Dénes 
karnagy vezetésével. 2. Nőnek sorsa az 
imádság Vers Ga.-p.ir Imrétől. Elmondja 
Kiss Juliska urleány. 3. Fuvolajáték zongora-
kiséréttel. Előadják; Hrabovszky Józsa ur-
leánv és dr7 Porkoláb Janó- ur. 4. Magyar 
dalok. Cigánykiséretlel énekli: Ludván Sán
dor ur. 5. Copeé Radó; A kovácsok, sztrájkja. 
Előadja: Nagy István ur. ti. Zongorajáték 
négyk.zre: j-orámh Irma es Kelemen Aranka 
urleányok V. Jelenet. Klöadjak: Kelemen 
Aranka, l l r a i i v z k v Jór-sa nrleányuk és dr. 
Sima v Ernő ur. 8.. falu végén kurla korcsma. 
Kép 184H ból. PetÖfl verséivel; -,muzsikával: 
Loránth Inna urleány. — Tánc V Belépő
dijak: ,t, 2 es 1 korona. Kezdete esti 8 órakor. 

. . . Lelstt verek. Kedden délután 5 óra 
tájban a Griff-asálló borozójában KleUnmann 
'/jigmond én GyOrffy Jánoa szóváltásba ele
gyedett egymással, majd padig tettlegaeeégie 
került a dolog. Midőn Méerároe Janoe, a 
szálló tu la jdonosa , a zaörtölködők kOzé éJiott. 
hogy a neiani vérengzésnek elejét vegyt 
Kleinmann hatalmas vérebje » Patai, ezohlásra 
neki ugrott és lábikrájába mélyesztette hatal
mas fogait Az eb aztán igy tartotta percekig 
a moccanni sem mert szállodást. Közben 
nagy kavarodás keletkezett a vendégek között, 
ki széket, ki botot ragadott, hogy a Kleinaana 
által ekkor már Rtldrelepert Györffyt kisza
badíts., veszedelmes he yzeteb I. A kutya ekkor 
eleresztette Mészárest és készült GyOrffy re 
vetni magát, miközben a portás hatalmas 
Itést mért a kutyára. A kutya ekkor az utcára 
futott, de a folyosó bejáratánál ismét rohant 
befelé. Itt azonban szembetalálta magával 
Mészárost, - aki a vadászfegyverrel •aibnvntt* 
a feneállatnt Egy hatalmas dörrenés reszket
teti e meg' az épület falait, az eb megtánto
rodott ás 40—50 méternyire még elfutva, 
az állomás átellenében levő kútnál összeesett. 
Ez lett szomorú kimúlása n drága, da része
déi mes vérebnek. Mint halljuk, a szálló 
tulajdonosa feljelenlest tett a vérengző állat 
gazdája ellen. 

Vasutasak mulatsága. n vasutas szö
vetség helyi kerülete pünköbd hétfőjén csalá
dias jellegű társas összejövetelt rendezett a 
Magyar királyhoz címzett vendéglő kerti-
helyiségében. A mulatózok később táncra 
perdültek, mely kivilágoa-kivirradatig tartott 

Eertmegnyitas. Kedvezfl időjárás ígér
kezik a Gríff-szálló kerthelyiségenek megnyi
tására, amely ma délután 4 órakor vészi 
kezdetét. Mészáros János, • szálló t u l a j d o n o s a 
g o n d o s k o d ó i ! vendégeinek kitűnő kiszolgálásá
ról, SárkOzy Géza zenekara szintén fetstim-
melte szerszámait a közönség hangulatának 
keltésére. Naplemente lesz a jeladás a fiatalság 
táncrakelésének. > 

Pályásat alapítványi helyekre. Báró 
Müllersdorf ürbirr Bernát altengernagy által 
két szegény beteg tengerész katona segélye
zésére létesített alapítvány 140—140 K-át 
kitevő kamataira, a honvédelmi miniszter a 
pályázatot kiírta. — Ugyancsak pályázat van 
hirdetve a pécsi és nagyváradi honvéd had-
aprodiskolák I. évfolyamában betöltendő" sla-
pitványi és ""tandijfieetéoes helyekre. — Akik 
pályázni szándékoznak, a leltételekét a szol
gabírói hivatalnál betekinthetik. 

Joíáhagyott alapszabály. A jános
házai ' Iparoskör módósitott alapszabályai 
jóváhagyatván, az alispáni' hivatal kiadta. 

Tiszta nyersanyagok! 

