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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési i r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona, 
Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

A korlátolt italmérési 
engedélyek. 

Kereskedői körökben legutóbb hire 
járt, hogy a pénzügyi kormány a ke
reskedőknek korlátolt pálinkamérési jo
gát, melyet nekik az 1899. XXV. tcikk 
biztosit, egyszerűen konhskálni akarja. I 
A »Magyar Kereskedők Lapja* ebben'] 
az ügyben tudakozódott a pénzügymi
nisztérium italmérési osztályában, ahol 
a következő felvilágosításokat nyerte: 

' ... .Arról szó sincs, hogy a pénzügy
minisztériumban rendelet vagy törvény
javaslat készülne a korlátolt kimérési 
engedélyek tárgyában. Az igaz, hogy 
még Wekerle pénzügyminisztersége' ide
jén 1907-ben, rendelet ment a pénz-
ügyigazgafósáeokhoz, mely meghagyta 
nekik,- hogy a korlátolt kimérési enge
délyek számát lehetőleg csökkentsék. 
Azóta a pénzügyi igazgatás ezt a csök
kentő tendenciát követi és például 5000 
lakosnál kevesebbet számláló községek
ben, csak kávéházaknak ad korlátolt 
italmérési engedélyt, de szatócsoknak 

'vagy füszerkereskedőknek már nem. 
A vendéglősök és korcsmárosok 

legutóbbi kongresszusa a pénzügyi kor
mányhoz panaszos fölterjesztést intézett, 

Szerkesztéséi és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

melyben a kereskedőknek adott korlá
tolt kimérési engedélyek eltörlését kéri. 
Ezek a kereskedők, akiknek az italmé
rés csak melléküzletük, nagy konkur-
renciát csinálnak a vendéglősöknek és 
korcsmárosoknak, akik pedig sokkal 
nagyobb illetéket fizetnek. Úgyszintén 
több törvényhafóság-iVfölterjesztést h> 
tézett a kormányhoz az iránt, hogy a 
kereskedőknek korlátolt italmérési en
gedély ne adassék. Igen sok esetben 
ugyanis a cselédek, kocsisok, szolgák 
stb. amidőn a kereskedőnél vásárolnak, 
ott leisszák magukat. A kereskedő ele
inte ingyen kínálja őket pálinkával, 
később rászoknak és azután már pénz
ért vásárolnak. Ezek a viszonyok arra 
indították a kormányt, hogy közegeiket 
a korlátolt kimérési engedélyek csök
kentésére utasítsa. Ezen engedélyek kon-
fiskálásáról azonban szó sincs. 

A régi jogok respektáltatnak, ellen
ben azt megteszi a kormány, hogy sok 
esetben egy olyan üzlet nj tulajdonosá
nak, melynek azelőtt volt ilyen enge
délye, uj engedélyt nem ad. Egyáltalá
ban a pénzügyi kormánynak az az elve, 
hogy a kereskedőknek, akiknek az ital
mérés csak mellék tíz let. csak ott adas

sék ilalmérési engedély, ahol az föltét-
I lenül szükségesnek mutatkozik. 

Mint látható, itt a pénzügyi kor-
j niány épen nem kedvez a kereskedók-
I nek, sőt bizonyos tekintetben nyomást 
i gyakorol reájok, holott tudvalevő dolog, 

hogy a kereskedők máskülönben is nap
nap után nagyobb és nagyobb verseny-
nyel kénytelenek megküzdeni. 

Az elmondottak kapcsán megemli-
I tendő, hogy bizonyos körökben az a 
| kérdés merült föl, váljon igaz-e, hogy 
j szesz-monopolium készül? 

Mint a »Magyar Pénzügy* értesül, 
ugy a magyar, mint az osztrák pénz
ügyminisztériumban, tanulmányok és elő
munkálatok folynak a szeszkereskedelmi, 
illetőleg szeszforgalmi monopólium be
hozatala tárgyában. A monopólium az 
összes szeszes italokkal való kereskedés 
állami rezsiben való lebonyolítását ölelné 
föl. Ilyen monopólium Oroszországban 
és Svájczban áll fönn. Oroszországban 
a monopólium mintegy 700 millió ru
belt juttat az államkincstárnak. Nálunk 
ebből a forrásból 120—130, Ausztriá
ban pedig 200 millió K uj jövedelme 
lenne az államnak. A monopólium be
hozatalát a két kormány az uj kiegye
zés kereteben 1917-ben kontemplálja. 

Költfi bolondok. 
Irta: Baicie J í n e i 

• Legújabban érdeklődéssel foglalkoznak 
elnogralusaiuk azzal a kérdéssel, hogy vájjon 
írnak-e, illetve csinálnak- o verseket a bolon
dok ? Szándékosan javítom ki igy, hogy »csi-
nálaakc-e, mert hiszen ind leginkább nem 
'udnak és csak mondogatva csinálják verseiket. 

Volt alkalmam a mi vidékünkön és 
egyebütt is néhány csendes őrültet, — mert 
természetes, csak ezek jöhetnek számba, — 
megfigyelni abból a szempontból és ha sok
nál nem is, egynéhánynál találtam .költői 
hajlamot*. Ép oly arányban van az ö ará-

w nyukban is költő, mint a rendes népvilágban. 
»...,_. _ÁltatarjoS jellemvonásokat bajos lenné 

- ~ J róluk ínégáftapitatli. •EilenSéaéiSet gáncwljáky-
- * k i t - j « - \ ^ * j ^ l ^ - - ^ ^ l . ^ ^ i i * r és "é.U*-l 

hazafias hangot is pendítenek, sőt amint látni 
fogjuk, - még 'politizálnak is. 

Versüket legtöbbször ugy énekelik' el. 
-Rápiúbálják ismert dallamaikat is. amelyik 
ráhúzható, arra "énekelik. 

Haragudnak a szükmaikcakra, akik ke
vés alamizsnát adnak nekik, gáncsolják a 
birót, aki eltiltja a koldulást. 

