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KEMENESPUtl 
Megjelenik mindet! vasárnap rengel. 

Előfizetési ára: Egész étre 8 korona, félévre 4 
korona, negyedévre 2 korona, 

Egyes szám ára daraborrkwt 20 fiVr. 

Kel. \"m I l l í r t H i l 

BMBÍÍ lilBR: 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

•,r>:o*grev»- S.m |..r kOnvviiyimliJH (>.i-lldömolkön. 
. H.í-'-inifZ'ji<l''-i> •• kellemi reszt illető közlemények, 

liiru<le-.-k és m lentiemé r • • • ' .-k-k. 

A proletár gyermek1*1. I 
-Hühle Ottó. néniét szociológus 

könyvet írl a gyermek proletariátusról. 
A tömejíliikasok, a gyárak, a hártyák, 
az utca. a csavargás, révén, sokféle • 
erkölcsi veszedelmek martaléka a gyer
mek. Százezrek pusztulnak cl, vágyba 
megmaradnak, nyomorult betegek, akik 
a társiidalorn ellenségeivé lesznek. A 
gyermek megtestesítőié fajunk jövőjé
nek. A proletár gyeriíiek tehnt előképe 
a proletár társadalomnak A próWár 
gyermekek exisztenciájának n i n c s 
ál landó gyökeié. Az élet huliáma ide-oda 
dobálja, családi élete nincs, -sok gyer-

•) A proletáriátusságról, vagy a társadalom leg
szegényebb részéről ug- a hir-, mim a szaklapok, 
különösen pedig a gyermekvédelmi és nevelésügyi 
folyóiratok sokat foglalkoznak. Öröm-.ínkre szolgál, hogy 
a proletár gyermekről írt cikket ezennel t olvasókö
zönségünk Ügyeimébe ajánlhatjuk 

mek ugy nö lel, f.ogv az otthont, a 
családi élei szent kötelékéi nem is 
ismeri. ;•• -

A proletár gyernieknek .már cse-
csemőségéyej együtt születik szerenc f 
lenség.- Balcs.iie fílött nem őrköd a 
szülői szeretet; az aggódó anya, aki 
járni, *ki imádkozni lanitsa. !! kap 
táplálékot, az a rossz tej, artiit tejes-
üvegből szí, betegségek csiráját viszi 
szervé/elébe, ha már előbb a beleg 
anyától nem hozta magával a halálnak 
csiráját. Ha a gyárak és iparvállalatok 
enyhítenék az ahyák monRáját, há anya-

. gilag emelnék a munka fáradtságát, 
jelentékenyen ;avulna a helyzet Hogy 

' az életképesség mennyire fiiig az anyagi 
r helyzettől, a render 1 ss*ládi. viszonyok-
; tói. a csecsemőhalandóság statisztikái* 

igazolja. 
Berlinben pl az 1 évig elhall gyer

mekek közül 30 5 száza'ek esik a mun
káscsalád, gyermekekre. 173 százalék 
a k i i / é p ^ / i á l y és 8 9 százalék a gaz-
dagabb osztály gyermekeire. Egy-két 
éves koriban é'hal 11 ö százalék mun
kás, .T> 5 százalék középosztálybeli éa 
I S szándék vagyonos'osztálybeli gyer
mek. Kél-hároin eves korban ez az arány 
13'G, 6 5 . 2 6 százalék. A munkásosz
tálynál tehát négyszeresen nagyobb a 
halnnd'Vág, mint a többi társadalmi 
osztálybelieknél. Oé nemcsak életképes
ség tekintetében vegetál a proletár gyer
mek. Az orvosi vizsgálódások megálla
pítottuk, hogy testi épség dolgában a 
legtöbb dadogó, görvélykóros, siket-néma, 
sánta, púpos, bülye és tuberkulózis 
százalék a proletár gyermekre esik. 

Az áldozatok betegségüket vagy 
magukkal hozzák, vagy a nyomorúság 

• szerzi meg nekik,, Hogy az életben ma-

Rét kép. 
Hatvanéves, megfakult kép, ábböl az" 

idtvbol, amikor Magyarország helyzete a leg
szomorúbb volt. hinderr csilládnak' van egy
két halottja, minden.háznak- egy-két bujdo
sója vagy elrejletije. Közvetlen az orosz 
invázió után. amikór még a sóhajtás is tilos, 
amikor a legártatlanabb lelkek sinc-enek biz
tonságban. Ki" mer panaszkodni, ki mer (el
jajdulni? Az ország színmagyar indékeit -elle
pik a bekényszerilett és önként idekívánkozó 

,-csehek. németek. .lönnek a koncra. Minden
kinek jo itt, Csak V magyarnak, nem: annak 
minden lépése istenkísértés, minden-szava a 
saját halálos ítélete. Aki szerét ejtheti, _ fuf, 
menekül, tl innét, mésszé fö'drn. a törökök, 
az angolok, az olaszok vendégszerető föld-
jére. Aki itthon marad, az eheti, hazájának 
könnyel áztatott kenyerét, szívhatja legyilkolt 
Övéinek a levegőbe felszálló porát és sirhat 
a reménytelen jövőn, az elveszett szabad
ságon. 

A berendelt császári csapatok az urak 

é hazában. Övék n halálom. b« mar a dicső
séget nem tudlak '* Mtagy.aryk szervezet ten , 
.csapataival gzembeii megszerezni. Övékr.ajogy 
a határt nem ismerő l.itidiim. ítélni elevenek, 
es holtak felett. — illetőleg minden és m i n 
denki feleli, ami magyar. .Kossuihhunde. és 
• Rébellen., ^ é z a k<-t jelző váltakozik <lirün. 
fcs az ejnyomott magyarságnak tehetetlenül 
kell ezt hallgatnia. üg.an ki merne felszólalni? 
Kiesőd* az a bátor ember ? E?y vékonydon
gájú, sápadt-arcú. nyurga gyerek ember (alig 
busz éves) összeszorítja az ajkait, ökö'beszo-
ritja a kezeit és lelkiáll-: 

— —'Nem H l r ö m tovább, hogy ;i nem-' 
zeteraeT~gyabizzák. nekimegyek, ha felkoncol
nak is. . T . 

