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KEMENESALJA
Heg jelenik minden v a s á r n a p reggel.
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévn- 4
- korona, negyedévre 2 korona.
_ . " ' . • Egyes szám ára darabonként 20 fillér.

Felelőt azerkento:

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

DINKGREVE NÁNDOR

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények
hirdetések és mindennemO pénzilletékek.

Fürdőt a népne !

a szabadbanfürdés fóntartása volt. Két
ségtelenül helyes volna a rendőrható
Budapesten és á nagyobb folyók ságoknak amaz intézkedése, hogy a
mentén több városban betiltották a szabadban fürdők életbiztonsága mennél
szabadban való fürdést. Megfosztották jobban megóvassék. De ennek nem az
a szegény néposziályokat az ő egyetlen a módja, hogy néhány emberélet meg
lürdési alkalmuktól. A drága nyilvános mentése árárv más ezreket és tízezreket
lordokét a megélhetéssel küzdők nagy fosszanak meg az ő anyagi viszonyaik
tömegei nem használhatják. Budapest mellett egyedül kínálkozó fürdési lehe
és a többi városok fényüzéses- fürdőpa tőségtől és ezzel szabad.utat nyissanak
lotái az ő számukra nem léteznek.
a fertőző betegségek terjedésének.
Aki e néposztályok egészségügyét
Fonák intézkedés ez. A mai szo- |
ismeri és tudja azt a kapcsolatot, amely ciálpolitikai elvekkel határozottan ellen
r ö egészségük és a többi osztályok kezik.
f íészsége között fennáll, aki ismeri a
Nem megbüntetni kell a szabadban
;ályok és fertőző betegségek ijesztően fürdőket, hanem a veszélyektől megóvni.
terjedő pusztítását, azt e híradás méltán, Nem pénzbirsággal sújtani azokat, kik
t^lti el aggodalommal.
szegénységük folytán csak nyáron és
>
• '
A fürdés .nem fényűzés. A ragá- akkor is csak a szabadban bírják tes
lyozó és kórokozó csirákat másként tüket a szennytől megszabadítani, hanem
testünktől távoltartani, a fertőzés és szaporítani kell az alkalmakat, amelyek
ragályok elterjedését megakadályozni számukra a fürdést teljes biztonság
másként nem lehet. Az összes társa mellett és ingyen lehetővé teszik.
dalmi osztályokat tehát egyaránt súlyo
Örömmel látjuk ezért a budapesti
san érinti ez a tilalom, amely után
munkásság határozott állásfoglalását,
csak közegészségi állapotaink vészes
I amely szintén a nép által megközelíthető
romlása következhetik.
fürdők létesítését követeli és sürgeti.
Igazuk van. A köz egészségügye
A szabadban fürdés betiltását —
nagy hordereje dacára a társadalom megköveteli, hogy a fürdők ügyét, az
légtöbb osztálya közömbösen fogadta. arra illetékesek felkarolják végre. Akik
Egyedül az Országos Magyar Népfürdő nek kötelessége a nép egészségügyét
Egyesület emelte fel tiltakozó szavát. gondozni, a betegségeknek korlátot
Ennek az állásfoglalásnak célja nem a szabni, azokat megelőzni, haladéktala

nul lássanak munkához, hogy az egész
ség legelső követelményének, a testi
tisztálkodásnak a nép legszélesebb ré
tegei is eleget tehessenek.
A tisztasági fürdés nem egyesek
magánügye. Ügye az az egész társada
lomnak. Az egész társadalom létérdeke
fűződik ahhoz és helyrehozhatatlan hibát
követnek el azok, akik ezt az ügyet
elhanyagolják, holott azt gondozni első
rangú feladatuk lenne.
A legkisebb községnek is köteles
sége ezen elsőrendű szükséglet fedezé
sére anyagi áldozatokat hozni.
A folyók, tavak mellett fekvő köz
ségekben a nyári-fürdő megoldása könnyű
és igen kevés befektetést igényel. Ez a
fürdésre alkalmas hely körülkerítéséből
és a talaj kiegyengetéséből áll. A tehe
tősebb községek feladata itt nem ér
véget; azoknak ingyenuszodákat kell
felállítaniuk.
Az év három hónapján ezek a für
dők is megfelelnek.
Az egészség gondozása nemcsak
nyári feladat. Az, aki csak nyáron át
gondoskodik.testének rendszeres tisztán
tartásáról; aki csak nyáron át fürdik,
az az év háromnegyed részében gyűjti
a testére rakodó tisztátalanságokat, ame
lyekben bőven tenyésznek az ő szerve
zete ellen törő mikroorganizmusok
milliói.

füstfelhő, mint halotti szemlödéi lebegett a
csatatér fölött, Rózsikát rendesen ott lehetett
látni, ahol a sebesülteket kötözték. Megmosta
Irta: Farkai Ernőd.
a vértől a sápadt huszárokat, aztán ment
Rózsika markotányosnő volt a Kossuthzsemlyét, gyümölcsöt és italt kínálgatni a csahuszároknál. Szép, magas, barna, parázssiemü
tatüzben álló hősöknek. Nem léit a golyóktól.
leányka, akit a szive hozott a táborba. Buj
Utána szaladt a fáradtan bukdácsoló vaste
dosó Rózsi volt a neve és Deésen állott be
Markotányosnőnek. Olyan üde volt mindig, kéknek s mikor veszett forgásukban végre
mint a harmatos rózsa a májnsi napsugártól megállottak, tenyerébe kapta, megrázta és
körülrajongva. Hiven követte a huszárokat felkiáltott
— óh, te utálatos golyó hány életet
mindenfelé. Ott volt Piskinél, Nagyszeben be
sodortál a .másvilági* ?.
vételénél. Pompás hangja, igéző termete, da
Sokszor figyelmeztették a huszárok,
rázs dereka, lüzes fekete szrme, a huszárok
hogy ne tréfáljon a halállal, mert egyszer az
kedvencévé telte. Mindenki csak Rózsinak
is megtréfálja_öt. Rózs.ka vállat vont és ne
hivta s valamennyien bolondultak érte. De ő
vetve mondta-:—
——
csak egy- daliás -közkatonát— szeretett,._ egy
Ahol annyi hős honvéd van^jjda.én.
fiatal iparossegédei, aki szintén Deésen csa
is szívesen elmegyek.
pot! fel huszárnak.
A szöregi csatában, melyet Haynau a
Mindig vidám volt s örökké édes dal szegedi városháza tornyából nézett, ".intén
zengett az ajkáról. Követte a huszárokat a jelen volt Rózsika. Itt történt, hogy a honvéd
banati táborba is. A- vidámság és kedves tüzérek észrevették llaynant, amint a torony
kacagás sohasem fogyott ki belőle. Amikor ból látcsüvezte őket s egy hatfontost röpítet
dörűgtek az ágyuk, ropogtak a puskák s a tek a toronyba.