~— A mi vidékünkön tudtommal csak- egy 
ilyen ki".!''' bolond *hn A szegény Pirili Lajcd. 
Nem ez a neve, de mivelhogy piriti, hát így 
hivja mindenki. A leghatározottabb csendes 

őrült. Állítólag legény korában, a katooáéknál 
szerezte baját egy erős rántódasnál, azért 
foglalkozik szegény mindig a katonasággal. 
Ez a fixa ideája. Évente két-háromszor meg
jelenik a faluiban. Sorozástáján felpántlikázva, 
boldogan újságolja, hogy a .Lajcsi is katona 
lett, az ősszel be is rukkol.* 

Október táján, már mint katona látogat 
el. Pnskával, karddal (fából), trombitával, néha 
csákóval jön és meg3znk«a> őrlIH inmrilyiiral 
beszéli, hogy: .Lajcsi elmegy, most búcsúzik, 
Lajcsi berukkol.. 

Jó lélek a Lajcsi^ senkinek sem vét. 
Bolond ésszel <sak-a~3árga pénzt veszi el, a 
fehéreket világért se; .Lajcsinak fehér nem 
kOU < mondja.-
~ • — Ha'jobb kedve van. elénekeli a verseit. 
KftWnösen-akkvir, ha borral- kínálják jnvg. — 
Vayaihpn |flk?l fóflnlkozik szállásadóival 
gyakran csali röiná'en irröeTel 

Az X-né káposztát főz, 
Feje fölött megy el a gőz, 
llányja-veti a .kajánját, , 

• Kinek 'adja-majd a láncát. 
Ne búsuljon szegény feje, 
Majd a Lajcsi les-i a veje. 

fc] lavCeiflcár,—ie Csiszár^ 
í, i%k minaim « c ^ 4 é T í ü r r i * f i f á n V f ; • ^ • • * t élr^fegjllljil I i l ' 

Elkergettél az össze., 
Ne alugyál ép fejjel! 

Egyik versében a cipészt gáncsolja, aki 
bizonyára nem kedvere való csizmát csinált 
neki. Így hangzik: 

' Dali, daii, dal 
Az a régi dal, :—: _ _ 

Síkos Józsi a Lajcsinak 
S Í Rossz csizmákat varr. _ n 

Természetesen, amint eddig is láttuk, 
magáról sohase elsőszemélyben beszél, mert 
hiszen az őrülteknek öntudatuk nincs, első-
személyben pedig csak az öntudatos beszél. 
(Ezért nem beszél első személyben a kis gyer
mek sem magáról.) Csak Lajcsinak emlegeti 
magát többi verseiben. 

Jó szívvel beszél azokról, akik szívesen 
látják őt és meg is vendégelik. Ilyen pl.: 

Ej Filiszár, Filiszar, 
- Aludt tejjel megkínál, 

Azért mének Csőngére, 
Meg jó haj nás kenyérre. 

Bezzeg haragszik azokra, akik nem jó 
szivüek hozza, akik kikerülik, vagy .alamizs
nát nem adnak neki. Pl.: . 

Amint latjuk, a Lajcsi v.rsoiöeti maga-
j sabb éneknek oinasenak. Mindig nagyon önző, 

ami ugyan a többi bolond költőket is jellemzi, 
de mégis vannak, akiknél több általánosabb 
gondolat is vau. Ilyen pl. Kiskamondi Németh 
Jóska. (5 Pápa vidékén jár a falukba. Be-be 
állit, bemutatja ma;át, mint .vándor tanyai 
költő* és szaval saját verseiből houonárium, 
fejében. Tehát ö már hivatásos költő Lajcsi-
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j \ szél. 

Mekkora, ereje van a szélnek!" 
Fiatalok, vének 
Gyakran másról alig, hogy beszélnek, 
Vén, ha szédíti kissé, 
Hamar idegessé 
Valik a mindig attól tél, 
Hogy előbb-utóbb megüli a szél. 

Hatatok ? nézzük meg egy bálterem 
Annyi szelet terem, 
Hogy elmondani is alig merem I 
Mennyi kedves képet. 
Szeleburdi népet 
Ununk s hányszor Cserél ilyen helyet, 
Hogy itt is, ott is csapja a szelei, 

Szegény fiatal lányok, menyecskék, 
Gyakran nem sejtik még, 
Mert szegény szivük szerelemtől ég, 
Hogy mi rájak vár, nem más, 
Mint keserű csalódás, 
És amig erre föleszmélnek : 
Boldogságok repül szárnyán a szélnek. 

Mióta itt lakom (négy hó és fél) 
Ősz, tavasz, avagy tél, 
E városkában mindig fii a szél, 
De rossz néven ki vpgye? 
Hisz ép P Z a megye, 
Hol előre jósolnak szép terel 
Annak, kit a hatalmas Széli sz.ret 

Jozefa. 

Kártékony rovarok irtása. 
A gyümölcsfákat és terméseket veszé

lyeztető rovarok irtására nézve Vasvármegye 
törvényhatósága az alábbi szigorú rendeletet 
adta ki, melynek betartása annál is inkább 
szükséges, mert első sorban a termelő gaz
dák érdekeit képezi: 
Valamennyi körjegyző urnák és ezek utján 

valamennyi községi elöljáróságnak ! *' 
Tavasz közeledtével ismét előáll a szük

ségessége annak, hogy az ország mezőgazda
sági termelését Veszélyeztető kártékony rovarok 
irtása iránt fennálló törvényes rendelkezések 
pontos végrehajtására a községi elöljáróságok 
figyelmét felhívjam. Az_elöljáróságok tájékoz, 
tatása céljából különösen, azokra a tá ros" 
rovaroka kell figyelmét felhívnom, melyeknek 
irtása, illetőleg fellépésének bejelentése a 
birtokosokra nézve büntetés terhe alatt or

szágosan kötelező. Ezek a rovarok: 1) a 
gyümölcsfák kártékony hernyói. 2) a csere
bogarak. 3).a marokkói sáska. 4) a vérletu. 
5) a darazsak. 6) a cuk •.- és takarmányrépát 
pusztító bogarak. 

T. A gyümölcsfák kártékony hernyóit az 
1894. XII. t c. 60 §-a értelmében minden 
birtokos köteles a fak riigyeinek fakadisa 
előli, legkésőbb azonban március végéig irtani. 
Miuthogy azonban a szakközegek véleménye 
szerint egyes hernyófajok — különösen a fehér 
galagouyapille és a sárgapillangó hernyója 
már március végén rág és annyira elszéled, 
hogy a fán maradó h»rnynfészkek leszedésé
vel a gazda tulajdonképp n o l t nem ér, a 
hatóság figyelmeztetése kapcsán arra is felhí
vandó a gazdaközönség figyelme, hogy jól 
felfogott érdeke követeli a hernyóirtas mun
kálatainak már febraár végéig leendő befeje
zését. 