Tiszta gyárak! 
A S C H I C H T . S Z A R V A S . MOSÓ
S Z A P P A N a legjobb, gondosan 
megválogatott és tisztított nyers
anyagokból készül. Nemcsak, hogy 
minden készülék, tazan és gép, 
hanem a gyári helyiségek is a 
lehelő legtisztábban vannak tartva, 
hogy ieazán csakis teljesen tiszta 
szappan kerüljön ki a gyárból. A 
SCHICHT-»S Z A R V A S« MOSÓ
SZAPPAN tisztasága és utol nem 
ért jó minősége évtizedek tapasz

talatainak eredménye. 

A ruha beáztatásáhos a legjobb 
az „ASSZONYDICSERET" nisso-

kivonat. 

Tiszta szappan! 
Tiszta ruha! 

A ruhát csák ugy lehet kifogásta
lan fehérre . mosni, anélkül, hogy 
az megrongálódjék, ha teljesen 
tiszta. hamisítatlan szappltit hasz
nálunk. Mi 25.000 koronával sza
vatolunk azért, hogy a SZARVAS 
védjegyű S C H I C H T-SZAPPAN 
teljesen tiszta és mentes minden 
káros alkatrészről. Az ujabb jdők-
uek mindén vívmányát és a tudo
mány és'technika terén jelén kezfl 
találmányt felhasználunk arra. hogy 
a SCHICHT-.SZARVAS' MOSÓ
SZAPPAN gyártását a legolcsóbbá 
tegyük. Tökéletesítésén f o l y t o n 

dolgozunk, 

A rrtha beáztatásához a legjobb 
az „ASSZONYDICSERET" mosó-

kivonat. • 
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Államsegély agy taatonínek. Kabioa 
A n n a rabakecskedi tanítónő részére a villas-
es kóxokialásQgyi miniszter I. k<irpötlék cimén 
államsegélyt engedélyezett 

f ldéki pénzintézetek válsága. A Sz< 
Gazdasági Bank bnkása válságos helyzetbe 
juttatta Ciongrádrnégyei Hitelszövetkezetet is. 
A szövetkezel 120.000 korona veszteséget 
mutat ki. — Dunaszerdahelyréi is egy pénz-

TáJtCaalatsál á l bucsn. A kemenes- ; intézet válságos helyzetéről írnak. Ugyanis a 
.. . , . .-_ I n_ I J _ 1 I _ . T . b . ^ h u n . l i . nák'inV hét magasi Ónk. tözoltóegylet ma délután tartja 

táncmulatságát az Erzsébet-ligetben. A mu
latság igen népesnek ígérkezik, mert egybe
esik a búcsúval, melyre czeildömölkiek is 
szanni.-an ki s-zoklak rándulni. 

Tolvaj iaai. Plezics Miklós pékinas 
május ho 20-én a szobából ellopia özv. Ja
kab Islvánné István nevű fiának nickel zseb
óráját. FeljelentetetL 

Gyújtogató gyerekek. Balogh Sándor 
és Imre csöngei gyerekek mull hó 21-éa 
délután 4 órakor felgyújtották Veöreös Iván 
földbirtokos kétszázötven szekérre való szá
raz trágyáját . 

Tancvigalom. A kath. legényegylet jul. 
h i 7-én nagyszabású nyári tancvigalom ren
dezését határozta el, mely a Griff-szálló kert 
helyiségében tartatnék meg 
megkezdte működését 

Biciiklizes megszorítása. A közelmúlt
ban is előfordult, hogy az aszfaltos főutcákon, 
ahol legélénkebb a forgalom, egy biczikluő 
őrült gyorsasaggal hajtva, gyermeket gázolt 
el. Az -eni ritka eset, hogy némelyek ugyan 

Dunaszerdshelyt Takarékpénztár néhány hét 
! előtt kezgyülést tartott, amikor is, Wiener 
í Simon v«aerigazgató azt jelentette, hogy a 
i több mint 25.000 korouát kitevő tartalekala-
' pok elveszlek, sőt hogy még ezenfelül is 
' teiemes veszteségek varnak, ugy hogy a 
í részvényesek befizetett részvénytőkéjükből alig 
. kapnak valamit a felxzamnlásker vtssza. Ebbe 

a lebonyolításba azonban több részvéuyes 
nem hajlandó belenyugodni, azért a pozsonyi 

! kir. törvényszéknél följelentést tettek, kiemel-
I veu. hogy a visszaélésekről az igazgatóság 
{ többi tagjai nem tudnak, ebben nem részesek, 

hanem minden felelősség Wiener vezérigaz-
1 gátol terheli, aki egyedül intézi az Ugyekel 

kezdettől fogva. Ennek a följelentésnek ered-
I menyeként csütörtökön reggel megjelent a 
i pénztárban Pongrácz Dezső kir. törvényszéki 

A rendezőség | D l r o e s m i a t a u Steiner Salamon könyvelő és 
dr Wiener Béla igazgatósági tagol kihallgatva, 
az üzleti könyveket lefoglalta és azoknak a 
kir. törvényszékhez való szállítását rendelte el. 

