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kereskedelemügyi miniszteri 'rendelet
szószerinti szövege a kővetkező:
Mindnyájunkat érdeklő rendeletet
Az érdekelt iparosság körében gya
bocsátott ki legújabban a kereskedelem kori panasz tárgya, hogy az építőiparra
ügyi miniszter. Érdekli e folyton fejlődő vonatkozólag hatályban l»vó rendeleteket
városban a rendelet ugy az épittetöket, a hatóságok eltérően értelmezik és hogy
mint az építőket egyaránt és tisztában ennek következtében iparuk gyakorlása
lehet most már mindkét fél a felől, hogy közben az építőiparosok sok zaklatásnak
képesítésénél fogva ki milyen épület vannak kitéve. Szükségesnek látom ennek
létesítését vállalhatja el. Minthogy az következtében az érvényben levő rendel
utóbbi időkben városunkban is sok kezések szabatossabb szövegezését és
panasz és feljelentés. tététett egyesek ezzel kapcsolatban, habár csak ideiglenes
ellen, a fennálló törvények és rendele jelleggel is, a legsürgősebben kielégí
teknek pedig különféle értelmezést lehe tendő követelmények teljesítését, meg
tett adni, a jogorvoslat nem mindenkor kell azonban jegyzenem, hogy a kérdés
lehetett kielégítő a felekre nézve. Való nek ezúttal foganatosított rendezését
ban üdvös intézkedés ez a kereskedelmi egyáltalán nem kívánom mérvadónak
miniszter részéről és reánk nézve szer tekinteni az építőipar gyakorlása tőrvé
felett fontos és aktuális.
nyi rendezésénekmódozataira nézve és
A kőmivesipar gyakorlása tárgyában pedig különöseit a tekintetben, hogy az

A Kossuth-Dóta eredete.
Káldy Gyula, aki a magyar zeneiroda
lomnak oly nagy szolgálatokat tett a Tököli
és Rákóczy-kor magyar zenéjének ismerte
tésével, összegyűjtötte és kiadta az 1821-től
1861-ig termett magyar szabadságdalokat, és
indulókat. A becses műben, amiben egyOtt
vannak a szabadságharc és a vele össze
függő évtizedek politikai és csatadalai, —
a Kossoth-nóta eredetéről Káldy a következő
dolgokat irja :
A dal a Rákóczy-kbr zenéinek egyik
szép maradványa, melyet a század elején, a
francia háborúk alatt, a következő huszár
énekre alkalmaztak :
Beállottam katonának,
Ferenc császár huszárjának,
Ti^ esztendő nem a világ,
- Enyém lesz a legszebb virág.
Éljen a haza !
, Mikor 1848. április havában a magyar
minisztérium 10 zászlóalj toborzását elren

delte, a verbuválás az Alföldön azonnal el
kezdődött s Szeged varosának akkori két
tanácsosa, Oszlrovszky József a bel- és fel
sővárosban, Kéngey Nándor az alsóvárosban
és a Rókus-külvárosban zeneszóval kezdték
a toborzást, reggel indultak el s már déltáj
ban a városházhoz visszatérve, nemcsak a
zászlóalj létszáma (ezer ember) volt teljes,
de azonfelül is fölcsaptak háromszázan. Ez
volt a harmadik zászlóalj, melynek parancs
noka Damjanich lett. Mikor a város zászló
jukat lölszentelte, énekelték a rekruták elóször ezt a nrttát a fent emiitett verbunkosra:
Magyarország édes hazám,
Neked szült és nevelt anyám,
Négy esztendő nem a világ,
Éljen a magyr.r szabadság,
Éljen a haza !
Mert négy éves volt a szolgálati idö.
Ugyancsak S/egeden, . mikor az országgyűlés
elrendelte a 200.000 honvéd toborzását, ver
buváltak a 33-ik zászlóaljat is. Akkor már
ezt a verset alkalmazták