És nekimegy Kedélyesen nevemélnek, 
mulatnának az osztrák tisztek. Magyarország 
as-szortyatrnl beizélnek, leányairól, akik jobb 
sorsra érdemesek, minthogy- ezektiok_>-.Kos-
suthhunde-.-knek a feleségei legyenek.'A hal-, 
ványarcu fiatalember hallja azt, hailja az 
osztrák tisztek Otromba röhögését, érzi. hogy 
sápadt arca kipirul a gyalázatos beszédtói. 

érzi. ho.y nem bir tovább uralkodni magán 
s a kf.».ekeril pillanaiban b«lec-.;'pja keztyO-
jet a leghangosabban röhögi tiszt arcába.. 

. Oria-t-megrökönyödés. Ez olyan sértés, 
amely vért kíván. Az ezred becsülete forog 
kockán. Meg Kell verekedni a páratlan .me
részségű ifjuval,_:,. 

Az oroszlánbátorságo tisztek visszavo
nulnak, hogy megtárgyalják a teendőket. Elha
tározzák, hogy az ezred becsül léért egy em
ber fog kiállani. Természetesen a legjobb vivó. 
Ki a legjobb vivó az ezredben. Tanácskoz
nak. Végül megegyeznek a bajvivótars sze
mélyében. Egy fiatal gróf, egy hadnagy áll ki 
az ezredért, — aki csndálatosképen szintén 
magyar ember. A neve gróf GyOrky Ábrahám. 

Magyar tisztet kényszerítenek arra.tiogy 
megvívjon azzal, aki nem tudta tovább hall
gatni., hogj saját népét, önnön nemzetét ku
tyának nevezte egy olyan hadseregnek néhány 
tisztje, amely hadsereg a szabadságharc alatt 
csupán a futásban szerzett yoha el nem ho
mályosuló érdemeket 
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radl prolelar gyermeket azután ml teszi 
tönkre, arra uázve iá a sUt-szUka aapl-
gát szomorú báonyitekoi . ü»ty -nm kitti- j 
nik, hogy pl. Németországban a legttabb i 
adatok szerint 532 283 tizennégy -vnél | 
fiatalabb gyermek dolgozott a gyárakban ; 
s ipari vállalatokban. 33.501 házi szol- , 
gáláiban s '135.-1.25.... ni.ezei_ gazdas;i«i i 
munkában. Az Amerikai Kgyesnit Alin- j 
mokban 1,700 000 tizenöt évestül fiata
labb gyermek dolgozik a gyárakban, 
bányákban^ ipari és mcaogaadaaigi üze
mekben napi 11 — 12 órái. Pedig ez a 
statisztikai kimutatás nem teljes, ugy. 
hogy többre lehet tenni azon gyermekek 
számát, akik koruknak. é1etere|üknek 
meg nem felelő, azl tönkretevő kenyé i -
kereselben lengödnek. Sok helyt a inun-
kaidemk is egyenlő a felnőttekével es 
8 - 1 0 éves gyermekek sínylődnek, ve
szedelmes gépek s erejüket messze túl
haladó tizem közölt. 

Ha még ezekhez hozzávesszük a 
tömeglakás, a házi és az ü t n i példát, 
akkor elöltünk áll azon ulaj , melyből a 
proletár gyermek kinő Hát a magyar 
átlapolok milyenek ezen a téren ? Nálunk 
is haladunk a lejtőn. K A . D. 

iJöszasbati aok csepail.:k. Iielyenkénl 
. , v , , ; , - is volt. A szóit'mi.'lv érzékeny 
kárt okoz a Fertő menten, félő, hogy 
» sók uieleg e-ö után a peronospora 
is el-i.tftoro.lt*,. a füriökön máris kons 
taláílaloll. I iveiig* kozeplermes várható. 

l',ipai kerület. A szőlők legua-
gvobb része ihHaijLin* Molykár sik-
fekvésüsitőiőkbeii eddigminlegy 15 -20 
százalékra,"hegyi szűlikbcti petlií 5—6 

i százalékra leheti. Peroiioszporáai elmúlt 
esős időszakban nemcsak a levélen, de 
a fartőn is rohamosan jelentkezik s 

o ü O s e l i s.k fekvésű s/őlőkben eddtg 
is nagvoii e l e i i l ő s káli leli. Lazább 
laiain szőlőkben szokattan/ mértékben 
! tinik fei « iirkálii bogár á cájawtk kar
iéiele i s Sík fekver-i i szőlőkben rossz. 
ki'«i p e s , hegyi szőlőkben közepes ter
més várható. 

Tupolczai felügyelőség kerülete 
Kedvező időjárás inelletl a szőlők vi
rágzása befejeződön; a moly szórványo
san fellépett ugyan, de nagyobb karo
kat még nem ol . io t l . Perotiospora az 
e;;»«z Zslavárniegyelien fellepett, ez ideig 
azonban nem iiagy kárlétei észlelhető. 
A harmadszori permetezés és rézkén-
porozas folyamatban van; a szőlők fej
lődése kielégítő. A mtinkasviszonyok 
igen rosszak Köze pterniés várható. 
Óborkó,zlet nincs. L'jborkészlet csekély, 
hektoliterje 60— 64- K. 

Szeksziii-di keriilH. \? időjárás a 
Szőlő fejlődésén- kedvező, a perono— 
pora és a szőlőmoly szórványosan fel
léptit, de nagyobb üárl még nem lelt.. 
Tekintettel azonban a téli es tavaszi 
fagykárra, csak gyenge, közepes termés 
várható. Ujborkészlet hektoliterenkint 
5 2 - 6 0 K. 

Pécsi kerület. A virágzás - — ked
vező időjárás mellett — legnagyobbrészt 
befejeződött s a szőlő jól kötőit. A pe
ronospora a lombozaton már fellépett, 
a fürtön ezidószerint még 'nem kons-
Istáltatott. Szólőinoly eddig gyéren mu
tatkozott Általában közepes, lielye.nkin*. 
jó terpiés várható. Borárak 4 4 - 6 0 K 
közt váltakoznak. 