A golyó bele is csapott a torony falába
s a lehullott vakolat mind Haynau fejére potytyant. A nagy hős rémülten futott le a to
ronyból, mert tudta, hogy a második golyó
már lekaszálná a fejék Ebben a csatában is
ott sürgött-lorgott Rózsika a huszárok körül,
akik rohamra készen állottak a mezőn, a
melyre perzselő nyári nap tűzött.
A tisztek szemet hunytak' rá, hogy a
huszársapkás, kackiás leányzó szilvóriumot,
boros csutorát kinál a deli vitézeknek, noha
olyankor, amidőn már csak a rohamjelre
várnak, igazi életveszejelem-gyalog futkározni
a rohamoszlop között.
Rózsikát azonban még a paripák is
szerették, mert gyakran elélte őket a tenye
réről. Őt tehát nem kellett félteni, hogy a
paripák összetiporják. Még táncol' is előttük",
szilaj harcijaira gyújtva s olyan jókedvre
derítette a komor huszárokat, hogy. még meg
is éljenezték.
AT ágyúgolyók mind k-örelehb kezdtek
süvíteni s Dembinszki elrendelte a visszavo
nulást. A huszároknak kellett fedezniök a

;

Rózsika temetése.
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A külföld müveit országai ezért
nem elégedtek meg olcsó nyárt fürdők
kel. Igen olcsó, télen is használható,
zuhanyrendszerü népfürdőket létesítet
tek. Fürdőket a népnek, amelyeket 6—10
fillérnyi árért bármikor és bárki igénybe
vehet. Van is ezeknek olyan látogatott
ságuk, amilyen előttünk mesébeillönefc
látszik.
Németországban nincs város ilyen
népfürdő nélkül, de még valamirevaló
község sem. Németország az ö hatalmas
egészségügyi szervezetével, amelyben
előkelő szerepe van a népfürdőintéz
ménynek, el is érte azt, hogy a liidővészes halálozások száma rohamosan
i
csökkent. Némely évben ÍOOOü-el.
E példa elég meggyőző arra, hogy
okuljunk belőle.
Anyagi eszközökről gondoskodni
nem is olyan nehéz. A Népfürdő Egye
sület díjtalanul készít minden község
számára népfürdőket. A Magyar Város
és Községfejlesztési Részvény Társaság
pedig feladatainak körébe vonta e für
dők felállításának
elősegítését azzal,
hogy ő maga építi fel és üzembehelyezve adja át a községeknek, amelyek
azt hosszú lejáratú amorlizátiós kölcsön
módjára (izélhetik Vissza.
A községekre háruló teher tehát
nem súlyos. Az ügy oly nagy fontos
ságú, hogy még sokkal nagyobb anyagi
áldozatoktól sem szabadna visszariadni.
Amely község vezetése alkalmas kezek
ben van, az nem is fog késlekedni.
Szomorú közegészségügyi viszonya
inknak égető szüksége van megértő
"harcosokra. Fel kell ragadni a kiadott
jelszót, amit mindnyájunk érdekében
meghozhatunk:, fürdőt
a népnek!
Batthyány Lajos gróf v. b. t. t.
elnök, Bókay Árpád dr. udvari taná
csos, egyetemi tanár, alelnök, AlmádiGéza kir. tanácsos, fővárosi tanácsos,
alelnök, Weinberger Miksa dr. főtitkár.

KEMENESALJA
Dispoziciok a bencéseknél. Péter és
Pál napján hirdettek ki Pannonhalmán a fő
apát rendelkezésével elrendelt áthelyezéseket,
illetőleg kinevezéseket. Eszerint pannonhalmi
perjel, esperes-tanfelügyelő Jándy Bernandin
A polgári iskola ügye.
lett; a pannonhalmi főiskolai tanárnak a bu
dapesti iud. egyetemről Tóth Aladár dispoHitelt é r d e m l ő forrásból merítjük naltaloti. Kőszegről Pápára Vid Jeronos dr.
a hirl, hogy a polgári liuiskola a város és Lengyel Zeno helyeztetett; ugyancsak Pá
állal hozott nagy áldozatok á r á n szop- ' pára nyert kiildetést'dr.LovasElemérujnvsés.
Paparói Kőszegre helyeztetett Holler Konrád,
temberre megnyílik. L'bb-iti az ügyben
szerdán
d é l u t á n • rendkívüli g y ű l é s r e . az ismert cello-müvész; szinten Kőszegre disponáltaiott Tamás Vazul ujmisés. B .laton
hivaltak össze a városi képviselőtestület endrédre plébánosnak Tihanyi Gál. Tihanyba
tagjai, melyen dr. Pielnits Ferenc elő perjelnek Vurdics Ignác dr., alperjelnek László
adta, hogy felsőbb helyről .1914-re a Boldizsár (néhány évvel ezelőtt Czelldömölkön
polgári iskola létesítését kilátásba helyez volt házi lelkiatya minőségben) neveztetett K I .
ték, de nem lesz kifogás az ellen sem, Ugyancsak Tihanyba vonul teljes nyugalomba
Reznyák Albert volt endrédi plébános. Győrbe
ha m á r most az idén m e g n y í l i k ; ez
az ősszel meghalt Acsay Ferenc helyére, ház
esetben azonban az első év költségeit főnökké és gimnáziumi igazgatóvá Agatsin
teljesen a v á r o s n a k kell fedezni, neve Gyula volt esztergomi tanárt nevezte ki a
zetesen megfelelő helyiségről gondos főapát. Néhány ujmisést az esztergomi, sop"
kodni s mintegy 8000 k o r o n á t áldozni roni és komáromi rendházakba helyezett a
főapát.
- .
a tanerők fizetésére. A képviselőtestület
Uj okleveles Jegyzők. A jegyzőtanfoezt az összeget megszavazta m á r csak t
azért is, hogy az iskola meglegyen s ' lyamon tegnap fejeitek be a képesítő vizsgá
igy a felsőbb helyen tett amaz ígéret, i latokat, melyek általában véve szépen és jól
hogy 1 ÍM i-ben az állami h o z z á j á r u l á s sikerültek. A tanfolyamnak évről-évre több és
megtörténik, teljesedésbe menjen s igy több hallgatója van, mert.ma már a jegyzői
az iskola biztosillassék. A r e n d k í v ü l i , pálya értéke és tekintélye is emelkedett.
közgyűlés jegyzökönyve illetékes helyre
A CzelldömOlki Sport Egyesület jun.
továbbittalott.
28-ikt nyári táucmulatságáu felülfizettek :

HÍREK.