építőipar . különböző fokozatai, illetve
ágai és ezzel kapcsolatosan a különböző
építőiparosok munkakörei a törvényi
szabályozás során miképen határoltassa
nak el egymástól.
Ezek előrebocsátása után az 1884.
évi XVII. t.-c. 10. §-ában foglalt felha
talmazás alapján a fennállott főldtnivelés
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. mi
nisztérium által 1884. évi október 30-án
46 188. szám alatt kiadott rendelet 3.
S-a elsó bekezdésének, ugyant rendelet
5. §-ának, valamint a hivatali elődöm
által 1896. évi december 25-én 78.000
szám slatt kiadott rendeletnek hatályon
kivül helyezése mellett a következőket
rendelem:
1. §. A

és K O R É I N

földszintes

Kossuth l,;ij"S azt izente,
Hogy kevés a regi mantje,
Ha még egyszer azt izeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a haza !
Igy tehát ez a, Pulszky tréfás, megjegy
zése szerint, luteránus nóta, (mert még
egyszer várja az izenetet) a legnagyobb al
földi városban született. Mikor az ország
gyűlés újra 60 zászlóalj szervezését elhatá
rozta, a hazafias Szeged a 133-ik zászlóaljat
is* fölállította, most már nemcsak fiaiból,
de bánáti svábokból is. Oszlrovszky — mert
tudomására jutott, hogy Rukavina, Temesvár
parancsnoka, a közeli sváb helységekben
osztrák részre soroztatni akar — titkon
éjszaka Szegedre becsempésztette a hazafias
sváb szülőkkel fiaikat. Akkor ezt a nótát
énekelték :
Kossuth Lajos azt izente,
Elfogyott a regimentje.
Ha elfogyott kettő-három,
Lesz belőle harminchárom,
Éljen a haza !
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Legiobb anyagból készült, legújabb fazonú női és gyermekJelÖ'ltŐlt a közelgő őszi szezonra előnyös áron
on

ajánlja a I. vevőközönség szíves figyelmébe. — Választékot szívesen küldünk, felvilágosításokkal készsőj
gel szolgálunk.
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lakóháza

kat és gazdasági épületeket az építkezés
teljes befejezéséhez szükséges iparos-
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KRAUSZ

kőművesmesternek

van bárhol olyan

Szigorúan szabott árak!
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munkákkal együtt őnnállóan végrehajtani, és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
melyeknél a legszélesebb épületszárny által 1 8 8 4 . évi október 30-án 46.188.
szélességmérete — a kél külső falszin- . szám alatt kiadott rendelet egyéb renvonal közét mérve — a 15 métert meg j delkezéseit néni érinti.
Erről a törvényhatóságot megfe
nem haladja a melyben a legszélesebb
traktus — mélység belső fesztávola 6 lelő további intézkedés és nevezetesen
közhirrététel és alkalmazkodás végett
méternél nem nagyobb.Ezeknél nagyobb épületeknél a értesítem.
Báró Harkányi
János sk.
kőniivesmester csak a föld-, kőmúveskeresk ra. kir. miniszter. •—

és elhelyezőniunkákat és ezeket is csak
építőmester vezetése alatt végezheti.

Bucsu.

2. §. Ácsmester faszerkezetű házak
felépítését (mely alatt a favázas házak
ia értendók) a kapcsolatos összes más
ipari munkákkal együtt és ezek minden
néven nevezendő ácsmunkákat őnnállóan
végezhet.
3. §. A kőmivesiparos bárhol min
den olyan javító és tatarozóinunkát
önállóan végezhet, mely az épület szer
kezeti részét nem érinti é s amelyhez
földszintnél magasabb állványok felállí
tása nem szükséges.

Mily erős Volt Valamikor,
Mily hatalmas szál legény!
Istenem, de gyorsan Végzett,
Qyorsan kimúlt a szegény !
Ő. akinek szemeiből'
Annyi öröm sugárzott
S ajkai csak mosolyogtak, -—
ő, bennünket elhagyott
Miiyen hamar összeroppant
Oly hatalmas termete,
A gonosz k ó r megtámadta,
Qyorsan elbánt őVele . . .
:

Jogosítva van továbbá nagyközsé
gekben és kisköiségekben
egyszerű
szerkezetű földszintes, azaz egy, legfel
jebb két szobából, konyhából és kama
rából álló egyenes sorú pincenélküli
lakóházakon és gazdasági épületeknél,
amelyeknél az épület szélessége, vagyis
a külső szerkezeti -főfalak közötti fesz
távolság 6 méternél nem nagyobb, az
ácsmunka kivételével, a kómives- és
egyéb ipari munkát őnnállóan végezni.
Egyes vidékeken, ahol bizonyos
tipus szerinti lakóházak építése szokásos
és általános, a kőműves-iparosok és á"
kőművesmesterek ilyenek építését végez
hetik akkor is, ha azok a fent körülirt
egyszerű szerkezetű lakóházaktól, illetve
jelen rendeletem 1. §-ában körülirt
földszintes lakóházaktól eltérők is.
4. §. Ácsiparosnak joga van bárhol
az épület szerkezetét nem érintő minden
javító- és tatarozómunkát önállóan vé
gezni, azonkívül nagy? és kisközségekben
oly földszintes épületeken előforduló
ácsmunkát, amelynek építésére a kőmi
vesiparos jogosult, saját felelősségére
végrehajtani, végül bárhol padlókat,
kerítéseket, kapukat, ajtó- és ablakfél
fákat, sertés- és hasonló ólakat készíteni.
Jelen rendeletem azonnal életbe
lép és az a fennállott fóldmivelés-, ipar

^egölte a szervezetét,
Szegényt ágyba döntötte
S ettől fogVa csupa bánat.
Csupa kin Volt élete.
Most nem szenved, mert betegség
S'fájdalom már nem gyötri.
. . . Örök élet s Világosság
Fényeskedjék. őneki !

Szemle.
Abból az alkalomból, hogy a bal
kán államok osztozkodása napirenden
van és különösen, hogy a crnagorcok
királya úgyszólván fittyet hányt a
nagyhatalmaknak, nem lesz érdektelen
megemlékezni arról, hogy Nikita nem
az első crnagorc fejedelem, aki szembe
szállt egész Európával'. Száz évvel
ezelőtt egyik elődje hasonlóképpen cse
lekedett.
A crnagorcok uralkodója akkoron
I. Péter fejedelem volt, aki nem kisebb
hatalmassággal kezdett ki, mint az
Európát megalázó Napóleonnal : hadat
üzent neki. A dolog ugy kezdődött,
hogy Péter fejedelem székhelyévé és
országa fővárosává az Adriaparti Kattarót szemelte ki, mely 1805. évi osztrák
és montenegrói egyezmény szerint Mon
tenegrónak jutott. Az 1806-diki pozsonyi
békekötésben azonban Ausztria Fran
ciországnak engedte át a-dalmát part
vidéket Zadar, Raguza és Kattaró
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városokkal együtt. I. Péter nem sokat
habozott, levonta a megfelelő konzek
venciát ebből az uj helyzetből. Tudniillik
hadat üzent a francia császárságnak.
Ez a hadüzenet nem volt csak amolyan
platonikus jellegű, mint például mosta
nagyhatalmak flotta-demonstrációja, a
fejedelem vagy húszezer katonával föl
kerekedett Maimont francia marsai
ellen. A crnagorc katonák rajta ütöttek
áz egyes francia csapatokon, csipkedték,
nyugtalanították őket, sőt, hozzáláttak
Raguza ostromához, mig végtére 1807ben Franciország békét kötött Monte
negróval, engedményeket téve neki. I.
Péter fejedelem azonban nem érte be
az adott engedményekkel. Hozzáfogott
hadserege újjászervezéséhez, ami eltar
tott néhány esztendeig és 1813-ban
ismét megüzente a hadat Napóleonnak.
Serege élén megtámadta a hegyek közt
eltévedt francia csapatot, szétverte,
foglyul ejtett sok' franciát és zsákmá
nyolt négy ágyút is. Francia katonaság
abban az időben Dalmáciában igen
kevés volt, a nyakas fejedelem nagyobb
ellenállással nem igen találkozott és csakhamar bevonult a minden ellenállás
nélkül kapituláló Kattaróba.
..zonban a fejedelem nem sokáig
örvendezhetett a szép tengerparii vá
ró, kának. A következő évben Ausztria
a bécsi kongresszuson annak a kíván
ságának adott kifejezést, hogy vissza
kapja a néhány éve elvesztett Kattarót.
Oroszország hozzájárult Ausztria kíván
ságához, miután Ausztria lemondott
jelentékeny lengyel területről Oroszor
szág javára. A bécsi kongresszus Auszt
riának adta át Kattarót, anélkül, hogy
a montenegrói uralkodó' beleegyezését
kérte volna. Péter fejedelem persze
nem akart engedni a hatalmak akara
tának, ámbár Oroszország minden be
folyását latba vetette. A fejedelim kereken
kijelentette, hogy Kattarót nem adja át.
A hatalmak erre büntető expedícióra
hatalmazták föl Ausztriát. Több osztrák
ezred — vagy harmincezer ember —
vonult Kattaró alá. Néhány csetepaté
után a crnagorc fejedelem fölhagyott a
további ellenállással és visszahúzódott
seregével Montenegró régi határai mögé,
Cetinjét téve meg ismét székvárosává.
*
Panaszkodunk és ismét panaszko
dunk mi, magyarok is, hogy sok nálunk
az analfabéta (írástudatlan), még pedig
teljes joggal. De azért »nem minden
arany, ami fényes* másutt se. Csak
pillantsunk be a hires angol hadsereg
statisztikájába, látni fogjuk, hpgy az
angol hivatásos hadsereg képzettsége
nem a legjobb lábon áll. Egy angol