NYILT-TER. 
(E rovatban közlőitekért a aierkeittfieég felelóeaéget 

•• nem vállal.). 

Köszönetnyilvánítás 

Központi kávéházamnak átadása alkal
mával köszönelet mondok Czslldömölk is 
vidéke igen lisztéit közönségének azért, amiért 
16 éven keresztül, mely alatt üzletemet ve
zettem, pártfogolni szives- volt. E megválás 
után is mindig jóleső örömmel és érzéssel 
gondolok vissza nagyrabecsült volt vendégeimé. 

ÍIT. Deltát Szádomé 

A vizsgalat előreláthatóan hosszabb ideig fog j alkalmazott ritkán dicsekedhetik, 
tartani. — Szegedről jelentik, hogy a Szegedi j Vel gondolok ezért mindvégig 
Gazdasági és Iparbank elleti a >Grescham« 

Búcsúzás 

özv. Deim Sándorné úrnő kávéházi üz
letéből annak átadása folytan a mai napon 
kiléptem. Tizenötévi itt tartózkodásom alatt 
az üzlet mélyen tisztelt vendégei részéről 
olyan becsülésben részesültem, milyennel egy 

Hálás sziv-
a múltra, 

itt versenyt rendeznek. Üdvösnek vélnénk, ha ] eletbiztosiló társaság huszonegyezer korona 
a rendőrség figyelemmel kiserné a biciklistá
kat, óvatosabb hajtásra figyelmeztetne és az 
utcai járókelők veszedelmére rendezett ser-
senysktö! eltiltaná őket. -

Agyongázolt tin. Talabér Mihály rierties-
kocsi löldnuves 11. eve» fi» pünkösd hétfőjén 
teheneket legeltetetua mezőn olyképen, hogy 
azokat kötélnél fogva tartotta és vezette, ne
hogy a tilosba menjenek. A fiu a kötelet ke
zére csavarta. Köztien a marhák valamitől 
megriadtak s magukkal vonszolták a fiút, 
akt rohanás közben alájuk került s agyon-
gázoltatott. Az arra járókelők mar holtan 
találtak rá. Az orvosrendőri vizsgálat meg
állapított*, hogy senkit sem lerhel felelősség. 

78 343 liter hamisított bort talált a 
hatóság Wolf Arnold kisszentmártoni nagy-
borkerwskedö pinceiben A belügyminiszter, 
mint harmadfoka hatóság, 3 0 napi elzárásra 
é* 1 0 0 0 korona pénzbüntetésre Ítélte a hami
sítót. Hogy mar korábban hány Irrerr adott 
el kotyvalékából•; arról nem .ériesültürjk. 

Aratási szabadság rapportón. A hon
védelmi kormány iparkodik lenetöleg egysze-

I követelese erejéig csődkérvényt adott be a 
törvényszéknél. A csődkerveiiy tárgyalását a 

I !orveu,.-.-ek meg c hét lolyamán megtartja. 
, A bank válsága Ugyebeii tovább folytatják a 
I kihallgatásokat 

Hordojelio hivatal. A vármegye alis- ; 
pánja legközelebb kiírja a pályazatot a i 

| hordójelzői állásra, amelynek Szombathely 
t^sz a székhelye, hatásköre pedig Kőszeg 
I városának kivételével kiterjed az ejjéjjzjíár- j 
1 megyére. A hordójelző fizetése 1000 korona . 

és 500 korona segelymunkás- átalány. A -hiva
talos helyiiégröl, ennek üléséről, világításáról | 
és irodai szereiről a vármegye gondoskodik. ! 