•Lázár Ferenc, Mészáros János 6—6 K.
Deutsch Gyula, Göltinann Bódog, dr. Hettliéssy
Elek. dr. Szladek Zoltán 5—5 K. Günsberger
— Bán János czelldömOlki plébános e hó 10 án
kezdi meg nyaralását, mely négy hétre fog Ignác 4 K, dr. Bisiczky András, Dávid Gyula,
terjedői. Távolléte alatt Szaika Valér kőszegi Deuucli Mór, Mocsy G. Miklós, Szegall Vilmos,
Sonnenberg Ferenc, Steiner Gyula, Wittmann
főgimnáziumi tanár fogja helyettesíteni.
Szabadságon. Mezihradszky Lajos hely Audor 3—3 K. Bisiczky Ödön, dr. Balassa
beli tb. szolgabíró, tart. hadnagv öt heti Jenő, Dinkgreve Nándor, Fischer Emil, dr.
legyvergyakorlatra behivatott Sopronba.
Gergely Lajos, Hónig Sámuel, Kálmán Jenő,
Államsegély. Papp István kemenesmi- ' Király. Péter, Molnár Lajos, Simon József,
hályfai róni. kath. tanitó fizetését a vallás- és I Szebehelyi Géza, Weisz Sándor 2—2 K.
közoktatásügyi miniszter államsegéllyel 1800 Blettler L Pál, Kulka Arnold, dr. Zecluneister
koronára egészítette ki.
i
Viktor 1—1 koronái.
Uj helyettes pénzügyigazgató. A kormanj Huszár Pál dr. szombathelyi pénzügyi I
Dupla élvezetté Válik szabadsága, ha
ta::ácsost ugyanoda helyettes pénztigyigazga- elutazása előtt cipőire >Berson< gumraisartónak nevezte ki. — Ez alkalommal a fogai- '
kakat tétet. Az Uj Bersou gummisarok arany
mazói karban megüresedett állást is betöltötte
a pénzügyminiszter, Polisó..János zombori dobozban : kényelmes, elegáns, ruganyos, tar
segédtitkárt áthelyezvén a szombathelyi pénz- tós. — Cipészétől kifejezetten »Bersonc-t
ügyigazgatósághoz.
kérjen, ha jól akar járni.
.
' *~
Személyi hírek. Hollóst Rupert apát a
napokban fog hazatérni 5 hetes nyaralásáról.

:

hátrálást s mind sűrűbben röpködtek a golyók leszakította. A fiatal huszár vértől boriira, De alig fordult egyet-kettői, mikor egy bomba
a Kossuth-hnszárok körül. Kózsika most is menten összerogyott. Rózsika rögtön letetle egyenesen nekirepült s lekapta szép, barna
csupa derű és ridámság volt. Őt egy csöppöt a kosarát, korsóját, lehúzta a huszár véres fürtös fejét. A gyönyörű leányfej egy ölnyire
se ijesztgették a bugó ágyúgolyók, amelyek atilláját és bekötözte a karját.
röpült a törzsétől. A huszárok megilletődéssel
ugy ugrándoztak, mint bokrok között a felvert
A szegény huszárt eszméletlenül vitték nézték a halálnak ezt a kegyetlen tréfáját.
nyulak.
a sebkötöző helyre. Rózsika pedig, mintha mi Egy pillanat és elnémult az aranyos leánysziv,
A repülő bombák sivító bugással csaptak sem történt volna, összeütötte á bokáit, na a folyton csicsergő - dalos ajk, mely annyi
le előttük s amint szétpattantak tüzes vasfor gyot tapsolt apró tenyerével, csatadalra gyuj- vidám órát szerzeit nekik.
gácsok, hegyes szilánkok repüllek szét belőlük, . tolt. majd nagyokat rikkantva táncra perdült
Többen leugrottak a lóról, kedvese
amik feltúrlak a földet s üszköl vetetlek az s rövid szoknyája libegett, lobogott,.suhogott hozzárohant, felkapta és sírva csókolgatta
aranykalászokra, melyek csakhamar lángba a szélben.
-véres fejét, kimeredt szemét, halovány arcát,
borullak. Néhány'huszár leugrott, paripájáról,
— Oda se neki szép huszár, kiáltotta, amiről -még a halál se tudta leszakítani a
liögy kardjával lekaszálja á tüz élőit a ha% szüksége van az Istennek is a magyar huszárra. szépség é3 fiatalság viruló .rózsáit. Eközben
lámzó kalásztengert s így megmentsék a sze
Ezl égy másik huszárnak mondta, akit folyton dörögtek az ágyuk, búgtak, sivítottak
gény magyar nép életét. De alig fogtak mun 4p most csapott ki a sorból egy bolond ágyú a puskagolyók, égett a mező. Félelmetesen
kához, mikor bomba csapott közéjük. A bomba golyó.
|. nagyszerű látvány volt a tűzben hullámzó
néhány pillanatig forogni szokott s csak aztán
Amint lebukott a lóról, felugrott-, de' kalásztenger, amely mint egy végeláthatatlan
robban fül, mikor a lőporhoz ér a gyújtózsinór. megint leroskadt. Egy szempillantás múlva vörös fátyol zizegett a szélben, A huszárok
— Feküdj! kiáltotla a huszárok őrnagya ismét felugrott s elhalóan nyögte:
nak is vissza kellett huzódniok és magukkal
amint észrevette a tinooló bombát. A kard
— Fáj a szivem.
vitték a szép fiatal leány holttestét, kosarát,
Azzal holtan roskadt le. A fáradt ágyú borát l
jukkal kaszáló huszárok rögtön lebuktak a
földre, csupán egy fiatal újonctársuk nem golyó ugy mellbevágte hogy megszakadt a
Amikor aztán megpihentek, kardjukkal
volt eléggé gyors. Mire körülnézett, a bomba/j szive. Rózsika most megint pajzán dalba sirl áslak a hős markoláiiyosnőuek és gyász
• roppant dörrenéssel felrobbant s. jobb karját fogott, hogy a szomorú hangulatot elriassza. dalt énekelve, beletemették a megcsonkított
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Felülfizetések. A tokorc-í tüzultóegjlet táncmulatságán felültizetti k: Totli Gábor
4 K, Alniási Janó- 240 K, Németh Imre 2
K. Lampért János, Németh Józ^el, Gocza
Sáodor, S/oka Kerénc. Szóka István, 1'40—1 40
K, Kis Lajos, Horváth László. Gyürüsi Zsig
mond, Nagy János, livürii-i István, Néimrtfr
István, B!-tiler Pál, Weisz Izidor. K<csis I j jos 1—1 K, Szabó Dénes, Saller Gyula, Né
meth László, Németh Sándor 40—40 fillér,
Dubovai Géza 20 fillér.