Az irtási kötelezettség kihirdetése az 
ellenőrző szemlek s a mulasztások eseteu 
való el|árás résztelei tekintetében a községi 
(várisi) közegeken az 1911. évi 5000 sz. 
P. M. körrendelet rendelkezéseit kell végre-
hajlaniok. 

I I . A cserebogaraknak kötelező irtását 
ugyancsak az 1894 XII. t c előbb idézett 
§-a rendeli el ak«ént, 1: '.y tömeges megjele
nésük alkalmival megfeleld módon pusztitan-
dók. A cserebogarak iránti módjára (szedése 
és elpusztítása) valamint az irtásnak ellenőr
zése s a mulasztókkal szemben való eljárásra 
általában ugyanazok a rendelkezések érvé
nyesek, melyek a fentebb jelzett körrendelet 
1—7 pontjaiban a hernyók elleni védekezésre 
nézve foglaltatnak. 

ITI. A marokkói sáska irtásáról az 1907. 
XXXI. I . c. s anak végrehajtása iránt' kiadott 
28000/907. sz. rendelet intézkedik. E törvény 
értelmében, ahol a sáska már az előző évek
ben is károkat okozott, vagy a sáska előfor
dulása várható, kötelesek a külső mezőrendóri 
közegek, vagy a községi elöljárók a l m árt 
mindéit év április 15 tői jnlius végéig állan
dóan felügyelni. Azokon a birtokokon, amelyek 
mezőrendőri felügyelet szempontjából a köz
ségi határtól elkülönítve kezeltetnek, az illető 
birtok tulajdonosa, haszouébrezöje, vagy pedig i 
a birtok önálló gazdasági vezetésével megbí
zott alkalmazott köteleles teljesíteni a felügye
letet A sáska fellépését a felügyeletre köteles 
Rátösági k.Tzegék. íaJaminimagánéfiyííriek _á 
törvényben előirt módon bejelenteni tartoznak. 

A véJek»zé-i eljárás részletei,-valamint 
az állami közreműködés és a bü tető rendel

kezések módozatai tekintetében általában 
utalok a jelzett löxX-ény és végrehajtási ren
delet határozmáoyaira. 

IV. A ver tetű az 1899. évi 9679. sz. 
P. M. körrendelet értelmében kötelezőié g 
irtandó. 

Minden birtokos köteles birtokán min
den mezőőr és hegyőr az őrizetére bizott 
területeken az almafát folytonos figyelemmel 
kisérni s a vérletü előfordulása, vagy annak 
gyanúja esetén a községi elöljáróságnak azon
nal j . lente.-t tenni. Ha a helyi hatóság a 
vértetü fellépését megállapította, a birtokos 
tartozik a kapott utasítás szerint az irtást 
büntetés terhe alatt végezni. 

Az ellenőrzés és szakértői útmutatás 
iráni részletesen az utóbb idézett körrendelet 
intézkedik. 

V. A darazsakat az 1902. évi .11974. sz. 
P. M. körrendelet értelmében az 1894. XIL 
t c. 5 2 / § ának második kikezdése szerint a 
birtokod birtokán a mező-, hegy- -é<j erdőőri 
szeinéfyzet pedig az örizetére bizott területe
ken irtani köteles. . _ -

VI. A cukor- és takarmányrépát pusz
tító bogarak közül a legkártékonyabb a 
lisztes répabarkó s uagv hamvasvincellérbogár, 
mely rovarokat az 1908. évi 32900 P. M. 
körrendelet értelmében minden birtokos ré
paföldjén évenkint márciustól június közepéig 
irtani tartozik. 

Minthogy a felsorolt s kötelezőleg irtandó 
káros rovarok elleni védekezésnek csak akkor 
lehet sikeres eredménye, ha az irtás alaposan 
lelkiismeretesen és egyesült erővel hajtalak 
végre, különösen szigorúan kötelessége leend 
a kifzségi elöljáróságoknak, hogy az irtási 
kötelezettségre vonatkozó törvényes rendel
kezéseket pontosan • részletekben is ismerjék 
meg, azokat, valamint az irtási útmutatások 
lényeges tartalmát megfelelő időközökben több
ször tegyék közhírré, úgyszintén az irtási 
inuukalatok ellenőrzését teljes szigorral foga
natosítsák, mert csak igy remélhető, hogy 
azok az óriási értékek, melyek a káros rova
rok pusztításai következtében veszendőbe 
mennek, legalább jelentékeny részben még
mentessenek. 

Otasitom a községi elöljárókat, továbbá, 
hogy az emiitelt káros rovarok elleni célszerű 
védekezést ismertető >ütmutató<-nak a szük
sége" példányban leimig iinzatmiéue iránt 
közvetlenül a m. kir. rovartani állomáshoz 
(Budapest, I I . ker. Intézet utca 1. sz., fordul
janak. 

hoz képest, aki inkább inUkedreló. Neki szép 
versei is vanrak, sőt ö már modern és ki is 
nyomattatja költeményeit. Kisbérén nyomták 
ki neki és azóta szerte árulja költeményeit 
egy kötetben (2 oldal). Ő is dicséri a hozzá 
jókat és viszont, de amint emiitettem, ő már 
hangulatosabb lélek, ő szerelmes és a Jóska 
jó honfi is. Verseskötetéből való az alábbi 
két strófa, amelyek címe más hattal együtt 
ezr Bak..ni űritől—Kbppanyig Elszámolja benn 

. 'm^ iö j&Ipa jüL gáncsolassal' azokat-a helye-
- kei^jvUa!.meiúordult í'i. 

ÍUultJo/.sájji sir fejfáját,.. 
K1 • '-nrrT hoTdnyiatnC — 

a^yTaf^opiffflfo^ i' — XresTff~Batöir 
A kolostorról jó szívvel emlékezem, 
Az olt kapott penzbíil jól megebédeltem, 
Rövid késés u tán 'a sátorfái fölszedtem; 
Visszapillantottam jó BakönybéJ fettffc 
ősi házából ima száll Ég felé. 

N Jóska s^elid lelkű, de néha rosszakaratú 
is, sőt aissé irigy is. Pl. ugyanezen versezet bői: 

A • Huszárt* erdészlakba is beballagtam. 
A németajkú úrtól semmit se kaptam. 
Magyar költészet hallásán haraL-udott, 
Mérgében majdnem összerogyott 
IWánom. hogy golyója sohase találjon, 
Felesége mindennap kasát csináljon. 