A aadarak és fák napja, A váltás és 
j közoktatásügyi miniszter több évvel ezelőtt j 
j elrendelte, hogy hazánk összes elemi iskolái 
I evenkint tartsák meg a madarak és fak nap- • 

já t Az Országos Allatvedó-Egyesület fölkélte I 
I varmegyénk összes elemi iskoláit, hogy a i 
I megtartott napról szóló jelentést küldjek be • 
1 hozzá (Budapest. I X , Ernő-utca 11—13.), ; 

-Valamint arra vonatkozólag is, hogy hány 
i tanuló kíván az idén belepni az ifjúsági i 

madárvédő ligába. Ha nem tartották meg a j 

| s örömmel gondolok vissza jóismeröseim és 
! barátaimra, akik körében bizonyára életem 
I legkellemesebb éveit töltöttem el. Egyedüli 
I kérésem az marad, hogy Önök is tai tsanak 
I meg jóemlékezelükben! 

F a r k ú János 
a KSzponti kávéház volt főpincére. 

rüsitem á gazdálkodó katouak aratási szabad- j D s p o l ; ? k k l l t közöljék'vele, hogy miért nem-
sagának elnyerései. Eddig hatóságoknál kelleti 
kérelmezni a szabadságot, mosl a honvédelmi, 
miniszter arról értesítette a varmegyét, hogy 
az aratási szabadsagot 'azok, akiknek otthon 
tnlajdon-fördjük van egyszerűen rapportón 
kérhetik. A szülők « szükséges bizonylatokat 
elküldik katonáskodó fiaiknak, a kik igy 
rapportón, rövid uton megkapják, az aratási 
szabad-ágot. 

Ne habozzunk, amikóra kis gyermekue* 
nincs étvágya,reodetlen a-széklelében, bágyadt 
és soványodik. Itt gyors segítségre vau szükség, 
éppen ezért aldas szülőkre, gyermekre nézve 
egyaránt a »Phosphatiue Falliéres. világhírű 
gyeriiie-k-lapszer,amely a fejlődésben elmaradt 
szerveietet egykettőre h-lfrisiti, megerősíti, a 
benne, loglalt ineszfoszlat a csontokat megke- 1 te 
taényiti és az emésztő szerveket fokozott 
munkára serkenti. Nemcsak csecsemők, de 

'serdül.á ..gyermekek is szedjék a Phosphatine 
Fafhéres-i, mert az. a legfinomabb és leghatá
sosabb tápláló anyagokai tartalmazza. 

Engedély nélküli kéregető. Molna 
József kt>sznlrösi csavargót Egyházashetyén 
elfoglak, meit engedély nélkül kéregetett A 
czelldömölki szolgabiróságoál, fejjeieutelték. 

Tilalom. Benkö István karakói kanászt 
. fetj".. „ , . 

kou.it. 

Csendőreink ruházatai, mint a Rendeleti 
Közlöny legutóbbi szama közli, rövid időn 
belül • egyszerűsíteni fogják. A zubbonyról 
eltűnik a zsinorzat, nem leszuek rajta "ji 
fényes gombok, de a zubbony szine továbbra 
is sötétzöld marad. A.törzsőrmesterek gallér
jára két sár'gazsinó, kerül' és ji-z.-összes őr
mesterek hosszú kardot' eg tiszthelyettesi 
sapk'c.t'liapnák. 

7 — —1J27,000 fej saláta. Nagyköröstől 
május 7 ig összesen ti3 vagguu saláiát szál
lítottak el 7,700 métermázsa súlyban. A-
szálhtmány javát Budapestre vittek, de jutott 
belőle. Bécsnek es Brühnek is. Egy vaggonban 
átlag 29 kosár van, egv kosárban 1000 lej-
fér el, ami 63 vaggonnaí 1.827.000 fej salátát 

ki. - ' •'-.'. • •' 

Hölgyeket 
legujabb divat szerint 

4 koronáért 
havi 

f é s ü l ö k . 
Mulatságok, avagy egyes 

alkalmakra á legpontosabban 
végzem a fésülési megbízást 

A hölgyek szíves pártfo
gását kérve 

kiváló tisztelettel 
Németh Emília ' ' • • _ 

Czelldömölk Bérzsenyi-féle ház. 
(Postával szemben ) 

6000 ajándék óra 
Reklám céljából leutjelzett i 

mennyiségű óratr ajándékozunk j 
e lap olvasóinak-. 

Csakis a legelegánsabb — kívánat sze-. I 
ríni i - ; uri vagy női .alakú .Nó'blesse. pre- ! 
cizios órak.kerüluek szétküldésre. írjon azonnal' ; 

amíg a--készlét tart • Hant Schmitz,' arany 
e»- ekizerárolágánai Wien, VI., Linían. 
gasse 6 0 . 