Kiadó üzlethelyiségek.
Czelldömölkön, a Kossuth L utcában épülő emeletes házban

két utcai üzlethelyiség
kiadó f. évi augusztus hó 1-vel.
As üzlethelyiségek modern, két
oldali kirakattal biró bejárata
acél görredönnyel lesznek felsze
relve. Érdeklődők szerkesztősé
günkben nyerhetnek bővebb fel
világosítást.
A szombathelyi ezredkassza tolvaja
Sopronban. Mostarból tegnapelőtt szállítottak
Szombathelyre azt az ulánuskáplárt, akit a
szombathelyi uláuusezred kasszájának kifosz
tásával gyanúsítanak. A káplár elfogatásával
újból megindul a szigorú katonai vizsgálat.
Kihallgatása u'án elvették kardját és katonai
kiséret Sopronba szállította a hadbíróság elé.
A g y a n ú b a fogott káplárt egy őrmester, egy
szakaszvezető és egy ulánus legény vitte át
vonaton Szombathelyről.

leányt. Rózsika sírjára nem tűzhettek keresz
tet, de ott volt az eleseit huszár tOrOtt kardja
azt tűzték melléje, aztán egy kihűlt ágyúgo
lyót tették rá sírkőnek.
— Jertek barátaim halotti torra, —
szólt könnyeit törülve Rózsika vőlegénye,
aztán sorra adogatta köztük a leányka boroscsutoráját.
Az italtól sirva vigadó hangulatba jöttek.
Körülülték a frissen hantolt sirt, aztán elé
nekelték fölötte Rózsika kedvenc nótáit. A
kürtösök is odajöttek s mivel Rózsika legjob
ban szerette az ébresztő méla-akkordjait, a
trombitások mély érzéssel, panaszos sírással
elfújták fölötte az ébresztő mélabús dallamát.
Hanem a szegény kis Rózsika nem
pattant fel többé, nem szaladt végig a puszta
földön alvó századok előtt és nem kiáltotta
csengő nevetéssel ;
— Ti lusták még se keltek ? Nem hall
játok az ébresztő hangját?
Rózsika már csendesen pihent a jó
puha anyaföldben, amelyet jobban szeretett
az édesanyjánál is, akitől bucsu nélkül ment
el, hogy a honvédek szenvedéséit enyhítse,
.
felvidítsa őket, fia butulnak, megkaeagtassa
i
ókét, ha vidámak. Sokszor verőfénnyé vará
zsolta köztük a komor hangulatot és dalolva
ment értök a halálba. És liány ilyen névtelen
hősnője volt a szabadságharcnak ! A sasokkal
repülték a galambok is" a dicsőség- vérmezője
fölOtt

KEMENESALJA
Most jelent meg. a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium és azOrszago.- Állalvédd
Egyesület megbízásából kiadott Madarak ti
Fák Napjáról szóló i-kolai jelentének'III.
Evkönyve.(1(112 j, melyban inegyérOi inegyéM
föl van dV^izva, hogy a Madarak es F á i
Napját az egyes iskolák hogyan taiMtak
meg. Vasvarmegye 53t> iskolájából a matt
évben 360 jelentés ment be s igy a többi
vármegye között első helyen álló Biharvárme
gyét is 149-cel előzte meg ; vagyis Magyaror
szágon e tekintetben Vasvármegye első helyen
áll. Az Évkönyv e .fényes diadalt, jórészben
a megyében működő hat járási állatvédő
egyesültnek is tulajdonítja (Kőszeg, Szentgott
hárd, Vasvár, Czelldömölk, Körmend, Szom
bathely.) Czelldümölkről írva megemlíti, hogy
az egyesület 320 Gyermeknapiárt osztott ki,
(e számban nincsenek benne azok, melyeket
egyes iskolák külön is megrendeltek, ami
szintén jó néhány százat jelent;] 135 fészek- i
odut alkalmazott, felhívást tett közzé a madáre'.etésre a helyi lapban és nógyholdas
madárvédelmi leiepet létesített (ez alighanem
a Félix-park.) A czelldömölki járásban a
Madarak és Fák Napját a mult évben meg
ünnepelték Czelldömölkön a r. k. Bu- és le
ányiskolában, az ág. h. ev. és izr. elemi
iskolákban, Nagyköcskön a r. k., KisköcskOn
ág. h. ev., Nagysimonyiban a r. k., ág. h. ev.
és izr., Kemenesmihályfán a r. k. és ág. er,
Kemenessörajénbon az ág. ev, 15 ir.atan a
r. k, OstffyasszouyfdU az ag. ev, Merseváton
a k.v.-. Dukán a r. k. és ág. ev. Karakón a
r. k , Kemeneszentpéteren a r. k , Kenyerin
i a r. k , Kissomlyón a r. k. és ág. ev, Magyargencsen a r. k , Nemeskereszturon a r. k,
I Pápócon a r. k , Várkeszőn a r. k . Alsóságon
I az ág. ev, Kemeneshőgyészen az ág. ev,
I Kemenes3zentmártonban az ág. ev, Tokorcson
I az ág. ev, Jánosházán az izr. elemi népiskoj Iákban. — Érdekes, hogy e nap megtartása
köteleső, mégis a somogymegyei Attala község
tanítójának értesítése az Évkönyv szerint az,
hogy azért nem tartották meg, mert >nem
akartak egy tanítási napot elfecsérelni.' A
szeniczei tanf. kirendeltségben Felsőlopaszó
község tanítónője pedig *nem tartotta érde
mesnek.' Kolozsvármegyében Kisczégen 1908,
Nagyczégen
1910. óla helyiség
hiányában
nincs tanitás{!), azért nem tartották meg a
napot. Börzs (Győrm.) községben a tanító
>kénys*eredve. parancsszóra, parancsolt na1

nem ünnepelt.
A 'Budapest- az egyetlen nagy politi
kai napilap, mely fényképészeivel és rajzo
lóival illusztráltatja az eseményeket. A >Budapest« változatlan hazafias irányával, függet
lenségi politikájával állandóan hü tükro a
nagy magyar közleménynek, mely Kossuth
Lajos elveinek megvalósulásában látja a nem
zet boldogulását Vezéreikéit Kossuth Ferenccel
és Apponyi Albert gróffal az élükön, az egye
sült függetlenségi gárrhHegkiválóbb szakférfiai irják. A .Budapest- előfizetői gyönyörű
diszalbumot kapnak inayen. Regényei szenzációsak, tárcáit a regjelesébb-elbeszélők irják.
Tudósításai gyorsak, eredetiek és megbízhatók.
Levelezői vannak a kontinens minden főváro
sában és az ország valamennyi jelentőseb
helyén A •BudapesN a legfégibbj» legnépsze
rűbb és legjobb újság.