-Kecskeméti kerület. A szőlő jól \ 
virágzott s a moly első nemzedéke ritka 
kivételes esetekben okozott némely faj
tánál kárt; v»gy átlagban csak á fölös 

A szőlők állapota. 
- Hiteles adatok. — 

A szőlészeti é s borászali felügye
lők a következő jelentésekel tették a 
szőlők állapotáról: 

Soproni kerület. A szőlők legna
gyobb része elvirágzott. A virágzást 

v A két fiatalember megvívott A .-atoiia-
llsll. aki egyébként ott sem volt a -erte>nál, 
felsőbb parancsra minden ügyesséíél ö.-sze-
s*edve. me.-v.igilalta a halavány gyermek
embert. Az pedig, mialatt az orvosok lemostak 
róla a vert, elégülten mosolygott. Akkoriban 
ilyen magyarok is akadtak. A fiatalember 
neve egyébként: Tisza Kálmán. 

Es most hadd álljon itt egy másik kép 
Gyönyörű kalászos róna. A je Isten megmu
tatja, hogy ime, jó szívvel vagyok hozzátok, 
magyarok, vegyitek áldásomat. Aratók danája I bogyókat ritkította meg S így eddig nem 
hallatszik mindenütt. A nép megelégedett, okozott kárt. Annál aggasztóbb' a lomb, 
boldog és noiás ked.-ü • ' I — különösen pedig a fürlperonospora 

De mégis, mintha nem ugy volna. Hi- j nagymérvű elterjedése, mely miatt 
szen amerre a szem ellát, mindenütt kakas
tollas csendőrök szuronya villog a déli nap
ban. An egész varmegye katonasága egy 
határban van együtt, — valami borzasztó 
dolog történhetett, valami elvetemült embert 
áldozhattuk, aki bujdosik a földi igazságszol
gáltatás elöl? A sínek, a hidak, az utak, a 
nádas, mind teli vaá félelmesen villogó szu
ronnyal. Kiért állott talpra ekkora hadsereg ? 
Ki az, k i erekben a békés és boldog napok
ban szuronyok mögé kuvik ? 

A neve ismerős mindnyájunk előtt. Anoek 
az imént említett sápadt arca fiatalembernek 
a fia: Tisza István. 

gyenge termés várható, Borárak emel
kedők. Ujtermésü mustra 47 koronáért 
is történi már kötés Készlet csekély. 
Kereslet élénk. 

Budapesti kerület. A szőlő szépen, 
de aránytalanul fejlődik, amennyiben 
ugyanazon lókén borsónagyságu szeme
ket és virágzó fürtöket lehet egymás 
mellett találni. Több községben a sző-
lómoly a termés tekintélyes részét elpusz
tította Sok vidéken látható, hogy a 
szénkénegezé.sei fenntartott szőlők na
gyobb aránj|okbaa pusztulnak - egyes 
községek hal.raban alig ép szőlőt. Az 

utóbbi hetekben, ahol esőzését! voitak, 
a peronospora kártételei is terjednek s 
mar a fürtökön ' is lapasztalhatók. A 
lisztharmat is mutalko/.ik. 

Balasugyarmali kerület. Az elvi-
rágzás megtörtént: a jó utófejlődés a 
uikek növekedéséi kiegyenlítette. A pe
ronospora szórványosan lépelt föl; szö-
lönioiy eddig nem sok van Mindazon
által csak gyenge, középlermés várható. 

Egri kerület. \ szőlő vira. zása 
kedvezően folyt le S/.űlótnoly a mult 
évi:tél"jő;al kevesebb mérvben mutat* 
kezik; pero'iospor.i kis tnériékben lepett 
fól A té'i é*t tavas/j fagykárok miatt 
azonban csak gyenge és kóz.éptermés 
várható. 

iliskolai kerület. A hónap má
sodik felében uralkodott e s ő s időjárás 
a peronospora terjedésének kedvezett s 
ez némely helyen nagyobb erővel lepett 
föl. A szendrői járás 4 községében a 
jég a várható termésben 15—20 száza
lék kárt okozott. A virágzás az esők 
miatt sokat szenvedeti. A szőlőmoly 
hernyója valamivel nagyobb kárt lelt, 
mini a inult évben. G j enge termés vár-
haló Tavalyi bor 50 — 60 kor., Óbor 
70—80 korona. 

Tarcsali kerület. A. szőlő virág
zása sokáig elhúzódott s virágzó fürtök 
egyes szőlőkben még ma is láthatok. 
Szőlőmoly a Tokaj-hegy arja alsó r»széo 
bár csak elvéive, ile található s ö sze-
szedésére a birtokosok, figyelmeztettek. 
A sxAli es/.elény évről-évre jobban sza
porodik, meri a szőlősgazdák az őssze-
sodrott levelekel nem szedik elég gon
dosan. A tokaji hegy déli fekvésű sző
lőiben a firkáló bogár álcája é s a filoxera 
okoz érzékeny pusztítást; míg a pero
nospora, az utóbbi napok rekkenő hő
sége folytán nem terjed. Jó közepes 
termés várható. 

Beregszászi kerület. A virágzás 
még .nem fejeződött be teljesen; pero-
uosporakár eddig nem számottevő". Vi 
szont azonban a szóiómoly és szólóiloríca 
ezideig 20—25 százalék pusr.titást oro
zott. A szólóilonca különösen a sza-
bolcsiaegyei sóstói homoki szőlőkben 
lépett "fel igen" erős mértékben, mint 
ezt a rovartani ál lomás főnöke is cons-
tatái la Általában gyönge, közepes ter
més várható. 

Szatmári kerület A peronospora 
terjedését a iragy hőség megakasztotta. 
A szőlők egészségesek, a tenyészet azon
ban még mindig hátrább van 20 nappal 
a remleenél, bár az utóbbi időben ro
hamosan fejlődik. A virágzás jól sike
rült. Szatmár és Ugoosatnegyében jó, 
Szilágyban gyenge, középtermés ígér
kezik. 

Marosvásárhelyi kerület. Ahol 
jég és vihar nem volt, ott a szőlő a 
kedvező időjárás folytán jól fejlődött. 
Permetezés, kötözés, kapálás folyamat
ban; a peronospora föllépett, de nem 
•agy n, ér lékben. Bő terméa várható. A 
megmaradt borkészlet ára 60—70 K 
hektolrterenkrnt. A kereslet élénk. 

http://el-i.tftoro.lt*
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H Í R E K . 
Első mise. Gefin Lajos dr.czeüdciuölkt 

főorvos fia, Gefiti Gyula papnövendék, augusz
tus hó 4-eiL tartja elsű áldoza-os szentmiséjét 
a helybeli apátsági templomban. 