lámaa
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Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a
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katonai szaklapban, a »Military Mail«ben ugyanis azt olvassuk, hogy az anal
fabetizmus (Írástudatlanság)
növekedése
a legnagvobb m é r t é k b e n gondolkodói)*
ejtette a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m m é r t é k a d ó
köreit. Az 1912-ben
bevált
29.019
újoncból,
hivatalos jelentés
szerint,
3.208 nem tud sem írni, sem olvasni;
8620 újonc
csak annyira jártas az
o l v a s á s b a n , amennyire a nyolc eszten
d ő s elemi i s k o l á s g y e r m e k .
8.721 a
b e l ü k felét sem ismeri, a legegyszerűbb
s z á m t a n i föladatok m e g o l d á s á r ó l fogalma,
sincs, a nyolcadik e s z t e n d ő s
diákot
- e n n y i t u d á s s a l m e g b u k t a t n á k . A 29.019
uioncból m i n d ö s s z e 8454 akadt olyan,
aki az elemi iskolai ismeretekkel annyira
mennyire t i s z t á b a n
van. Az angol
szaksajtó kétségbeejtőnek
mondja ezt
az állapotot, mely a katonai k i k é p z é s t
fölöttébb m e g n e h e z í t i .
Az angol k a t o n á k
analfabétasága
azonban csöpötl se vigasztaljon b e n n ü n 
ket : ellenkezőleg : a magyar
nemzeti
n é p n e v e l é s - o k t a t á s ü g y é n e k fölkarolása
és elobbrevitele legyen legelső f ö l a d a t u n k !
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Az előadás felülmúlt minden várakozást. órákat k i v a n n a k szerezni maguknak a a szey
Ebben az előadásban megkapó módon illusz replők rátermettségéről személyes lapaazXfatrálta a fiatalság, hogy mire képes a lelkese tokat merileni, ajánljuk a részvételt és a ki
dés és ambitió a művészet terén is. Ar egész rándulást a kemenesmagasi derék polgárság
előadás valóságos tapsvihar mellen í,>l\t lo vendégszerető körebe.
és nem indokolatlanul, meri minden szereplő
fényesen megáll..tta a hely.-;.
S z é p a fénye.
Ami a szereplőkel illeti, első sorban
Szép a fénye ienn az égen,
kell megemlékeznünk a szegény árva Iluska
A hajnali csillagnak.
szerepét játszó kis primadonnáról, Szabó Er
De a szivem ábrándjai
zsikéről, aki igazan megkap., és szerepének
Csillogóbban ragyognak.
minden változásahoz alkalmazkodó játékot
A vén nap is elmehetue
produkált, ügy kedves játékával, mint remek,
Szégyenében bujdosni,
iskolázott hangjavai mindvégig lebilincselte a
Ha feldobnám álmaimat
nagyszámú hallgatóság érdeklődését. Szép
A mennyboltra ragyogni.
játékáért a közönség gyönyörű virágcsokrok
kal honorálta. - - Az elismerés es szinte a
De egy leány, barna kis lány
csodálat hangján emlékezünk meg magáról
Ha meg csalna engemet.
János vitézről, akinek nehéz szerepét Pálfy
Kényes álom, tündér ábránd
Mihály töltötie be igazán színészi tehetséggel
Miud elhagyná szivemet.
és bámulatraméltó hangjával — A remény
Olyan lenne az életem,
telenül szerető és a szülőföldjére oly épó
Mint a sötét éjszaka,
sóvárgással visszavágyó Bagó szerepét ifj.
Melynek lement s nem lesz többé
Smideliusz Sándor játszotta, megható s.ereTündöklő szép c.-illaga.
pét minden izében átérezve s hatalmas bari
•Ssaóo' Gyula.
ton hangjával a közönséget gyönyörködtetve.
— Őszinte elismerést érdemel Bálint Juliska,
aki a gonosz mostoha szerepében mutatott
be vérbeli szinésztehetséget oly finom alakí
tással, hogy a legnagyobb színházakban is
Polgári Iskolánk ügye előtérben.
derekasan megállná helyét. — A francia ki Reménységünk alvófélben levó szikrája
rály komikus szerepében pedig Báyer Géza
ismét éled s alapos kilátásaink vannak
remekelt. — Ugyancsak kedvesen játszotta a
hogy az utolsó
szerelmében Csalódott királyleányt Horváth most m á r arra. —
Matild. — GyörfT'; Hela eredeti alakítással percben l á n g r a lobbán. A régóta vajúdó
kreálta Bartalót, az udvari tudóst. Az általá k é r d é s sikeres megoldása ismét kedvező
nos derii, mi a nézőtér zsúfolt soraiban tá stádiumba jutott és polgári iskolánk
madt, kiváltképen az ó természetes játékának szeptember havában — igen valószínű
s kacagtató mókáinak folyománya. — Meg
— meg is nyílik. Békássy István vasemlítendő még szép és igazán magyar, hu
virmegye
főispánja
exponálta
magát
száros temperamentumu játékával ifj. Mesterházy Antal, a straz=ame.-trt- szerepében, városunkért é s Kuliszeky E r n ő tanfel
Németh Lajos mint csősz, László Sámuel és ügyelővel egyetértóleg soronkivül intézik
Magassy Gábor mint a falu gazdái. — Hogy .az ügyet. A kultuszminiszter abbeli nyi
pedig mennyi művész érzéket rejt magában latkozata, hogy iskolánkat 1914. évben
a falu rózsakoszoruja. a leányok serege, azt
m á r az állam veszi kezelésbe, egyelőre
fényesen illusztrálta a harmadik felvonásban
m é g nem érkezett le, de az alapos ki
a görőgtüzzel megvilágított gyönyört tündérek
látásra való tekintettel az elöinlézkedémég gyönyörűbb tündértánca.
sek s ü r g ő s e n folyamatba tétetnek. A,
Elismerés illeti végül a rendezőségéi és
városi képviselőtestület folyó hó 26-án
különösen a rendezőség két kiváló tagját:
Szakái Lászlót es Magassy Antalt, akik a délelőtt közgyűlést tart é s személyesen