Némelykor hazafiaskodik is Kiskamondi 
Németh Jóska és kikel a magyarok ellenségei 
ellen.-Efajtákból való pl.: 

Az ódon falu Gerencei c-árdába is betértem, 
Kis szobájába alig-alig fértem,' 

Három egyajku utas a vendége, 
A lene egye, mindegyiknek tót a gégéje. 
Szép hazámban ezt én nem szeretem, 
Miért őket magyarfaló. hiénáknak nevezem. 

A szegény Józsefet olykor ifjúkori em
lékek is elfogják, ilyenkoi bánatos szerelmi 
versbe fújja bubánatját Ilyen pl., amely azon
ban egész hangulatos és szép: 

A temetőbe járok-kelek. 
._Tudjatok-e mit keresek ? 

Bukánatnal nincs egyebem 
Mert senki 

i -Még a lélek se az enyém, 
JJinrs már abba semmi remény. 
Amint-láttuk, a József költő is sokban 

hasonlít a szegény Lajcsihoz, de ő már sze
relmes is és határozottan poétikus egy pár 
.versében. • 

Egy harmadik fajtájú költő is vau az ő 
világukban és pediit á .politikai költö«. 

Vannak örültek, akik folyton politizál
nak, folyton szónokolnak és akad köztük, 
aki politikai keservét versbe is szedi. Ilyen: 
Hazafi Véli János, aki szintén egyoldalas ver
sesköteteket árul Vas és Sopronmegyékbeu. 
Mindig a politikai dolgokról versel. Hevesen 
ostorozza a kormányt és az csak természe
tes, hogy a legújabb kötet költeménye (1 ol-

• ~ * * T "' ríögy-"Vnemz^^vV1eTké^v'éTZ^ 
;A verjezet végén azlán hevesen kikel a 

KTihany t'lleu k üitgilu) 1 Jáeee 4ti 

dal) Tisza Istvánról szól. Ez a cime is. 16 
versszaklx.l áll 4—4 sorban. Hol értelme
sebben, hol meg badarul versbe szedve po
litizál és az érdekesebb strófái ezek: 

Tisza István, meg az ő nagy pártja, 
E nemzetet a posványba mártja, 
Kik ellenünk ennyire harcolnak, 
Elnyomói a választó jognak. 

Vagy a hetedik stróla: 
Amit neki így megszavazunk, -

majd uri-rigazságrmk^xr-

rigy- danol; 
Nem kell nekem-se-pörkült, ae-tflpörtü, 

" Annyit mondok, félhetnek a pörtol. 
A legújabb verse a Désy-Khueu ügyről 

foglalkozik, amint azt már jelezte János bácsi 
i s igen: szép tesz. i f = «—;—-_ 

Mindezekből láthatjuk, hogy a szegény 
zavart világuaknak is vannak költőik, akik 
talán sokszor nem is épen sikertelenül irják 
verseiket, csak az a kár, hogy — ami je l 
lemzi a bolondokat — nótát sohase ők ma
guk csinálnak rá, hanem régi dallamokra 
éneklik őket. 

Szegény bolondok, talán terhelt és ho-~ 
mályos telkükön könnyitenek verseikkel. 
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misarolc 
Tartóssága, raflanyossága, elegaBciája 

utolérhetetlen I 

A mü¥észestély sikert. 
A Czelldűmölki Erzsébat-Nőegylet f. hó 

2i-éa tartotta nagyszabása marész-estéllyel 
egybekötött táncvigalinat* mely agy anyagi, 
mint erkölcsi tekintetben fényes sikerrel vég-
zódOtt 

Az estélyen közreműködött a győri 
• aek- és zeneegyesület Vajda Emil dr., Szé
kely Mihály, Kirchner Elek és Csillag Gyula 
irakból átló vonósnégyese, mely Beethoven 

t i dur vonósnégyesét (Allegro és kondó finale) 
ivirchner Elek IV. vonósnégyeséből az Andante-
Schersot, Bloek Józseftől »kurucnóták«-at és 
t Tiszai szerenádat művészi tökéletességgel 
•s szavatossággal interpreálla. 

Majd Vajda Km.l dr. Wieniavsky Le
gendáját Kirchner Elek zongora kísérete 
mellett játszotta hegedűn a közönség osztatlan 

tetszése és frenetikus tapsai között. 
Harsányi Gizella úrhölgy a győri szin-

írsulat drámai művésznője Erdős Kené ; A 
••vél, Viharban c. kölleménjeit, Az anyasziv 

' randa ballada) c. versét, továbbá Harsányi 
Kálmán: Rengeteg mélyén és Napkelte c. 

- ölteményeit szavalta . a tőle megszokott 
aélyseggel és művészi tökéllyel. 

Az estély kimagasló pontját Rusznyák 
trmaod concertéuekes közreműködése képezte, 
ki Tscliaiku\v-ky .Anyegin- operájából Lensky 
•talál, Puccini : Tosea c. operájának nagy 
.•riáját, Itália es Kis házikóm ablakánál c. 
aját szerzeményű dalait oly bravúrosan éne

kelte, hogy a közönség minden számát fre
netikus tapssal honorálta. 

A cgnftrMicier szerep Dobó Sándor 
.y. szirrigazgató' látta el, 'ki OÜel£slségéVeUÍs: 

" írnom tniinm áv at állandó- d e i a l t a é ^ - kaluat,'. 
Az estély erdekében, mely 950 kor. 

IwvéMlt rradményazett kiváló buzgalmat fej-' 
elsősorban Frisch Gusztávné- urnő 

l i W | j M i elnök és d l 1 Deutgch--<toeta»é, urnő-
delnők, majd- Honig Samunéj Német Már-
cusné. dr. Balassa Jenöné és Günsberger 
lunácné úrhölgyek, vajamint a vigalmi bizott
ság többi tagjai is, kik Harsányi Gizella 
.nűvésznónek az estély folyamán gyönyörű 
virágcsokorral kedveskedtek. 

Az előadáson képviselve volt Czelldö
mölk község és kornyékének egész intelligen
ciája, mely a Korona-szálló nagytermét az 
utolsó helyig betöltötte és a közreműködők 
művészi játékát feszült figyelemmel éa műér-
tőkOzOnségre valló néna oendben és elra
gadtatással hallgatta. 