27. s z á m .
Színház. A héten változó érdeklődés
mellett folytak a színházi előadások. A*néző
tér hol telt, hol pedig üres képet mutatott a
szerint, amilyen az érdeklődés volt. Hétfőn a
Válás után cimü bohózat került színre gyér
publikum elölt, a keddi estén már A telefon
többeket vonzott még olyanokat is, akiket
kulönl.-tn nem igen lehet látni a széksorok
ban. J a , egy kis pikantéria még az öreg
vénákban is megpezsditi a vért. Szerdán
Samuka iránt már ismét kevesek érdeklődése
nyilvánult meg, úgyszintén csütörtökön a
latárjáfás
iránt is. Ez utóbbi jólehet szenzátiós operetté, s a mellőztetés főokának azt
tudhatjuk be, hogy tavaly már látta színház
látogató közönségünk. Peteken a Kis tord-ot
azok nézték végig, akiknek a mult évben nem
volt hozzá szerencséjük. Tegnap reggel már
megtudtuk, hogy a szezon vége felé közeledik:
az első jutalomjátékoo való megjelenésre felhívást jelentett a színlap. Rózsahegyi Sári
jutalomjátékául adatott elő az Aranyeső.
telve volt a nézőtér, különösen az iljuság
gárdája jeleni meg nagyszámban, akik rész
ben nyíltan, részben titokban imádják a mű
vésznő — játékát. Mert konstatálni véltük,
hogy ifjúink gyakran kiváló aesthetikusok,
különösen akkor reagálnak mindenre ami szép,
ha Rózsahegyi Sári játékával kapcsolatos.
Lőrinczy Aranka és Simon Gizella az előadá
sok sikerének biztosítékai s itt-ott szép jele
netek megszemélyesítői. Lőrinczy inkább a
drámai jelenetekben érvényesül, mig Simon
Gizella naiv szerepekben szépen alakit A
férfitagok között Radó direktoron kívül a
legnagyobb teher mindenesetre Marosi Sándor
és Jáky Dezső vállain nyugszik. Füzes, Toroczkay és Barna nem kevésbé jól feleltek
meg a rájuk bízott szerepeknek. Általános
megjegyzéseink egyike főként az, hogy itt-ott
nélkülözhetetlen személyiség a sugó is, aki
nélkül nem egyszer minden tudomány kátyú
ban rekedt volna.
Az alsósági temetkezési egylet mulat
ságán felülfizettek m é g ; Herczeg Gyula 1°40
K, Rotschild Miksa 1 K.

pon'

tariósága, rugékonysága, eleganciája
utolérhetetlen.

utóvégre néhány ember elére bizonyára töb
bet ér, mint egy-két rongy kóbor kutya.
Ugyanis annyira tele van a bpesli Pasteurintézet a sok megmart emberrel, hogy egyesekttek vagy künn a városban kell maguknak
szállást tartani, hogy-mind-n harmadik napon
az oltásnál jelentkezhessek, vagy pedig minden
oltás utan hazautaznak ^ ugy ismét a következőre vissza, mint ahogy ezt Németh András
jánóshazai r. kath. kántortanító is teszi kit
— mint megírtuk —. dühös m'cska mart meg.
A háziállatok ciontlágynlása. Az állat
egészségügyi jelentések szerint ez évben is
igeu sok malac pusztui el csoritlágyulásban.
A betegség a foszfor-avas mész hiánya. A
csontok nem elég kemények, a malacok e
mi.it! sinylöduek és pusztainak el Ugy szoktak
ellene védekezni, hogy foszforaavas meszet
! etetnek velük, de ez unni pótolhatja a lakar| mányokbül esetleg hiányzó foszforsavas meszet
ellenben a takirmányban levő fuszfi.rsavas
mész sokkalta könnyebben emészthető. Kppeu
ezért ujabb időben igen nagy =.otyl helyeznek
arra, hogy a rétek é. legelők fűterméseinek
foszforsav és mész tartalmát műtrágyákkal
emeljek, mert azt tapasztaltak, ho y a foszforsavas mészben gazdag talajon olyan takar i
mány terem, a mélynek foszforsav es mész- |
tartalma van, Ezirányban Németországban |
végzett kísérletek bizonyítják, hogy a szuper- i
foszí.illal megtrágyázott rétről lekerülő széná
I
ban 60—6*6 százalékkal 'emelkedett annak
j
foszforsavas mésztartaima. A rétek műtrágyá
zása tehát nem csupán a széna mennyiséget
fokozza, hanem minőségére is rendkívül ked
vező befolyással van, mert az ilyen rétekről
nyert széna ásványi anyagokban gazdagabb
lesz, az abból táplálkozó allatok egészségi sebbek, gyorsabnan fejlődnek. Arról persze
nem is beszélünk, hogy a takarmányból a
műtrágyázás köv-tkezlében bőven terein s
nem kell az állatot koplaltatni.

Beküldetett. TVi inietei Szerkesztőség !
A nagysímonyi ortli. ur. hitközség kebeleben
lennái'u julisuiert e? szinte iiiar közmondásossá
vált egyenetlenségek el.-imitá-ára eddig hiába j
való rojt minden törekvés. A rakoncátlankodó |
elemek megfékezése felülmúlja az emberi elöl, ;
meri ha már lelkipásztoruk tekintélye sem j
tud befolyással lenni iájuk, csakis tu.vi.agi |
lénynek sújtó keze tudna köztük rendet terem I
teni. A héten is lörlént erre nézve jellemző l
esel. R. L. tagtársunk neje örvendetes családi j
eseményen esvén át, paszitára voltak többen
hivatalosak. Ezen ,-.,;, ,;. flniiepély alkalmával
Weisz Simon, a hitkerület rabbija végezte
funkcióját, majd pedig a liáznál emelkedett
szólásra, hogy beszédet tartson. A beszed ele I
jén még csak általános volt a figyelem, a kö 1
t