HÍREK.

A műkedvelő ifjúság fényes
sikere.
A mull vasárnapot megelőző napokban
nacy emotiót szilit az az érdeklődés, amely a
kemenesmagasi műkedvelő iljuság felé irá
nyult. Ez az ifjú garda az ottani nőegylet
égisze alatt merész dolgokra vállalkozott,
hasonlattal ugy is mondhatnók, hogy: fejjel
készült a falnak. A nőegylet ugyanis a tem
plomuk környékének parkírozása javára nyári
táncmulatság rendezését vette tervbe s ekkor
előállt egy dilettáns gárda, szivében tele lelke
sedéssel s_ ellentmondást nem türö elszánt
sággal s monda: Mi küzdeni akarunk a siker
érdekében, engedjétek, hogy ez Önkéntes had
Olyinus ellen vonuljon. Hadd ugrasszuk ki a
szemfényvesztő Tháliát fészkéből, aki egyedül
vallja magát isteni szikrától ihletettnek. Az
ifjak tehát nagy dologra készültek s merész
vállalkozásba bocsátkoztak: hogy eljátszanak
egy nagy, háromfelvonásos operettet, a —
Janón

vitézt.

Az érdeklődés tehát a darab, helyeseb
ben a szereplök felé fordult.akikról senki sem
mert akkora művészetet feltételezni, hogy egy
hosszú énekes színdarabot eljátszanak.
Az Erzsébet-ligetben a kora délutáni
órákban gyülekezett a közönség. Különösen
messze vidékről sokakat iizött a kíváncsiság,
igy Budapestről, Sopronból, Páiwrol és a
környék minden községéből. Az előadás kez
dete esti 8 órára volt kitűzve, de a folyton
.özönlő tumultus csak 9 órakor telte lehetővé
a nséákezdésU

darab betanítása .Is rendezése körűt szereztek
maguknak kiváló érdemeket.
A zugó tansvihar elülése után megzen
dült a dal, vidám muzsikaszó jelezte a csár
dást és reggeli 7 urakor is táncospárokat
lehetelT még látni. Az oszladozó közönség
egy szép és maradandó emlékkel szivében
ment szét. amaz édes reménységgel, hogy a
közelebbi alkalom ismét összehozza őket egy
vidám társaság keretében.
A műkedvelő ifju^ag különben ma meg
ismétli az előadási - mv'ázok.-akik kaUnmes

iseg,

fog megjelenni

ezen a tanfelügyelő is,

hogy a megnyitás iránti javaslatait elő
terjessze

iskolaszék

tagjainak

haladéktalan

és

megválasztását

keresztül

vigye.

m á r csak

Most

az

rajtunk

minden s ha

képviselőtestületünk

zárkózik

— a város

el

múlik
nem

fejlődésének

előmozdítása elől. a czelldöttiölki polgári
iskoláról mint befejezett tényről beszélJietfmk.

•

....

A Kossuth Ujos-ntca ujon-

nan épült emeletes házában
(Dinkgreie-f éle ház) egy szép,

TÁGAS ÜZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ.

.-

4.

Lajos napján minden íja.- magvar ha
zafi halas kegyeletlel emlékezik dicső emlekü