A Kórház-utcában levő 
újonnan épült ház mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 
szép nagy kerttel azonnal 
olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában. 

http://kou.it


0 R 0 
igazság, hogy az erő nem tart örökké, 

"még a boldog 

ifjúság 
is könnyelműen pazarolja ezt a drága 
kincset, mely ha elfogyott 

. - , "•• és ' 
többé visszatérni néni akar, életkedvét 
elveszíti, de kimondhatatlan boldogság, 
ha visszatér az 

és csodát művel 
a CAVIÁR bonbon, mely egyesíti ma
gában a'természetes kaviár es tojássár
gája összes ismert kiváló tulajdonságát. 
Nem gyógyszer, hanem kitűnő izü csemege. 

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

Viszonteiárusitóknak árkedvezmény. 
Ahol' még nincs, oda küld: 

Caviar bonbon és Havanna pastillák 

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

Teleion 102,-36. 

a 
Bt 
1 

i-Szoiiafestéseket, 
Vntr i » ieinplomfeslesekel, tná-

isolásrkat, agyszfnlén * szoha-

fi-:."ii szakba vágó munkákat 

jutányos áron 
» ., g:..ijyobb. megelégedésre 

ki-»/:V ü l . 

Horváth Lajos 
* síoSa, cimlestő és mázoló 

: .'d •.-••ülk. Kie-utca 2 sz. 
iSrai.vvoadéglö tollelt) 

A NIKOTIN MÉREG! 
A dohány drága! 

E g é s z s é g é t (Hja ! 
Több száz koronát takarít meg. iia mér
sékli dohányzását vagy ha le.-zokik róla. 

Egy Havanna pastilla 
órákra megszünteti a dohányzást ingert. 

Egy hétre való dobor ára 40 fillér. 
Töiv. védve. • Tiirv. védve, 

hapható mindenütt. 
V'iszoiitelárusitóknak árkedvr/ui.'-nj. 

Vezérképviselet: 
Caviar bonbon és Havanna pas t i l l ák 

vezérképviselete és lerakata 
Budapest, VII Arena-nt 19 II em 7. 

Telefon 102 - 36. 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el-
üzesére, valamint, finom, puha bőr és 
fehér teint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mint a világhírű »Siecken-
pferd. liliom tejszappan. Védjegye •Ste-
ckenpferd. készíti Bérgmann et Cc.cég 
Tetschen a/E. Kapható minden gfögy 
szertár, drogueria, illatszer és minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 

| fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
I' a Bergmann-féle .Mam-ra* liliomtejkrém 

Ifehér és finom női kezek megóvására, 
ennek tubusa 70 fii.,mindenütt kapható. 

Hornyolt cserép 

és géptégla 
kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkón. 

S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ő l k . 
Siríöraktár: Szentháromság-tér. 
: Xöfaragó-telep : Kls-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tarfok. 
Epiüetinunkát és miadennemü Javításokat 
elfogadok és Szokat jutányos áron készítem. 

Első pápai kád- és gözíűrdő. 

Van szerem etn a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 
a Pápai Kád és Gőzfürdő Részvénytársaság tnlajdonát képező 

kád- és gőzfürdőt 
a részvénytársaságtól örök árotyaegvettem és azt saját kezelé
sen alatt a kor igényeinek megfelelőleg átalakítva bocsátom a nagy
érdemű közönség használatára 

Különös gondot fogok fordítani arra, hogy a fürdő helyiségeiben 
tisztaság és rend legyen, hogy igy a n. é. közönség minden kényelme 
állandóan biztosíttassák, Kürdőmben állandóan kitűnő nőt és férfi 
masszírozó és lyukszemvágó áll a n. é. közönség rendelkezésére, 

A fürdőidő beosztása marad, mint eddig volt: hétfőn és csü
törtökön'délelőtt gőzfürdő nők részére, a többi napokon férfiak 
részére. A kádfürdót azonban ugy a nők, mint a férfiak minden 
időben használhatják. 

A fürdőárak az eddigiek maradnak. Bérletjegyek a fürdő pénz-
láránál válthatók azzal az előnnyel, hogy 12 jegyért 10 jegf ára 
fizetendő. Használat" alkalmával kérem a bérletjegyet a fürdőt pénz-
i imái napi jegyért átcseréltetni. p 

Ezek után kérve a nagyérdemű közönség jóindulatú támogatását, 

' vagyok tisztelettel BALOGH GYULA 



iogy lehetőleg ösaz»eatoaitea tztke«| l«t«iaak 
b n i i n i s e t HT cegnel, mily Mmtaa vééi 

erdekeit teg lobban. 