zepe táján azonban Schmerc Mor link. pénz
táros, Kulin József hím. elnök és Polácsek
Miksa templomgooduok duhaj nótába vágtak
s igy az ünnepély magasztos voltai a sarbarántottak. A róglöuzötl botrány következtében
aztán a felháborodott vendegek eltávoztak é a
csakhamar vegeszakadt az Dnnepél) uek. Azt
kérdem most, hogy az illető urak bos.zubul-e
követtek el teltüket, vagy pedig a lények
kvahUkalhataÜan modor következménye. So
raim szíves közzétételül kérve, vagyok a tekint
Szerkesztőségnek kir. tisztelettel Ungar Jikabl
Zászlószentelés. A nemeskocsi önk.
tüzolloegylel zászlószentelés,* mull Vasáruap
ment végbe nagy ünnepség közölt A közön
ség az iskola udvarara vonult, ahol l'ulay
Gábor bobai lelkész tartott ékes avatóbeszé
det a zászló jelentősegéről, az összetartásról,
a tflzoltoi hivatás magasztos voltáról és a
honszeretetról. Utána a tűzoltók dalárdája a
Szózatot és Hyuin ,st énekelte. Egressy Antal
felkérésére Fülöp Lajosné szül. Bozzay Zsófia,
mint zaszlóanya felszentelte a zászlót es ezt
az aktust a szegbeverés követte. Misem
természetesebb, mint az, hogy az ünnepélynek
csak ugy van karaktere, ha az ősi szokásnak
Büntetésre ítélt tejhamisito u s z o n y .
hódolva, áldomás követi. Ezért tehát a közönség Kis Pétorné. egy izsákfai asszony, reggelen
Fülöp Lajos'földbirtokos házának udvarába ként behordja a tejet Czelldömölkre és a
vonult, ahol csapravert hordó és cigányzene hazaknál szélméri. Az asszony, hogy jövedel
fogadta uz érkezőket és olyan parázs tánc és mét fokozza, a neki átadott uradalmi tejet
múlatás kerekedett, melynek csak a másnap kissé megkeresztelte, miáltal nagyi.bb tej
reggele vetett veget. A szép"pirosselyem zász mennyiséget nyert Az igy nyert többletet a
lót Fülöp Lajos és neje ajándékozták.
saját zsebjéuek javara szintén elmérte s a jó
Vasutasok mulatsága. A vasutasok- üzlet után visszaballagott kocsijával. De mert
áltál nagy apparátussal rendezett mulatság a korsó is addig jár a kútra, mig eltörik, ő
ma délután veszi kezdetét a Griff szálló kert is rajtavesztett. Teje egy ízben vizsgálat alá
be yiségében. Az előjelekből ítélve igen né vétetett és a járásorvos rájött a hamisításra.
pesnek ígérkezik és a kilátásnak csupán egy Ezért száz.korona birságra Ítélte a helybeli
körülménye lehet lerontója, a kedvezőtlen
időjárás. Ha az égboltozat kiderül, verőiényes szolgabiróság. Fellebbezésére az alispán hely
nap és ezüstös fényű hold tekint le róla, benhagyta az ítéletet, úgyszintén a földmiveszáz és száz táncospár féktelen jókedvében lésügyi miniszter is, azonban ez utóbbi fórum
gyönyörködhetik.
az Ítélet végrehajtását felfüggesztette. Ha lePusztítják a kutyákat. A mult hét I hát ujabb suskuluson nem érik rajta Kisnét.
elején hirdették ki, hogy a kutyákat mtykútvc ] ez egyszer megmenekül k'bUotetés efől.
Magyarország elemi népiskoláinak
a háznál kell tartani. Ennek d ,cája is iiap- I
-napr-Wéfl—lclijeliiiLa,z_j*tcán látni kóborló | SZáma ez idó szerint 16530 és' ebben az is. kntyákaC^COtyenekct JttnBHt a* read.íróii.,- kolájjaű összesen 32865 tanító tánit Ebben
sági intézkedés folytán tegnapelőtt, és tegnap | a száiuEaii terineszeteseii Horvát-Szlavouoragyunffjrfgk, gazdáikat pedig löljelettellék. j szág iskolái, nem foglaltainak benne, mivel
tudvalevőleg a vallás és közoktatásügyre nézve
Eddig huszonegy kutyára mondták ki csavar
ez országnak külön autonómiája vau. — A
gás miatt a halálos ítéletet s ezt a rendőrök magyarországi összes elemi népiskolák 18
statáriáliler
foganatosították is.
Nagyon százaléka állami, 8 százaléka községi, tehát
helyesen: ha valaki szereti állatját, tartsa az iskolák számát véve alapul, azoknak há
otthon, de ha nem, akkor meg drákói szigor romnegyed része felekezeti, a tanítóknak
azonban csak kétharmad részé működik fe
ral kell vele szembeú elbánni ; mert hát
lekezeli iskolában. Ez azért van, mert az

állami i-kolák rendesen nagyobbak és több
• tanerő' 1 foglalkoztatnak, — Ez adatokkal
kapcsolatosan konstatáljuk, hogy kultusztár
cánk kiadásai 1868 ban 2,148.000 K-ra rúg
lak, az 1913. évi költségvetés szerint pedig
ezek a kiadások már 144,217.537 koronára
emelkedt-k. tehát ma kerek számban 70-szer
kötünk többet a kultúrára, mint alkotmányos
életünk ujraébredésének első esztendejében.
S minthogy a ku turlárca kiadásai 1910 ben,
midőn a nemzeti munkapárt kormányra ju
tott, 91, W.OOO koronát tettek ki, a számok
bizonyosságával állapítja meg a jelenlepi kor
mány, hogy a mostani kormányzat 53 millió
koronával emelte ennek a tárcának szükség
leteit, ami — Benedek Sándor
llamtitkár
szerint, azt jelenti, hogy a nemzeti munka
párt évenkiiil 53 millió koronával többet jut
tatott az egyházak fö.segitésére, mint amenynyit adott a koalíciós rezsim akkor, mikor a
legbőkezűbb volt.

Uj gépjavító és mechanikai műhely.
Városunkban két fiatalember telepedett le,
aki-: hosszú küllő di tanulmányok és tapasz
talatok után itt gépjavító és mechanikai mű
helyt rendeztek be. .Műhelyük a Sági-utcában
(Kaufmann-fele ház) van és különféle villamos
üzemű gépekkei van felszerelve. A műhely
alkalmas a legkényesebb és legkomplikáltabb
gépek elkészítésére, valamint mindenféle j a v i tások eszközlésére js. Takács és Schmidt
társascégek, akik megnyerő, ambitiosus fiatalemberek, ajánljuk a nagj közönség figyelmébe.
Caontképzödóli és fogza-d nehézségeket
nem szenved át az a csecsemő, kinél az el
választás pillanatától kezdve a Phosphatine
Faliéres-Í használják tápszer gyanánt. Ma már
minden gondos anya egyetlen óhajtása gyer
mekét az e vnlasi.tás idejétől kezdve csakis e
világhírű kitűnő gyermektápszerrel etetni, mert
a Posphatine Faliéres nagyon könyen emészt
hető, igen kellemes izü, 1 doboz 3 korona
80 fillér minden gyógytárban.
Anarkista grófnak nevezlek el várme
gyénkben Batthyány Erviu grófot, aki bőgötei
birtokán annak idején magániskolát létesített
*s tartott' fönn, amely országoshirüvé lett Hír
szerint a grof állandóan Londonban fog ma
radni, birtokát pedig Széchenyi Péter gróf
vásárolta meg öcscse„ Széchenyi László gróf
és neje Vanderbilt Gladisz javára.
Fiamé városáról sok szó esik most
különösen politikai körükben. Fiume szabad
város és kerületének története gazdag, neve
zetes eseményekben A Kvarnero partjain
épült városnak szerepe volt nemcsak az ókor
ban és középkorban, hanem az újkorban is.
Ekkor csatolta vissza Mária Terézia királynő
a magyar szent koronához, hogy egy időre
ismét elszakítsák tőlünk. A napóleoni időkre
vonatkozik ez, amikor a fiumei várfalakon
francia lobogói lengelelt a szél. Fiume tehát
belekapcsolódott a francia forradalmat követő
európai eseményekbe is, amikor I. Napóleon
az illir királysághoz csatolta. A város loiilosságál igazolja, hogy a francia birtokká lett
Fiume ellen még az angol flotta is fölvonult.
— Épen száz esztendeje annak, hogy a ha
talmas flotta megjelent a Kvarneró vizein és
ágyúit váratlanul a város 'ellen TrálTyfiptta
Mindez" 1813'. június 3-án történt