Kinevezés. Porkniab János dr Ügyvéd 
jelölt, aki huzamosatih ideig volt Piiluits 
Ferenc dr. ügyvéd irodavezetője, a hadbíró
sághoz joggyakornokul neveztetett ki. -»" 

Gyermekek jotekonyceln műkedvelői 
Oiéadá.a. Kis iskolás gyermekek romlatlan, 
es meg csak a jó és nemes iránt fogékony 
szive megható tetteket • művel. Ők, az apró
ságok, mar at tudják érezni azon szerencsétlen 
árvák sorsat, akik szőlőiket vesztve, a nyo
morral küzkttdnek .- bele tudjak képzelni 
magukat oélkülöző gyermektársaik keserves 
helyzetébe. Igy a néhai Sárközy Géza és 
Boros János árvainak sorsa hatott be neháoy 
kis gyermek szivébe és hogy ók megkönnyítsék 
a fajdalmát és szenvedésekel, elhatároztak, 
hogy' zsenge elméjük tudását a jótékonyság 
oltárara helyezik. Mas szóval műkedvelőkké 
lettek, leküzdve az e l s ő lámpaláz), előadást 
tartanak. Betanullak egy egyfelvonásos szin- ( 

darabot, A két befőttet üveg c imű vígjátékot | 
i s ma délután 5 trakr.r a Hollóssy-tér 22 
számú házban meghívott vendégek előtt 
előadják. Belépődíj 40, 30 és 20 fi'lér. A 
tiszta jövedelmet a fentnevezett árvák é s egy 
elaggott beteg asszony segélyezésére fordítják. 

Jegyzőválasztás. A megüresedett kör 
jegyzői állás betöltésé végett jót. 24-én dél
után 4 órára szép számmal jöttek össze a 
jánoeházai körből a választok. Az állásra 
ll-eti pályáztak, kik közül Sebestyén Iior, 
Egressy István, Zárabó Gyula a választás 
előtt visszavonlak a pályázatot. A választási 
aktust Takács Márton főbíró vezette a törvé
ny** formák betartása mellett. A főbíró által 
jelöltek közül Janossy Gyula volt segédjégy-
zöt választották meg egyhangúlag, ki azonnal 
le is tette az esküt a főbíró kézébe. 

Tanügyi hir. A hivatalos lap jul. 18-iki 
száma hozta azt az értesítést, hogy Hatást 
Ferenc kir. tanácsos, Vasvármégya tanfelü
gyelője, akit saját kérelmére 1913. jan. 16-ig 
szabadságolt a kultuszminiszter, nyugalomba 
vonul. Helyébe a miniszter Kuliszéky Ernő 
hontmegyei kir. tanfelügyelőt küldi. Halász 

~ 12 évvej. ezelőtt került Vasmegyébe mint 
segédtanfelügyelő és Bili távozása után tan
felügyelő lett. Halász Ferencben megyei nép
oktatásügyünk egyik legkiválóbb apostolát 
ve.-zti el, akit felekezeti különbség nélkül 
őszinte tisztelet és nagyrabecsülés vett körül 
SZ egész vármegyében, ami - érthető is ha 
meggondoljuk, hogy Halasznak igen sok ér
deme van abban, hegy kedves megyénket 
egész joggal nevezhetjük Kulturvármegyének. 
A nyugalomba , vonuló tanfelügyelő 40' évig 
szolgálta a r.époktatásügyét. 

Meghívó a Községi éa Körjegyzők Or 
szagos Központi Egyesület* által Kolozsvárott, 
Kolozsvarmegye székházának tanácskozási ter
mében 1912. évi augusztus hó 19-én délelőtt 
10 órakor tartandó randesközgyülésre és az 
ugyanott, augusztus hó 18-án délelőtt 10 
érakor tartandó választmányi gyűlésre. Tárgy
sorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. A jövő évi 
rendes közgyűlés helyének kijelölése. 3. Az 
1912. evi országa* kongresszus határozatai
nak végrehajtása, illetőleg a további iotézki-
dések megléte le iránt intézkedés. 4. Szám
vizsgáló-bizottság jeléillése a.^ kongresszusi 
s z á m a d á s megvizsgálásáról. 5. Ugyanannak 
jelentése áz egyesület 1911. evi számadásá
nak meevizseálasáról. fi. Az 1913. évi kfltt-
eé^vetés beátalatasa és ezzel kapc-olatban 
intézkedés » hátralékos tag-ági dijak behaj

tása iránt. 7. Jelentés a targy^orsjáték ren-
dazésa ügyében megtartoü belügymmisztari 
vizsgálat eredményéről. 8. «r. nngvármegyai 
jegyzö-egye ület indítványa a családi értesí
tők kiállítása és megújítása iránt előterjeszt*", 
kéralmekről felvenni rendelt jegyzökönyvek 
helyett nyilvántartás vezetése iránt. 9. A áo-
máromvármegyei jegyző egyesület inditvánva 
az anyakönyvi kivonati dijaknak az anyaköny'v-
veznök részér* leendő átengedésé iránt. 10. 
Gálffy István udvarhelyvármegvei egyesületi 
elnök félebbézés* az -1918, evi március hó 
80-án tartott választmanyi gyül-h, 1. számú 
határozata ellen. 11. A békésvarmegyai jagy-
zöegyesflletnek a munkásbiztnsité pénztári 
közvetítéssel valé megbízatás ellen való til-

kozó javaslatok tárgyalása. 4 . A jővO évi 
költségvetés megállapítása, b. A legközelebbi 
közgyűlés helyének megállapítása. 6. A vár
megye internátust alapjának támogatása. 7. 
A jegyzSk Erzsébet árvahaza javara tagok 
gyűjtése. 8. Vasvármegy* müiörtéoeli kiállí
tására a falvakban tárgyak és régi okmányok 
gyűjtése. 9. A .Friss Djaág< lolyó évi 158 
számának bamutatasa. 10. A közgyűlést meg
előzőleg 4 nappal alulírott elnöknél előter
jeszthető indítványok tárgyalása. Figyelmez
tetjük az egyesület tagjait, hogy alapszabá
lyaink szakasza szerint a közgyttlésakén 
való megjelenés kötelező, — az elmaradás 
oka a gyüles otan 8 aap múlva az elnökséggel 
közlendő, — mégis, hagy a közgyüléa csak a 

takozása. 12 Az Országos f'gy védszövelség J tagok •/« reizenek jelenlétében baUrozatképés. 
átirata a jogi természetű maganmunkálatokra i Végül felkérjük azon tagtársakat, kik f. é*t 
nézve az ügyvédi kényszer behozatala tár- ! tagsági dijaikat még nem (Izélték meg. hogy 
gyaban. 13. Pénztárnok jtlentése a Kuncza 
Imre siremlekér* •Irendelt gyűjtés eredmé
nyéről. 14. A közgyűlést 8 nappal megelőzőleg 
beérkezett indítványok tárgyalása. 