Elismerés és köszönet illeti a vigalmi 
bizottságot a páratlan rend és a jelenvolt 
közönség iránt tanúsított figyelemért, valamint 
a. kiváló ízlésre valló teremdiszitésért. 

Az előadást hajnalig tartó tánc követte, 
mely mindvégig derült hangulatban és egy 
felejthetetlen est szép emlékével folyt le. 

Ez alkalomból felűlűzettek: N. N. Budapest 
64 K. Szőgyényi Marich Ferencné, Frisch 
Gusztáv 20—20 K. Szőllősy Pfeiffer Ottó 
(Vönöck) 15 K. Dr. Deutsch Samu 14 K Dr. 
Berzsenyi Jenő (Sömjénj. Grűnfeld József 
tKadoházai. dr. Marotby László (Káld), Egy-
házashetyei Nagy Sándor (Egyházashetye), 
Scheiber Bernátné (Budapest), dr. Schőn Manó 
(Kaposvár), dr Balassa Jenő, Klein Vilmos, 
Törley pezsgőgyár (Budapest), Scheiber Endre 
(Budapest) 10—10 K. VVeisz Kálmán, Güns
berger Ignác 7—7 K. Erdős Mór, Honig Samu, 
dr. Adler Béla (Netaetnjvár) 6—6 K, l.öven-
stein (Szombathely), Első magyar részvény 
serfőzde társaság, Tauszig Sámuel és fia (Bu
dapest), Soproni serfőzde részvénytársaság, 
Maeh Dezső (Wien), Sveiczer Testvérek (Bu
dapest), Radó Elemér í Kemeneshügyész i, Ozv. 
Káldy Gyuláné (Káld), Marton Pálné (Zala-
koppány), Spitzer Józsel (Kemenessümjén), dr. 
Hollósi Rupert, Fényes Ferenc, Deutsch Gyula 
5—5 K, österreich Márton (Pápa), dr. Deutsch 
Lajos (Kőszeg), Farkasfcázy N. (Budapesti 
Scheiber Zsigmond, Bren János (Budapest), 
Rosenberg Miksa, Neumark Miklós, Weiler 
Gáspár,-Scheiber Mór, Kulka Arnold, Csapó 
Samu, dr. Pletnits Ferenc, dr. Hetthésy Elek, 
Mócsy G. Miklós, dr. Király János, Ber
zsenyi Dezső, Göttmann Bódog 4—4 K. 
Gergely Ferenc (Losonc), Grósz Jenő (Marzaina), 
Edelmann (Budapest), dr. Géfin Lajos, dr. 
tjergely^rjajosi -BletÜer h. Pál, Seátaar \rtnlf, 
Reil Dávid, VVittmann Andor, Katona Fülöp, 
Simon József, Német Markos, Mazer Sándor, 
Galambos Béla 3 - 3 K. Róth Béla (Budapest), 
Grűnfeld Sándor (Keled), Fischer Emil (Ságh), 
Schvarz Dávid (Sárvár), Rosenthal Adolf 
(Uraiujfalu), Rosen'hal Mór (Uraiujfalu), dr. 

Kelemen Tivadar, Singer I>,nác, Dinkgrere 
Nándor, Győző István, Heimler Ernő, Klein 
Jakab, Bisiczky Ödön 2—2 K Sonnenfeld 
Mórné (Nagypirith), Dukesz Jenő (Szombathely), 
Nagy Mihály (SzombathelyX Bitó GyulaíSzom-
balhely), Scheiber Ferenc (Budapest), Lustig 

•SamivSzegáir Vilmos Kemény JózseJ, Heim> 
Te^ kátm"áhr, ' ^ B i i é n W a l i J ^ t - ' Kohl i flináMr; 
"Wnft-4«W<»r, Sieinex..JRudoiL, 
Henrickné 1—1 K 

T a l á l k o z u n k - e m é g ? 

Elindulok messze, messze Idegenbe. 
Végtelen bánat van felébredt szivemben. 
Nézem, az égen felhő napnyugatra mint száll . 
S látom, tőt* borús az egész láthatár. 
Napnyugatra szálló felhőtől bus az ég . . . 
Mondd meg, mondd nekem: találkozunk-e még? ' 

Ide vonz-e szived ? Van-e könny szemedbe ? 
Az as édes szép est jut-e még eszedbe? 
Lelkedet éri-e hulláma a vágynak, 
Szívből jövő hangja az igaz barátnak? 
Avagy minden, minden elfeledve már rég? 
Oh mondd meg, oh mondd meg I : Találko

zunk-e még? 

Várok 8 nincs felelet Könny gyűl a szemembe. 
Megyek tovább messze, messze idegenbe. 
Elmegyek hát oda, ahol nem fáj semmi, 
Ahol már nem bűn, hogy szivem tud szeretni, 
Ahol minden szabad, minden jó, minden szép; 
Ott várok rád, ott találkozunk mi még. 

Bánátig Gyula. 

H I R E K . 
Nevüinep. Nagy ünnepe volt a hely

beli kath. leányiskolának csütörtökön, rnárcias 
27-én. Hollósi Rupert apátnak, az iskola egyik 
jóltevőjéoek uevenapja volt Egyik szépen 
feldíszített tanteremben ünneplő ruhában gyü
lekeztek a kis leányok, kik a Bán János plé
bános kíséretében belépő ünnepellet nagy 
éljenzéssel fogadták. Nossza, volt színdarab, 
üdvözlő ének, felköszöntés különféle jelme
zekben. Meghalva köszönte meg a jólelkű 
apát az ünneplést. Délelőtt a helybeli és vi
déki előkelőségek nagy része köszöntötte a 
főpapot, majd délben a székház ebédtőjében 
nagy ebéd volt, melyen több felköszönte hang
zott el. Az ünnepelthez számos levél és sür
göny érkezett, mely utóbbiakat fel is olvasták. 
A vendégek jó kedvvel sokáig együtt maradtak. 

Fényes esküvő. Aranyifjuságunk egyik 
volt Sympalhikus és jeles tagja, dr. Polczer 
Dezső németujvári szolgabíró, folyó hó lil-én 
délután 4 órakor vezeti oltár elé Sövegjártó 
Hanna úrhölgyet az ottani Ferenc-rendiek 
^ u i p l o m á f c a ^ ^ J s ö ^ n d ^ ^ 
bői gratulálunk. 