nagy haz tukliara, Kossuih Lajosra «- mi e
napon az ő magasztos emlékének azzal áldo
zunk, hogy lapunk mai szamában • a Kossuth» uota. eredetéről közlünk egy kedves kis cik* kelyt, melyei olvasóközönségünk
figyelmébe
ajánlunk.
Vadászat. A ÍOldmirelésOjyl miniszter
megengedte, hogy grof Krdödy Sándor sági,
.-omlóvari, károlyhazai, baloz.-ai. jánoshazai,
felső- és alsóodorfai es kajki erdejeben a vad
által okozott karok csökkentese céljából a
szarvastehenek a tilalmi idd alatt is lelövettelhessenek.' Az engedély folyó evi augusztus
' hó 15-tól október 15-ig-es 1914. január 1-tfll
február 15-ig terjed.
Honvedienekar hangversenye a l o roaa szálló kertjeben. A varosunkban időző
honvédzenekar, amely tegnap este 6 és 7 óra
között térzenét adott, ma délelőtt az apátsági
templomban fogja mise alkalmával a zenét
szolgáltatni. Délután pedig 6 orátol éjjeli 12
óráig a Korona szálló kerti helyiségében
hangversenyez. Domokos Ignác szillólulajdonos fáradságot és költséget nem kiméire,
vendégei kedvéért hozta ez áldozatot.
Katonaság varosunkban.
Pénteken
délelőtt érkezett városunkba a pozsbnyi 13.
honvédezred katonazenekar közreműködése
mellett, hogy itt tartsa meg idei összpontosí
tott ezredgyakorfatat. A gyakorlat lovasság és
tüzérség kombinálásával történik és hétfőn
nyer befejezést.
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szuperfoszfatot hasznaim, mert az ezideig kat.
holdanként alkalmazót 160 kg. szuperfoszf.it
csak 161 kg. buzatermestobbletet erdményezett, amely többlettermeléssel Medveczky nem
volt megelégedve s oty 1'JIO óta 3 mm
szuperfoszlálot hasznai
kat.
holdanként,
amely mennyiség 533 kg terméstöbbletet
ered nényezelt két évi állatiban, i d l f termésé
pedu 15 — 16 raéter»nz>á* Nem számítva
most mar sem a sza matermestöbbiet — sem
az utóhatás értékét. HJ koronát tesz ki kat.
holdanként a tiszta haszon a mütragyá/.ás
javára. Medveczky szerint nincs talaj, amely
a szuperfoszfátot meg ne hálálná, ha elegendő
nigymennyiségel juttatunk abból a talajba.
. A Wotan lámpa hirdetést t. olvasóin*
különös figyelmébe ajánljuk, it forgalomban
levő összea izzo lámpák közül a Wotan-lámpa
feltétlenül lehető legnagyobb, árammegtakaritásnál fogra kiválik, ugiszmtén ami tartósságát
illeti, minden várakozást felülmúl. Izzó lámpák
vásárlásánál ügyeljünk arra, hogy a lámpák
mindegyikén a .Wolan* név rajta legyen; s
utasítsuk vissza ha helyette mást kínálnak.
Ha üzletben nem kapható, forduljunk
köz
vetlenül a Mapyar Siemens-Schu^kert-műrekhez, Budapest, VI.. Terézkörut 36.
Kolomparek