Védekezés az aranka ellen. Irta kéz-
diszentlélrki Kozma Dénas, a budapesti m. 
kir. vrtimagvizsgálo állomás adjunktusa. Ára 
t K. Örömmel üdvözöljük izin 41 oldalra 
terjedő lüzetet megjelenése alkalmával, mert 
a benne foglalt szakszerű tanácsok valóban 
alkalmasak arra, hogy heré.eink és luciruá-
sajnk legnagyobb vaazedelmétöl, az arankától 
megmeneküljünk. Kozma közli müvéb«n az 
arauka leírását, terjedésének mikéntjét, be
mutalja képben is ezeu élősdi ntvényt a 
megtanít arra, mikéig kuli a herefélek mag
vakat vizsgálata körül eljárni. Egyszóval oly 
kimerítően foglalkozik az aranka kérdésevei, 
hogy e füzetet mindén magyar gazdának a 
lehető legmelegebbén ajánljuk nemcsak meg
vételére s elolvasásara,. di bőséges tanácsai
nak hűséges követésére. Végül ki kell 
emelnünk, hogy « fűzet, miut zamatos magyar 
nyelven in dolgozat is dicséretet és elismerési 
érdemel. Különösen a mai világban, midén 
zengzetes nyelvünk szókincseit elhagyva, vad
idegén kifejezésekkel szokták szakíróink cik
keiket s könyveiket telerakni. 

A szőlő terméskilátásai. Magyaroszág-
nak az idén sem lesz szőlőtermése Egyrészt 
a telelés nem volt megfelelő, másrészt álta
lában szeszélyét voll az idő. A szőlő virág
zása sok helyütt nagyon elhúzódott, a nor
mális évekhez képest 2—3 héttel későbben 
folyt' I*. Az állati kártevők közül a szölőmoly 
és a szőllúillonca mutatkozik, amelyik sok 
helyen pusztítanak. A növényi ellenségek közül 
ugy látszik, ismét a perönospora lógja meg
tizedelni a termést. Azonban a kár mégsem 
oly nagy mint az agrárlapok és a földmivelési 
kormány tendenciózusan hirdetik. Általában 
közepes tarmésre van kilátás. A borűzlet 
csendes. Számottevő készlet az országbau 
nincs, csak éppen annyi, amely a belfogyasz-
lás kielégítésére elég.' Kivitel céljára nincs 
bor, pedig Ausztriából nagyon keresik a 
magyar tömegborokat. Egyes vidékeken odaát 
valóságos borinség uralkodik. A borárakban 
lényeges változás nem állott elő. Magasak 
most is. de emelkedésökre semmi kilátás.-A 
termés végeredményében, tekintettel, hogy 
már ma országszerte folyik a védekezés, jobb 
lesz, mint a gazdák első ijedtségükben gon
dolták. A borkereskedelem rezerváltsága in
dokolt. 

Meghívó Vasvármegye községi és 
körjegyzői egyesülete részéről 1912. évi 
augusztus hó 13 ári d. e. 9 órakor a vármegye 
székházában tartandó választmányi és rend
kívüli közgyűlésre. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
előterjesztés, kapcsolatban a f. évi június hó 
4 éa Budapesten megtartott jegyzői kongresz-
szussal — és H Kolozsvárott 1912. aukuszlus 
19-én megtartandó országos jegyzői /rendis 

j közgyűléssel. 2. Az egyesületi taenk iwvjeíy-
.zékéui-k bcmutaln.-a 3 Az orszé^rís jegyzői 
egyesület szervezetének módosítására vonal-

I azt a közgyűlés napjáig Hessky Béle pénztá-
j roshoz Ikervar megkfl!d«ui szíveskedjenek. A 
i ingdij jegyzők, ek 6 K, sagédjegyzOknek 4 K. 
{ Czelldömőlk, 1912. július 24. Sokoray Elek 
: elnök. Szatlmayer Eudr* főjegyző. 

k atokholmi olimpiádon részt vett 
• magyar «|>ortlérfiak . különösen az egyéni 
| kardvívásban tűutitték ki magukat Érrel 

egy ik stokholmi ujsag írja, hogy »a svéd, 
- német, orosz, angol és dan vívók kénytelenek 
1 voltak egymásután visszavonulni a győztes 
I olasz es magyar vívók *lől és mikor déltáj

ban a döntőben, résztvevők neveit fölolvasták, 
: az egyatleu olasz SJadi-val hét magyar vívó 

állott szemben . . Az érdeklődés a tetőpont
ját érte el, amikor Fuchs (magyar) az olasz 
Nádival mérte össze kardját. Visszafojtott 

' lelekzettel kisérta a közönség a két szimpa-
! tikus és zseniális vívó harcát, amaly Fuchs. 
i vagyis a magyarok győzelmével végződött.' 
j Vrvoiuk győzelme igen sokat jelent, mert 
j eidttai Magyarország at összes ntmsetek 
' győzelmi statisstikdjdban a tizenharmadik 
I helyről egyszerre a hetedik helyre került 

Vasmegyei tanítók a tanfolyamén. A 
• szentimrei földmives iskolában tegnap kezdő-
I dött meg. a mezőgazdasági tanfolyam, melyre 

államköltségen a következő vasmegyei tani-
1 tékst vélték lel: Kovács Béla nemaihnllosi, 
I Vértea Aladár gyanafai és Hartélendy Zsig-
i mond vidorlaki állami, Király János jános

házai és Béntdek Ferenc nagyfalrai r. kath. 
iskolai tanítókat, póttagul pedig, Berdon Ká
roly felsőlendvai r. kath. tanítót. 