Baüéktmi*)>*r}V"i>r-"eí^ 
izr. Szentegylet ma délután szép ünnepségek 
keretében tartja tagavató és leleplezési ünne
pélyét Délután fél 6 órakor a templomban 
ünnepi istentisztelet lesz, amelyen.az ünnepi 
beszédet dr. Horovitz József szombathelyi fő-

Szekeres Pál, Heimler Adotlné. Spitzer Gyűli, f rabbi tartja. Ezután a hitközség tanácsterme 

; Tenyészbika-vásárt rendez a vasvár-
megyéi gazdasági egyeSOleT'Bwiubalhetyen, 
ápr. hó 2-ác, mely alkalommal 176. darab 
részben tiszta félvér simmenthali fajtabeli 
bika. Itt jegyezzük föl, hogy-a szombathelyt 
országos vásár ápr. 22—2a helyett az idén 
április 15—16-án lesz 

ben díszközgyűlés lesz, amelynek keretében 
dr. Freund Henrik, neinesdOmölki Pick Henrik 
és Kis Dávid alapító tagok képét leplezik le 
és egyúttal felavatják az egyletbe újonnan 
belépett tagokat. Az ünnepélyt este társasva
csora fejezi be. 

Eljegyzés. Baráth Kálmán nemeskocsi 
fö'dbirtokos tegnap tartotta eljegyzését GOiög 
Lidi a kisasszonnyal Nemeskocsbaa -

- Iskolalátogatás. Megbízható helyről"*:* 
'"fTryárrInfuiaiK'iénfc-^szerinl a jnjf iápri l ia3a__. ; 

első felében Kuíiszeky Ernő Vasvármegye kir. 
tanfelügyelője városunkba fog érkezni az itteni 
iskolák látogatására. , 

Elterjedt hir**~-asariátibárór^oTnig 
Károly veszprémi biborospuspöTc nyugalomba 
vonul és pedig — Rómába, hogy ott a pápái 
udvarnál a magyar egyházUlgyekben szószóló, 
illetvejráuyitó legyen.~SllitóÍag utódjában is ; 
megállapodás történt. — —, 1 

file:///rtnlf
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A „Cxelldömölki Sport Club" megala
kulása . SZÍDSS falragaszok hirdetik városunk
ban, hogy a névleg már egy ére létező Sport 
Club regre ténylegesen is megalakul. Ma 
délutáa 3 órakor lesz a városháza tanács
termében az alakuló közgyűlés, amelyre min
den érdeklődőt, tehát hölgyet és urat, ifjai 
és Öreget egyaránt nemcsak meghív, de szí
vesen is lát az előkészítő bizottság. A köz
gyűlés napirendjére az alakulás kimondásán 
kívül egy bizottság kiküldése van kitűzve, 
amelynek feladata az alapszabályok kidolgo
zása lesz. Az előkészítő bizottság programmja 
szerint a Club a sport minden ágának mfive-

A mozdonyratök bálja. Hnsvét más 
napján zajlott le a helybeli állomás mozdony 
fűtőinek láncmulatsága, mely csak a követ
kező nap reggelén ért véget. A Griff-szálloda j 
nagyterme színültig megtelt a mulatózok tő 
megével s mindvégig hangos jókedv és lelkes 
hangulat uralkodott a vendégseregen. A mu
latság tiszta jövedelme 160 koronát tesz "ki, 
melyből 110 korona jutott a mozdony fűtők 
koszoruegyletének s 50 korona a városi sze
gényalap javára. Felülfizettek: Mozdonyfütők 
országos otthona ö K, Erdős . Mór, Kovács 
Sándor, Horváth Borbála 4—4 K, dr. Deotsch 
Samu, Mayer István. Steru József, Horváth 

lését kitűzi céljául, amelyek közül azönban-t József, Nóvák Ferenc, Mészáros János 3—3 
egyenlőre a nyári szezonban a tennisz, athle-
tika és football játékokat fogja kultiválni A 
tennisz-pályák elkészítését az alakulás kimon
dása után mindjárt munkába veszik városunk 
képviselőtestülete áltat a Felix-ligetben e célra 
átengedett területen, ahol ugyancsak egy ki 
sebb pavillont is akarnak építeni, amely idő
vel kioszkká nőhetne ki magát és városnnk 

" közönségének' kellemes szórakozóhelyéré vál
hatna az amúgy is — gyönyörűen fejlődő 

. Félix-ligelben. Ugyancsak elkészíttetik még a 
nyár folyamán a melegedő pavillont, ugy, 
hogy viszont a téli szezon beálltával ismét a 
korcsolyázás kellemes sportját folytathassák 
a tagok. Az előkészítő bizottság eddigi agili
tása elég reményt nyújt arra, hogy e szép 
programm még sokkal szebbé és változato
sabbá fogja kinőni magát Igazán ideje már, 
hogy e régen nélkülözött, a nemes sportot 
művelő egyesülés létesüljön városunkban. Volt 
már Czeildömölkön tennisz-egylet, volt kor
csolyázó-egylet is. De ezek vagy egyes kivált
ságosok csendes gyülekezete volt, vagy azután 
részvétlenség és egyéb okok miatt csendesen 
el is szenderültek. Végre eléggé megérlelődött 
a tervezők ama szép terve, hogy a nemes 
cél érdekében egyesítsék városunk eddigi szét
húzó közönségét. A sport nem egyesek ki 
váltsága, hanem az mindenkinek közkincse. 
Kz az a tér, ahol minden ép és egészséges 
egyén, öreg és ifjú, férfi.és nő egyaránt helyt 
foglalhat Az. angol trónörökös, a walesi her
ceg egy orszáputi futóversenyen együtt mér-
között Anglia összes sportegyesületeinek e 
célra kiküldött tagjaival. Az olympiádokal a 
világ minden részéről összeseregleftTszázeze-
rek nézik végig és az amerikai milliomos fm 
együtt mérkőzik ott a saját gyárvezetőjének 
fiával. >Ép testben, ép leiek.. Ez az a jelszó, 
amely a sportkedvelök óriási tömegét vezérli 
és ez a jelszó az, amely az agilis előké
szítő bizottságot arra ösztökélte, hogy a spor
tok művelésére városunkban is egyesülést 
szervezzen. A lelkes hirek tömege és az a 
pártfogás, amelyben városunk közönsége az 
alakulandó C'ub céljára rendezett mulatságo
kat részesítette, engedi remélni, hogy ez a 
jelenlegi aktív pártolás terén még csak meg
sokszorozódik. Mi á magunk részéről öröm
mel-üdvözöljük az alakulást és sok szerencsét 
kiránunk ! : • —y. 