Ai érettségi vizsgálatokat eltörük.
Mint jól értesült helyről halljuk, az idei volt
az utolsó érettségi vizsgálat. A közoktatásügyi
minisztérium ugyanis törvényjavaslatot készí
tett az érettségi vizsgálafok eltörléséről. E
vizsgálatok helyett fölvételi vizsgálatok lesz
nek az egyetem különböző fakultásain és
egyéb főiskolákon. A törvényjavaslatot a kor
mány még ebben az évben letárgyahalja.

KEMENESAIJA
A közbirtokossági elvi döntés. A löulruivriesügyi miniszter loimerull eset alkalma
ból elvi jelentőséugel kimondotta, hogy a '
közbirtokossági költségvetésben a:: össze:,
községi anyaállat tulajdonosokat terhelő kive
tést nem lehel előirányozni.
Drága arckép. A minap Londonban
megtartott kénit-verésen Lady Anne de la Pofi
arcképéért 1.034.250 koronát adott egy ame
rikai milliárdos. A kép, Rornney Györgv angol
festő (szül. 1734 ben) müve. fehér ruhába
ö'tözött hölgyet ábrázol, aki egyik kezével
alacsony kőoszlophoz támaszkodik. Szakértők
pedig azt állítják, hogy a kep középszinvona
Ion áll. Csakhogy Rornney fes menyei és arcképlanulmányai az amerikai dollárfcirályoknál
és előkelő angol családoknál nagyon kedvellek.
Orosz zsidók Sárvárott. É.y egész ka
raván, hazájukból kiüldözött szegény orosz
érkezett szekereken a mult héten Sárvárra,
ahol megpihentek és részökre alá oizsnagyűj
tetett, hogy falurol-falura vándorolván, Argen
tiniába juthassanak, ahol bizonyára jobb
torsuk lesz, mint Oroszországban.

27. s z á m .

Eladó motorkerékpár.
Egy két lóerős Puch-gyártmányH
motorkerékpár teljesen jókarban ol
csón eladó. - Érdeklődök, szerkesz
tőségünkhöz forduljanak.

fg

Eladó függő
v i l l a ny I ampa.
Egy le é s felhúzható függő
villanylámpa olcsó á r o n e l a d ó .
Bővebbet lapunk szerkesz

B i r t o k - v ó t e l .

tősége nyújt.
300 — 500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik
s ü r g ő s e n niegvételte Vasvárm e g y é b e n . Eladni szándékozók
kéretnek, I I O Í I V a birtok nagy
ságát, minősegét, árát és fek
vési helyet lapunk szerkesztő
ségével közöljék

3
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Hornyolt cserép
és géptégla
kitűnő minőségű kapható

Szerkesztői üzenetek.
R. S. Sárvár. Jólesöleg vettük b. sorait
és müveinek esetleg a jövőben is szívesen
adunk helyit lapunkban.
Kelemen R. Győr. Ilyen céget mi nem
ismerünk.
R. Sándor.* Szive* tudó-itását köszönettel
vettük.

Steckenpferd
liliomtejszappan
elérhetetlen ha'tásu szeplők eltávolítására
és nélkülözhetetlen szer arc es bőrápo
lásra, mit számtalan eiismerötevéllel
bizonyíthatunk. Gyógytarakban, Drogéri
ákban. Illatszer és fodruszüzlet'ekben 80
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hata.-u
női kézápolásra a Bergmaun • - r a .
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért
mindenütt kapható.

özv. Tory Györgyné
téglagyárában Czelldömölkön.
Hornyolt cserép I. rendű 70 K

Tartósságért szavatolás.

Hölgyek figyelmébe.

KEDVEZ MÉNT
LÁPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!
M a i l

Íl

OTDLA

R Ó Z S I
B4TÉB I L B E S X É L É S B I

oimrael no vei la-koteiet adott U A .---ás
nál több oldalra terjedő kötetben egy
osoinó igen sikerük efbesaélés van, me
lyeiben az író megfla| eléeei, imprei-úói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a liamalagehhin ajánljuk a kötetet
kodvezménrflt lapunk otvaaómak.
KodenlH, aki hrpnnkn előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen i g é * é t vetünk
köteti s m tOUt dijat h o n i n k beküldi.

A

mi Mű ára:

2

k o r o n a .

Aki fess é s k é n y e l m e s fűzőt óha|t.
rendelje meg

Győrött, Böbék Dánielné
M e g y e h á z - u t c a 9. s z á m alatt levő
mellfüzókülónlegességimúterméb 'ti.
A l e g ú j a b b —francia—reform—vau*,
i g e n - kényéfuies I t a l c s a n r nélküli
házi füzót m é r t é k u t á n igen jutá
nyos á r b a n . J a v í t á s é s tisztítás s/m•i
- t é n elfogadtatik.
Ugyanott utazónó

felvételik.

27 szám

6. olda!

KEMENESALJA

Tisztaság — Egészség!
Ha fáinak a lábai :

menjeni gőzfürdőbe,
M;i fái .'i dereka:

menjen gőzfürdőbe,
Ha éjjel dőzsöl :

ménjei gőzfürdőbe.
Ha egészséges:

menjen gőzfürdőbe,
hogy ezt a kincset megóvja.

Masszás és tyukszemvágás.

Pápai gőz- és kádfürdő
reggel^' 6 órától

egész

nap

nyitva.

Csütörtökön délelőtt és délután a gőz
1412,1913. tkr.

fürdót hölgyek használhatják.