Iskolai tanítás hasznos állatokról. 
Egy francia iskolakönyrben a következőket 
találjuk : . A sündisznó legnagyobbrészt ege
rekkel, apró rágcsálókkal, uti csigákkal és 
pajorokkal táplálkozik. Ne öljelek meg a 
sünt! A varangyot béka a mezei gazdának 
valóságos segédje. Minden órában 20—30 
rovari pusztít el. Ne öljétek meg a varangyot! 
A vakond folytén fagyasztja a pajorokat, 
lárvákat, hernyókat és más a mezőgazdaságra 
ártalmas férgeket. Soh' sem tálaltak még egy 
növenyrészec-két sem gyomrában. Ne öljetek 
meg a vakondot ! A madarak, a nagy her-
nyóölők, a gazda es á gyümölcsös segítő 
munkásai. Ne öljétek meg a madarakat! Az 
isten bogárkája, --katicabogárkának is hívják 
7 pöttyös bode.l a földmives éa kartész legjobb 
barátja, amennyiben a levéltetüket, melyek 
a növényeket károsítják, nagy mennyiségben 
fogyaszt el. Ne Öljétek meg a bedét I 'J 

k japán császár, a mikádó nagy be
teg. Orvosai szerint már nem sok idejs van 
hátnL A mikádó jelenleg 59 évas. 

Barnássá József egri bibornokérsek 
f. hó 23 án töltötte be áldnzópapsága 60-ik, 
egri érseksége 39-ik esztendejét. E z alkalom
ból az agg e g y h á z f ő t az üdvözlőtáviratok és 
levelek e z r e i v e l halmozták el. E z e k . között 
van i k i r á l y n a k is, Zichy gróf kultusz
miniszternek levele is. ámelvekhen az érsek-
u-k küIGhOavn a hazafias irányú ' működése 
van m é l t á n y o l v a . t " 



ao KEMJLNESAUA •i. oldal 

Jegyzöválasitái SárTárotl. Sárvarott 
ii adóügyi jegyzővé egyhangúlag Boldizsár 
iVttr volt ráeahidvégi eegédjegyzíl válasz 

tták meg 
A l i k x a u t a loé ta t i i i t i o n a . Siófok

ról jelentik: Horváth Dániel nagyézeataikloei 
.zOletésü, H | - » « r . postatiszt sikkasztott ée 
- '.Ont Addig dezsmálgalta a pnstakiocslárt, 
mig tágra rájótttk ss elfoglak. A kaposvári 
i -rveowek a magárai megfeledkezett hiva
talnokot hivatali pénzek sikkasztásáért kát ás 
f*l évi börtönre ítélte, de mtg előzetes letar
tóztatásba sem helyezték. Horváth azonban a 
büntetés megkezdése eiötl C-urgóról, hol leg-

<>bb tartózkodott, ismeretlen helyre szökött 
Kéirekentesére körözöleveet adtak ki ellene. 

A i olisi-törok háborúban nagy for-
tlulat történt Eddig a harcok színtere . csak 
az afrikai Tn|iolisz homoksivatagjai es oázisai 
voltak. M.-t a habom átcsapott a tengerre 
'- A napokban az olasz torpedónaszádok 
legkiséreltek a Dardanellákba va'ó bejutási, 
i merész vállalkozás kudarccal végződön, 

n ég ka el hinnők is az nlasz híradást, mely 
enni »az olasz Inrpedoflotilla emberben es 

i lyigban valö minden kar nélkül jutott 
-szí az f.gei-tengerbe.. - - Az njabb hírek 

i. ónban inegcaluljak az olasz jelentéseket, 
mert fSnlartják azt az értesülést, hogy a 
lörflk eredők agyúi két olasz hajót tönkré
tetlek. a többit pedig alaposén megrongáltak. 

Pályá ié t amatér fé iyképekre. A -Haz 
tartás* Kürthy Kmilne népszerű gazdasszony! 
< ,n pályazatot hirdet olyau amatőrfolog-
.-Sak.-i. melyek tárgya a háztartás körébe 

•<rtozík. A kertészet, baromfitenyésztés, konyha 
•tb. keretében lejátszódó tipikni jelenetek, 
iMgörökitésre érdemes háztartási tárgyak, 
i^lalkozasnk, valamim elterjedésre m'"n 

• uyénzallatok képei a legkívánatosabbak. A 
iyázatra szánt fotográfiák 1912. szeptem-

•< r 10-ig a »llaz!ar!a-« kiadóhivatalába k'll-
. idők. Az eredményt a >Háztartáa< nkt 
l.n-iki szamában teszik kézzé s a három 

sikerültebb fotográfia értékes dijakat nver. 
A .Háztartás. elAizc'esi d'js negyedévre 
8 korona. A kiadóhivatal 'Budapest, VI . , ! 
Lötvös-utco 36 kívánatra bárkinek szívesén j 
küld mutatványszámokat 

Magyarok Finnországban. Ispaeovits 
p .lg. isk. tanár vezetésevei »gy lelkes kutató 
uigyar c-apat jár moi! az eiér tó nrszágá-

Iwa. Halzinglorafs fővárosba f. hó 16-an ér-
ok a magyaroki ahol ezrekre menő sokaság; 
I .adta őket .Kléöön Unkari. (Éljen Magyar-
oroági) kiáltásokkal. Véreink utja az egész 
Tizágban vah ágos diadalmenet a le. tvér 

i na nép között. 

Cimkoriág a pásztornép k i á l l t Egyik 
fővárini lapban olvastuk az alábbiakat: Van 
a kiee Kemenesalján levő nemesi kuriek kő-
zOtt egy, mélynek aasdája (nemrégiben kapott 
kamarásságot) takarékostagáról nevezetes. A 
kamarás árhoz a miuapaban csak beállít az 
0 régi, »rég. hűséges kaaásza s eső és vihar
verté, zsíros pőrgekalapiai ». kezei között 
forgatva csak eliáll az ő instar.ciajaval. hogy 
igy meg ugy, nrhéz a szegény ember sorsa, 
mindenkinek emelkedik a jövedelme, a fizet
ség a többi eselédeknei. pasztorembereknél is 
a réginek a duplájára emelkedett, hal 0 it 
fizétésjavltast ker, annál is u.kabh, mert a 
méltóságos ur oly kitűnő garda, hogy évről-
évre fyarapitja a sertésállományai (ettarssót 
nem a kanász mondottal i igy neki. az öreg 
Janeeuak a .hivatali" gondjai, d. iga: is .-zá
porodnak, konvenciója meg a réui. A kama
rás ur gondol egyel, ezután azt feleli a ka-
uaszáuak: Jól van János, majd megfi-melóm 
a dolgot, jöjjön be kend..holnap reggel, majd 
tudtára adom az elhatározásomat. Tudja kend, 
hogy nem szeretek semmit elhirielenl.edvé 
cselekedni. 