Elcserélt k a b á t Fényes Ferenc, az Uj-
: kávéház tulajdonosa felkéri azon tisztelt ren

dégél, aki a húsvéti ünnepek egyik estélyen 
véletlen folytán felsökabátját a kávéházban 
egy hasonlóval felcserélte, hogy nála v issza-

^ser^ni' sjiv<»kedjék, A .csere hizon 
; kabátok* hasonlósága miatt történt. 

'Á the lyeze t t vasnti 

j á r a r j a - t 

K. Ágoston István, Szász Károly 2—2 K, 
Bagics Lajos, Tar József, Kelemen Tivadar, 
Nagy Károly, Szabó Károly, Barbarits István. 
Nagy Sándor, Talabér Ádám,, Kövecs Antal, 
Dervarics István, Tálos János,* Szeiler Ödön, 
Pekker Sándor 1—1 K, Horváth Imre 40 fill 

Meghívó. A Czelldömölki Sport Club-
előkészítő bizottsága eznton is meghívja az 
érdeklődő közönséget a ma délután 3 órakor 
a Városháza tanácstermében megtartandó 
alakuló közgyűlésre. . 

Egyszerű mód a gazdasagok jövedel
mének fokozására. Gazdasagunk jövedelmé
nek fokozása legegyszerűbben legkevesebb 
befektetéssel a műtrágyák, különösen pedig 
a szuperfoszfát kiterjedtebb használatával 
érhető el. Nem kell e helyen adatokat közöl
nünk, arra nézve, hogy miiyen terméstöbbletet 
eredményez a szuperfoszfát használata, ele
gendő annyit tudnunk, hogy mig 1890-ben 
Magyarország 900 wagon szuperfoszfátot hasz
nait el, a szuperfosztát használata 1912-ben 
23.000 waggonra emelkedett, világos bizonyí
tékául annak, hogy termésfokozó hatás rend
kívül nagy. Ifj. Seres Mihály pálmonostori 
földmives írja is a .Magyar Földmires<-ben, 
hogy 3 évvel ezelőtt vett 6 q szuperfoszfátot 
8 koronával, s kővetkező, évben a többlet 
termés érdekéből már 10 q-ot hozatott, s 
látván a' község a nagyobb termésben meg
nyilvánult eredményt, mull évben már 350 
q szuperfoszfátot használt el, a melyet 2800 
koronáért vett, az elért többlet termés értéke 
pedig 7000 korinát tett ki, tehát 4200 > K 
tiszta haszon muta<kozott. A ceglédi határban 1 

ezelőtt 5- évvel 30 q műtrágyát használtak el I 
a gazdák, a mull évben pedig 140 waggont ' 
Olyan hatalmas bizonyítéka ez a szuperfosz- 1 

fát nagy termésfokozó hatásának, a mely j 
kell hogy mindenkit meggyőzzön a műtrágya 
alkalmazásának hasznosságáról. Tavaszi ka
lászosok és egyéb tavaszi növények alá 150 
kg. szuperfoszfátot kell vetés előtt mennél 
korábban kiszórni. 

Lopásért elitélt asszony. Klein Ignác 
és Ruser Mórné pápóci lakosokat rendszere
sen lopták. A csendőrségi nyomozás kiderí
tette, hogy Vincze Jozsefné a tettes, aki épen 
akkor, amidőn a csendőrök nála látogatást 
tettek, a lopott• kacsa húsát lakmánfeta. A 
lopási ügyet f. hó 27-én tárgyalta a szom
bathelyi kir. törvényszék, amely Vinczénét 
többrendbeli lopás büntette miatt nyolc hó
napi fogházra Ítélte. Annyi bizonyos, hogy 
ezen idő alatt a ,tolvaj asszony néni fog ré-
cehusl enni. 

A számos képekkel illusztrált mfl ára 1 kor. 
20 fillér, térképpel 2 korona, mely Összeg 
előzetes utalványozása ellenében a könyvet 
postán küldi meg Szentgyörgyi Dénes szer
kesztő. Melegen ajánljuk a könyvbarátok 
figyelmébe ez érdekes munkát. 

Házasság. Kiss János szombathelyi ev. 
lelkész leányát, Kiss Etelkát, eljegyezte Deák 
István szombathelyi elemi iskolai tanító. 

Bersoaozza—cipőit és sétái akkor két
szeresen kellemesek lesznek Önnek, figyeljen 
azonban arra, hogy a valódi Berson gummi-
sarkot kapja. 

Hungária Altalános Biztosító R. T. 
czelldömölki megbízottja Grfinfeld Fülöp. 

Eladó ház. Czelldömölk legforgalmasabb 
utcájában azonnal és beszerzési áron alul 
eladó egy, bár.nily üzletnek is igen alkalmas 
ház. Venni szándékozóknak felvilágosítást ad 
szerkesztőségünk. 

NYILT-TER. 
(E rovatban közlottekért a szerkesztőség felelóuéget 

nem vállal.) 

K'R. Szombathely, 1913. március 15. 

Hungária Általános Biztosító B. T. 

Tekintetes Igazgatóságának 

Bndapest. 
Midőn ismételten nyugtázzuk a kun

telepi malom tűzkárért kifizetett 

18844 korona 
vitelét, nem mulaszthatjuk el, hogy a 
kár folyósítása körül követett előzékeny 
eljárásért köszönetet mondjunk. 

Magunkat ajánlva, maradunk 
teljes tisztelettel 
Pohl E. és Fial 

gazdasági gépgyár, vasöntöde, 
malomépitészct. turbinagyAr 

Szombathely. 
Tulajdonos : P O H L S Á N D O R , 

• a Ferenc József-rend lovagja. 

hivatalnokok. A 
máv. szombathelyi Uzletvezetűsége Schuszter 
Árpád hivatalnok árokiadási pénztárosi be-

.Maros-Vásáráélyj Lexikon' 7. Jőkore,-
asgjSj Jtötetet 4 a p t u n t r m a F ^ - a m w k á F g ^ 
sasággal fejlőd* Maros-Vásárhelyről.. Helyi 
Lexikon ez, mely 15 iven, 118 citkben a 
város történelmi, nevezetes.ebb_cgy|eteit, küz-

-v helyezte az igazgatósás-visszkere.-eti szakösz- | intézeteit és ama kiváló férfiak életrajzát és 
iw<«íjaM&»~M*i»éu^^^^ á város 

.ger Ferewa^vatalnokot osztotta b '.aki'eüilig j utcái elkéresTleTTeuek. Azelsö ilyen mű, mely 
forgalmi szolgálatot teljesített állomásunkon. • hazán.ibau s talán nagyobb területen is eddig 
ugyancsak az üzletvezetóség intézkedése foly- ;' megjelent. Közvetlen vonatkozással leginkább 

- 4 á a történt AV eszelak József papai hivatalnok : csak a helyiek és onnanetszáDrtaiottakraJúr 
. ídeheíyezése és Rossik f.ajos állnmásj elöl- ! de azért igazi élvezettel és érdeklődéssel oí-

- - : } a r ó n a f r - C s ^ r o ^ ^ íastíaíja ImníiTiikiT aki e" roham-léptekkel" 
való áthelyezése. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban. Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
lilfomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

haladó derék székely várost megismerni óhajtja. 