E L Ó U E I : 

1. Nem kell uireTeUen céghez fordulma. 
J . Nem I n u r k - i f t i i u ó kOtelrottséftl. 
3. Állajjdo i**zrköUeteanél punto* e» realu 

i . b i x t « > « í t macinak 
4. Állandó mindig viayázni fot

ont vevojínek megtartani. 
Sa|at , r.vke hogy csak «mert, előkelő céget 

ttaatallas meg bizalmával. 
Anfrecht es Ooltsctunieá ntéda 

Elek ós Társa. r.-t. 
Budapest IT. Károly-Mrot 10 siam 
KapkaUk kinyelmes kar i lsliiete.re. állasáé 

ötaiekötteteinel folyószámlán n : 
1. A maxyar ás néWt irodalom <>asz*f termé
ke:. 2. k-;«-k H Bőröndök és t«".r l 4 
Férfi rehérnemuek. b. ..álcsövek, 6. Fénykép-
tész Mken. felszeretések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 6. ChinaezustAruk. 9. CsiUár-
. s ;#tról< .i. . árjrj•>'*.. 10. Rézb lomk. H SzÖnye-

írek llt. S4indecn*mií baniszer 
Fenti 12 osztályunk (*szes cikkei ebflraxiju i r i -
nöséguek. és mimlen osztály eiakeiről külön ki-
meritf árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt 

árjegyzéket ingyen és Wrmenttf küldjek. 
Elvünk : Vevőkörun«! raagtartása, pontos kisiol-

pilá*. méltányos árak • n 
Minden fe .világositással iziyi sei szolgálunk 

-szőr 
Kevesebb 

a gond, 
" Kevesebb 

a munka, 
-szór 
Kevesebb, 
amunkaber! 

6. oldal 

permetez, 
mert t FORHIN 

sokszorta jneajaTÜoti 
BORDÓI KEVERÉK 

kesz állapotban! 
!Cagj erősen tapad a ned

ve* levélre isi 
Bármily raj mainál perme
tezhet vele! Semmi üledéke, 
nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk azed-

. <•,<: dr. Ascbenbrandt szaba-
dalruát képezett Bezkénport 
és bordói port ih Kérjen in
gyen é>> bérmentve léirást a 

F 0 R H I N-gyártcl, 
BndapMt, VI. Váczi-nt . :•). 

B Ú T O R O K 

I Halók, eliedlók. urüzobak,szalonok, 
tolja*szálloda, kávéba*, vendégifi e> 
kaslélv berendezések, vas- és rézbu-
tomk, azAcyegek, RLggflóyOk, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes ugy bntoralbum 1 K. 

Teljes beretideze-nel utazó minták

kal díjmentesen k áld étik bárhova 
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 

Budapest, IV Gerlóczy-n 7. • 
(Központi városhaza mellett) H 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca. 

Nagy választékban raktáron tartok díszes ere és fa koporsókat, 
koszorúkat és minden' a temetkezéshez szükséges cikkeket. 

lliilia-zallilástV minden egyéb megbízási a legnagyobb gonddal, 
pontossággal véjiezek ugy. Iiot-y a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, útiról sem kell gondoskodnia. • " 

Temetéseket » legésszerűbbtől, a legdiszesebbekii: elvállalok és 
azokat ; i kegyeiéi megadásával végzem. Ravatalokat felállítok: mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve. ^ 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

A mesterdalnok . . 
Cipóm szép és tökéletes 
Beniie járni élvezetes". 
Mert ha cipót: végzek, varrok, 
Rajt' van •<••:• 

kaucsuk sarok 

Varga György Cze l ldömlök 
villaraos-üzemü faaprité vállalata. 

Tiszteletiéi hozom a n. é.. közönség tudotnasára. hogy Czelldöinőlkön 

villamos erőre berendezett 
fa a p r i t o- v á 11 a 1 a t o t 
létesítettem: A faaprittalo közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből,, mért tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritási müvelet rövid ideig tartó vs s'mi fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni es akkor is napokig várni, mig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra 1K 
eszközölhető a fnápritás az itt jelzett olcsó áron: öjenként fiirészelés. 
aprítás 7 K '20 tillér. 

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

Ezen uj vállalatomhoz a n. é. közöfiség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel . 

_ :

r--. Varga Syörgy. 

Nyomatott „Dinkgreve Nándor -villanyúzemü k«*tivviiyom.l>ijábanrCelld('.mölkíiii-