János, az öreg disznepaszler. t'gnyu-
godva távozott s egy , yugtaian éjszaka otan 
jó k.-r»m újra audienciára jel. ntkezett a 
gazdájánál. 

A kamirát ur -zekét mondta a 
kana-znak: 

— Hát tudja mit kund. fizutesjavitást 
most :','."!'. adhatok, hanem ad k ennél kend
nek többet, szebbet, jobba', előléptetem ken
det kanaszból — ..erte-íelüíyelö-,a«. Itt van 
róla az irá«. va'amennyi esetednek, a pará
dés kocsistól kezdve, az ros gyerekig és 
a kanászbojtirig ma korán regnél megparan
csoltam, hogy ne mérjék több- Vendet ka
nasznak nevezni, mert kend maiul kezdve 
sertésfelűiyelö. Remélem, hogy ezzel az uj, 
•tép hivatallal meg van K I I •! ev-sed;*. 

Es áz öreg János — a? nj -.'rte-f. liUyelő, 
könnyes szemmel, boldogan-csók..h kezet a 
nagy kitüntetésért kenyéradn.va,ii janik. 

Az egéazbeo az a:- igazan érdekes és 
karakterisztikus, hogy — igaz. 

Az életkor. Lenrand dr. pariz-i hírneves 
kutató nagyszerű statisztikái állított ős-ze az 
emberek életkoráról. Kimnlaia-a mit az 

i Orag emberek szama aránylag sok kai nagyobb 
! ma, mint az előző évszázadukban. A nő 
; szerinte általában hosszabb életű, mint a 

férfi. 1890-ben az Egyesűit-Államokban 3981 
' ember volt 90 -100 eves korban, akik közli 

938b vollt a nő és csak 1398 volt a férfi. 
! Az egész művelt világon.a 90 éven tul lévé 
, nők arányszama majdnem kétszer annyi, mint 

a férfiaké . 641 :306. — A nagy bori külö-
! Nóe-en a sok gyermekkel megáldott atuo-

nyok ért* el. A 20 -30 gyermekkel biré 
! asszonyok közül igen sokan érték meg a 

100—115. életévet, ami igen természetes it. 
I mert a nő legigazibb és legtermészetesebb 

bivalása az anyaság, nem pedig a .társadalmi 
szereplés* — esetleg az anyaság mesterkélt 
kikerülése. — Az uralkodó családokban igen 
kévés a hnsszuéletü ember. Legtovább élnek 
a papok. 1000 pap körűi 264, és 1000 herceg 
közül csak 71 éri el átlag a 60 évét. 

. Öngyilkosságai .lövet el tok assiony, 
gazdasági Öngyilkosságot, ha nem keresi fel 
azt a forrást, ah> 1 jó árut nlcsn pénzért 
vásárolhat be. Ezt a forrást felléllenül meg
találhatja bárki is. aki Sonuner Lajos fűszer
áru kereskedését : Nemesdömölki-ulca j felkeresi. 

Amerikában' a magyar kormány az 
amerikai, valamint a magyarországi társa
dalmi körök támogatásával New Yorkban 
óriási kórhazat fog a jövő évben emelni a 
szerencsétlen (idaszakadt magyar betegek 
szamára. 

Sí azíí uszonötezer koroaái tényénklka 
A Tiigman és Cooper földbirtokos cég egy 
25.000 doilar. - (12Ó.000 KI ajánlatot utasított 
vissza, melyet coopersburgi marlialeayeszetflk 
.Sullauus Golden Jolly nevű tenyészbikájukért 
ajánlottak fel. Kzt az óriási árat J. W Hagein. 
kínálta, ki ugyanezt n tenyészetből 160 darab 
•Jers-y. üszőt és tehenet vásárolt 78,000 
dollár (390.000 K) árban. A legmagasabb árat 
3200.dollárt (10.000 K) -gy tehénért fiz-tte. 

A kaszáló gépek miatt A Pallavicmi-
uradalom löbb száz aratója a napokban 
sztrájkba lépett, mert az uradalom intézdaé|e 
a szerződés feltételeit megsértette. A munká
sok ugyanis .. takarmány beszállítására és 
összegyűjtésére is vállalkoztak napi hat ko
rona bérért. Az uradalom azonh* t i kasza-
la.-i gépekkel végeztette s H munkásoktól 
eouek dacara i- követelte a széna össze
gyűjtését. — d« jóval kevesebb bérért A' 
muni -. V erre \A munkai beszüntették. Az 
urad: oni a dorozsmai fóazolgabirósághoz 
fordult -ejtségért. A főszolgabíró azonban a. 
munkasoknak adott igazat. Igy aztán az ura
dalmi inlrzöség kénytelen volt a sztrájkolok 
minden követeléséi teljesíteni. 

Alapos 
vizsgálatok 

igazulták, hogy azon mosónőnek a kik 
állandóan ééésezerüencsakis SCHICHT 
.SZARVAS. MOSÓSZAPPANT használ 
nak, szép fehér, sima es puha kezük 
van mert a SCHICHT SZAPPAN" rend
kívül ennyhe, teljesen tiszta és meg 
langyos vízben ' is jobban lehet vele 
mosni, mint más szappannal meleg 
vízben. Más szappannál sokat kell dör
zsölni, mig a SCHICHT .SZARVAS. 
MOSÓSZAPPANNAL teljésen elegendő, 
ha azzal egyszer átsimítják a ruíiat. 

Az „ASSZONYDICSÉRET1 mosokivo 
natet minden no dicséri, mert a rnha 
beaxtataiánog ez a l ig 'deilisabb 

ssappanpor. 

noi 
szépségnek 

semmi sem,.árt jobban, mint a nap 
hosszal való kínlódás a páratelt levegőjű 
mosókonyhában, továbbá a. fáradságos 
munka, a mely a mosással jar. ha a 
regi módszer szerint közönség..s szap
pannal mosunk. Azok, a kiknek a 
SCHICHT.SZARVAS. MOSÓSZAPPAN 
segít a mosásban, életvidámak, egészsé
gesek és/élénkek maradnak. Mert minden 
fáradtságot niég lehet tikaritani, a 
munkát a legcsekélyebbé- lehet redu

kálni ezzel a szappannal. 