-•Korona - szállodámban 
egy ügye?, flfit 

azonnal felvessek 

Domokos Ignáa 
ÍSf ona-száTlodás. 
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1 ^AK^TaTTífT^N 0 ^ 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek-tér 16. 
•Saját házambau.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközöi-

. . . . . i tétnek. I 

I 
i 
I 
I 

I 

i 

u lo |o |ü |U | v |o \\j \<t \u |u |u | U | u | u | C 

Eladó ház. 
Czelldömölk legforgalina^ 

sabb utcájában azonnal és 
beszerzési áron alul eladó egy, 
bármily üzletnek is igen alkal
mas ház. Venni szándékozóknak 
felvilágosítást ad szerkesztősé
günk. 

Mindönki, ki 

T R ACHQMA.f i A N 
szem sryu.ll adásban, hályosrban, vagy bár
minemű szembetegségben, valamint skrof-

liban szenved, 
kérje.saját érdekében ingyen és bérmentve magyarra fordított: 

„A szembetegségek biztos és gyors gyógyulása" 
cimü orvosi füzetemet 

Cim: GUSZTÁV SALAMON gyógyszerész 

Berlin—Schbg. Postfach i2|v 
Postadíj: Levelezőlap 5 fillér, közönséges levél 10 fillér. 

Levelezés bármely európai nyelven. 

S z ö I ö t r f t t T y f c r j s t r t c 

Győrött, Böbék Dánielné 

McgyUiaz utca 0. óiárti alatt Jevó 
RRUynilt^gi mdli'i mébeu. 

igtrjxfojb fidiicia leform vagy 
igeri kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin-

U lén dfogadtalik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

különös figyelmébe I 

Ha FORHIN-nal permeteg, Réz
kénporral porOS és EAGOLLAL 
öli t szőlömolyt mert a. 

1 O K i i I V 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő-

• t a r 
a gond, 

-SZOT 
hevesebb 

a inunha. 
szór • 
Hevesebb, 
amakabér! 

és elismerö-levél ta
núsága "szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A I W Y T ) I T T \ r - n a l n i n c s üledéke, v ' 5 5 ' 1 0 dobva azonnal oldódik .s biztosan 
A JC UJX.i-a.llv puMtitja a peronésiperát; egy kész anyag, Maikatrésze 
rézgá'ic, tapadoképessépe oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen késá ! 

'V- - a ^ n — ' - x l ^UA^irAanrAr-' • bas«oág»oa.Maiát érdekOkben Kaliforniai lét, 
§ * ( T y U n i O l C S K e r t e S Z e K a g»üm^lcsrovarok elleni védekezésre rovar-

' enyref m^üden•ká^téko^rrToTar^ek01ft^é^eT raur tngálá ia t í r ftraes fcir.ékonxL 
rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril Karbolineu-
mot a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltóviaszt az oltványok nemesítésére, 

'" |—Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Quassiakivonatot faiskolák 
perinéteziTsITOrTopOmort-flaezci egerek pusztítására. PampUt rovaruk és darazsak 

' elfogására. T I H # V mindezen-dkkekról.-kimerítő leírást -óV^BYtlatllll Utasítást 
•kérni, melyei ingyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a 

szölöpermetezési anyaggyár 
B U D A P E S T , VL, Táci-Ht 93/T. 

Valamint képviselője: Rosenthai- Lipót Gzeildömelfc,- H c J t a a n j L j ^ í Z 

FORHIN 

t i 

Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. 

http://ACHQMA.fi
http://sryu.ll
http://UJX.i-a.llv
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Tisztaság — Egészség! 
•la fájnak ; i lábai: 

menjen gőzfürdőbe. 
íla fáj a dereka: 

menjen gőzfürdőbe 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gőzfürdőbe. 
(la egészséges : 

menjen gőzfürdőbe, 

hogy ezt a kincset megóvja. 

iasszás és tyukszemvágás. 
Pápai gőz- és Icád fürdő 
éggel 6 órától egész nap nyitva. 

'Isütőrtökön délelőtt és délután a gőz- j 
fürdőt hölgyek használhatják. 

KEMENESALJA 

Meg hivő. 
A Vönöczki Hitelszövetkezet 
1913. április 6-ín délután 
2 Órákor a Hitelszövetkezet 

helyiségéhen 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a Hitelszövetkezet 
tagjai meghivatnak. 

Vönöczk, 1913. márc 28. 

Az igazgatóság. 

6. oldal 

ELADÓ HÁZ. 
tiuy njoTnian 'oüU 

h á z 
a város legforgalmasabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével , kapuszinnel, nagy Kert
tel azonnal e ladó. 

Bővebb értesí tés nye rhe tő 
a kiadóhivatalban. 

Szalóky Zsigmon 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. 

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

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Eptiletmnnkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és asokat jntányos áron készítem. 

E L A P P E R F Ü L Ö P bútoráruháza 
Czelldömölkön (GayerTiííz)"™"3 

a legelőnyösebb bevásárlási forrás. 
ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt" áron 

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
Mz^ÉáÜÍÚK^ szőnyegek, 

-rák 1i nfiröririfik, • -ntazokosarak. 
függönyök, ágygarnitu-

—pipere 5£ fodrászati cikkek, gyógyszappant 
tKnttiisifÁíV' 

ín es nagyban. 

es * szob«ö.s _ koHynábereridezések. 

Nyomatot Dinkgreve Nándor vilhiiyeröre bereniözoU »öiijv..yoiiid.i|.ibau Czelldömölk. 