Árverési hirdetményi kivonat.
A czelldömölki kir, járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy Mócsi G. Miklós czelldömölki laos végrehajtatónak Móri István dolcsi
..ikos végrehajtást szenvedő elleni 531
!vjj65 fill. szakértői dij^ 17 K kérvénu.
" ~ t i H
FéTFolyamodási és 78 K
"2 fill. ^végrehajtási költségek iránti, az
árverési ' kérvényért 26 K 2(» fillérboti
tegállapitott és még a felmerülendő
öltségek iránti végrehajtási ügyében a
:elldömólki kir. járásbíróság területén
•vő és Duka község határában fekvő
ukai 226 sz. tjkvben A t 1 sor 226
írsz. aíalt foglalt középdülőbeli szántótjldre s az azon épült 6ö/a iirsz. házra
i 539 K-ban megállapított kikiáltási árban
>z árverést elrendelte és hogy a fentebb
negjelölt ingatlan az 1913. éri július

hó 16 (tizenhat) napján d e. 9 ó n 
kor Duka községházánál megtartandó
yilvános árverésen eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
igatlanok megajánlott s fentebb megj dőlt kikiáltási árnak 10° „-át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42.
>ábsn jelzett árfolyammal számított és
.z 188Í. évi november hó 1-én 3333.
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet
I. §-ában 'kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagv
i l 1881. évi 60. tc. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Czelldömölk, 1913. április 19.
Dr. HUSSY, sk. kir. aljbiro

Szaiay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca
Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat,
koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket.
' .
Húllaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely
o ír;i |>u:iipás díszletek állanak rendelkezésemre.
Varosunk vidéke n. é.
vagyok mély tisztelettel

közönségének szives jóindulatát

kérve,

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sági-utca.

S z a l ó k y Zsigmond
kőfaragó

Czelldömölk.
Sirköraktár: Szentháromság-tér.
: Köfaragó-telep : Kis-ntca.

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirköraktár.
- « a 4 a ^ r í ^ d m e r é s h é z szüksé
ges köveket raktáron tartok.
íjttlelütun'íát és mindennemű javításokat
elfogadok és azokat jutányos áron készítem

7. oldal.
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Eladó szőlő.
A Sághegy czelldömölki
részéri egy 600 négyszögöl
területű, négy éves amerikai
vesszővel beültetett termő szóló
pincével együtt olcsón eladó
Érdeklődök Tóth József

szőlőbirtokosnál a Sághegyen
nyerhetnek bővebb
sítást.

fölvilágo

Gépjavító és k o v á c s m ű h e l y .
Tisztelettel hozzuk n n é közönség b. tudomására, hoey Czell
saját telkünkön épült
uj mű h e h O i i k v i i - '. .
'•

dömölkön a Gyár Utcában íKArhvfcorí mellett)
6 darab dupla Göndöcs féle
élező bélelt

mezőgazdasági fjspjavitó és kovács-műhelyt
rendeztünk
Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, votőgépek,
járgányok, szivattyúk", stb szakwerfl javítását.
Mindennemű kovácsmunkákat, lóvasalást a legpontosabban teljesitünk. S/.ives pártfogást kérve.
kiváló tisztelettel

K A P T Á R
3 család ménnel és a hozzá
tartozó

eszközükkel azonnal

jutányos áron eladó.
Bővebbet

a

Varga Testvérek, gépészek.

kiadóhivatalban.

S

T i

| Pártoljuk az nj üvegest

g

Van szerencsém a n.
közönség b tudomására hozni,
hogy egy nagyobb alkalmi
vétel folytán

SS
|S
B
B

üveg-áraimat

sSS

sörös, boros, mosdó, étkező,
tea és kávéskészleteimet, tük
röket, porcellán és majolika
edényeimet, alkalmi és nász
ajándékul szolgáló cikkeimet a
beszerzési értéknél 20 száza
lékkal olcsóbban árusítom ki.
Nagy súlyt helyezek az

H

3

Balatonmelléki 1912. évi

B

g

termésű boraimat, ha azok-

g

3

H

ból legalább 50 liter rendel-

B

™

g

telik, 70 filléres á r b a n eladom

|J

H

B á r m i k o r kapható.

g

B

Domokos Ignác, szállodás,

g

ZAKOTS I S T V Á N
kelmefestéssete és vegyészeti
ruhatisztító intézete
PÁPÁN, Szentbenedek-tér 16.
(Saját házamban.).
Vidéki megrendelések gyorsan
és lelkiismeretesen eszközól=
tétnek.
= :

Automobilok, kerékpárok, Írógépek, varrógépek,
mérlegek, mindennemű mfiszerészeti dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük.

munkákra s minthogy remek
és modern kereteket szereztem
be alkalmi vásárlásommal, ezen
munkákat is versenyárban
tudom előállítani.
A vendéglős urak szives
figyelmébe ajánlom nagy kész
letben álló sörös és boros
poharaimat, kávéházi fehér és
színes csészéimet, dupla erős
g
tányéraimat stb.
Ef
Saját érdekét szolgálja minB
denki,—aki nagy, raktáramat
B
megtekinti s olcsó áraim felől
B
magának-.meggyőződést szerez.
B

Motorokhoz
szükséges al
katrészeket rak
táron tartunk.
Épületekhez
vasredőnyöket,
tolórácsokat,
napvédőernyőxet készítünk.
A jelenkor, i^énypjnpk' megfelelő

Friedman Salamon: M
B

legújabb rendszerű

gépekkel,

különféle esztergapadok, amerikai gyorsfurógépstb.
felszerelt villamüzetnü

Tisztelettel

(A Központi kávéház mellett.)

H

Olcsó bor.

SEEEEEEEEE9EEESE

üvegezés! és képkeretezési

M

3

B
B
B

nagyszabásii

gépműhelyünkben

mindenféle

pari és gazdasági gépeket szakszerűen javitunk

Takáts és Schmidt Czelldömölk,
Sági-ntca 30. szám alatt.
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GERMANIA
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben.
Magyarországi igazgatóság Budapesten.
Képviselet Kemenesalja és vidék re nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.)
Biztosítási állomány 1912. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona
Nyereménytartalék 40 millió korona.
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona.
=====
A . Germánia a Németbirodalorn egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kivQI áll a magyar
országi biztosító társaságok kartelén.
Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és évi Úszta nyereményeinek 95° -át
a biztosító felel között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 érre szóló 10000
koronás életbiztosítása, feltéve, ha az illető ez időt eléri, csak 6222 koronába kerül.
Egy csekély minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely
esetben a dijak fizetése megszűnik és a bistositás időtartamának ideje alatt a biztosított 10%-os
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kiűzeti a haláleset
utan. vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után.
Egyéb előnyök : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi
tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben. Hegtámadhatatlanság. A kötvény két évi fennállása után párhaj vagy öngyilkosság eseteiben
sem támadható meg. Világkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és utazhatik az egész földön. Kölcsön és visszavásárlás. Három évi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek.
Részletes számítással és felvilágosítással az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a
0

GERMANIA életbizt részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete.

K L A P P E R

F Ü L Ö - P

bútoráruháza

Czelldömölkön (Gayer ház)

a legelőnyösebb bevásárlási forrás.
ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron
kaphatók itt különféle

BUTORO

gyermekkocsik, vasutas
kézitáskák, szőnyegek,

rák. bőröndök,, utazókosarak, erázények, kefqárqk, fésflk. hajdiszek,
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban.
Teljes szoba^és^konyhaberendezések.
yomatol

l>ink.:r.-ve .Vándor viflaii\er.-..e' b ren lézetl könyvnyomdájában Czelldömölk.