As ..ASSZOlTrOICSÉRBT" mosókive-
natot minden no dicséri , mert a ruha 
beáztatásához es a legideál isabb 

szappanpor. 
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| A Z Ö R E G E M ) 
IS mindig azi iiicin.lu. hojty szepíOk el
űzésére, valamim finom* pmu bo> «s 
fehér leim eleré-ére H.-. megóvására ri'i <*. 
jí>b szappan, iiiiní» világhírű iStecaen-
píerd. Min.ni lej*, nppan. Védjegye .St.-
ck.npferd. készíti B'Tcinnrn e t O . o g 
Telschen a/E. Kapható minden gyc.,.v 
szertar, druíiu- na, iiliil*zrr es minden • 
szakmába v.igo üzletben. Darabja Ml 
fnirr. HaMMilnképra c-<nla!ain-an beválik 
a Rerginann fele .Man-ra. lillontrjkrén 
fehér f-s li.i i n nöi kezek m-govasaia, 
ennek lulaisa TO fit. mind-nüll kaphaió. 

P i p i t é r - v i r a g , g 
válogatva 

** 9 

lulalságok, avagy egyes 
ajk. i•makra a Ifiiponlosablian 
végzem a fésülési iiirgl.j/n*i 

V hölgyek szíves partfo
ga* il kérvr 

kiváló tisztelettel 
Németh Emília 

i'/••!.il.'iii'ik Itcr/s. , I M i > | c |,sz. 
imával szemben i 

bármily ugy mennyiségben 
megvételre kerestetik. 

Bővebbet a kladeniva 
talban. 

A mesterdalnok . . . 
Cipóm szép es lókéleie* 
Kenne járni élvezetes 
Mert lm cipót tzegzrk, van ok, 
Kajl' van 

kaucsuk sarok 

Sza.lóky Zsigmond 
kifaraaé 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromsag-tér 
: Köfaragó-lelep : Kis-utca. .:. 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

s-yenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Epuletmuniat és mindennemű |avitasokat 
elfogadok és azokat jntanyos áron készítem. 

Darái ó 
malom 

motor-hajtással 

Sirály Ka-mán 
birtokosnál Alsóságon 

A Z O N N A L E L A D Ó 

[ 
Q Y O Q Y e s U D I T O V l Z 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZeKl 
I 

F í r a M í r a s : 6ayw Gyeta-céf Czalldömötk. I 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca. 
Nagy választékban raktáron tartok diszes érc es fakeporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hullaszallilást s minden egyéb, megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár he.yb.-n,. 
akár vidéken, miról sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel 
Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

http://he.yb.-n
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B Ú T O R O K 

I Hálók, ebédlők,urt>7obák.szalönnk. 
le'jen araik I U . kavehár. vendég!''' es 

- k a s i é l \ b e n intézések, va.- é- rtiba-
li.ri.k.'siA.-'wgi-k, mggónyftk, csltla-
r. k. zongorák srallinatnak bárhová 

Értesítés. 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bútoraiban! 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták-

kai d í j m e n t e s e n k ü l d e t i k b á r h o v a . 

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 
i i Bndapest, IV. Gerlóczy-u 7. M 

i (Központi városháza mellett.) SS 

Eladó ház. 
A Kórház-utcában levő 

újonnan épült ház mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 

J Üveges veranda éa a hozza 
szükséges mellékhelyiségekből 

szép nagy kerttel azonnal 
£ olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában 

Mindenfele diszes ruggyanta-
(gummi-) bi lyegzöl íestékezópArtiA-
val, saáinozingépet iparosok, keres
kedők, ügyvédek. pénzintézetek, 
egyletek.Wvatalok, községek részére 
legolcsóbban kes».ii az Bls« C**g-
lédi Ruggyantáié lyegzögyár Ceglé-
der-. 1.0 koronán feliili rendelésnél 
a rendelő 100 drb. periía nlnév-
jei;vet kap. tetszés szerinti belfl el. 
Ugyancsak különféle reklámtárgy 
kapható: Utazók es hehi képvise'ok 
magas jutalék mellett felvétetnek. 
Tessék a rjegizéket "kérni. 

Hornyolt cserép 

é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Torv Gvörsyné 
téglagyárában Cielláömö'köc. 

Hornyolt cserép I rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

V E T K E Z I K 
aki maradi és csak ahhoz van 

bizalma, amit már ismer! ! 

Tegyen kísérletet a 

- S Z Á N T Ó I 
természetes snvanyuvizzel ha beteg 
és igya. amikor egészséges , hogy 

£ ne legyen beteg l 
Erős kalciunitartalma miatt 

gyenge gyermeknek 
a leghasznosabb csontképezó asz

tali itala. 
Melegített állapotban tüdőbetegek 

részére kiliiuó gyógyital . 
A pontos, rendszeres emésztés leg

biztosabb szabályozója. 
Háztartások részére nagy palackok
ban is kapható bál mely füszerözletbe 
Ahol nem volna, forduljon a leg

közelebbi főraktárhoz. 

Főelárnsitó: 

Heimler Adolf Fiai 
fűszer-kereskedése Czelldömöik. 

lakhelyiségébe ha 
többet nem is, de 
a legszükségesebb 

bútorokat.beszerezni. Ezt teheíí annál inkább, mert 

Czelldömölköniar.k. templom mellett (Gayerház) levő 

ór iás i v á l a ~ z l é k o i talaj ugy e g y s z e r i , mint a -leglinomabb Arukban, s z ő n y e g e k , 

függönyök, jgj garnitúrák, bőröndök, uuízó kosarak; erszények, kefeáruk, fésűk, 
liajdiszek. bjjnszk^k. pipere és M r a s w j j j k gyugyszappanuk kicsinyben 

és nagyban, hallatlan oScaó^rban, .részletfeeii'sre beszerezhetők. 

Teljes lak- és konyhaberendezések. 

Vasutas kézi táskák valódi bőrből, nagy^választékban, olcsó áron. 

Különféle gyermekkocsik kaphatók; 

Nyomatott. p«ii NViiidor- '" ••>"! "zemfl •kfl!iy'vnv-..m..!.ijale,n. CéHdflmBlkil 