lakomája,

az

alsósági

szám.

szesülhetnek a Collégium kebelében fennálló,
újonnan épített s kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben; ebéd- és vacsoráért
az egész tanévre 180 kor. fizetendő. Joghallga
tók havouként is beiratkozhatnak, mely eset
ben ebéd- es vacsoraért 19 kor., a reggeliért
3 kor. fizetendő. Az arra érdemesek igényt
unhatnak a Collégium által événkint kiosztatni
szokott ösztöndíjakra, valamint a szegenysorsuak a tandíjmentességre, tápintézeti dij-elengedésre, s a jeleulekeny alaptőkével rendelkező
.Jogasz segélyegylet" támogatásara. A jog
akadémiai ifjúsági-, v lamint a collegiumi nagy
könytar — utóbbiban nyilvános olvasóterem
is — a hallgatóság rendelkezésére áll. A
joghallgatók az előadási órákon kivül alkal
maztatást nyerhetnek ügyvédi irodáljban s
hivataloknál. A szünidőben mindennemű fel
világosítással — igy különöseirirodai
alkal
maztatás, lakás és ellátás tekintetében —
levélbeli megkeresésre is. szívesen szolgál a
jogakadémia dékáni hivatala. A tiszai ág. hitv.
ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának |ogakadémiáján, — a hazai ág. hitv. ev. egyház
ez egyetlen ilynemű tanintézetén — az
1012—13. tanév alatt 298 hallgató volt be
írva, ugy hogy a hallgatóság létszáma tekin
tetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadé
mia között az első volt. Az utolsó év alatt
30 joghallgató kapott végbizonyítványt. Az
arra illetékesek ideiglenes, végbizonyítványt
mar nov. 8-ikán kaphatnak s annak alapján
az egyete ueken azonnal szigoi latra jelentkez
hetnek. Az első alapvizsgálatot Csatary János;

dögtérröl Kolompárjaink egy elhullott sertést I ,
j
alapvizsgálatot Kőszeghy László,
emeltek el, amit j ó étvággyal el is fogyasz
Lengyel János, Rosenthal Arthur, Sperliug
Henrik, Szatír Miklós és Thóbiás Gyula; a
tottak. A belakmározott cigányokat ezért fel
jogtudományi államvizsgálatot Ruttkay Ernő
jelentették.
Jegyzők as államosítás m e l l e t t Besz tette le kitüntetéssel. Több joghallgató része
tercebányáról
írják : A Zolyomvarraegyei sül ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában,
1 kelera ellen. A titeli koleraeset ko
Községi és Körjegyzők Egyesülete hétfőn tar tandíj- és tápintézeti- díj elengedésében stb.
moly óvintézkedések megtételére bírta a kor tott' rendes évi közgyűlését Besztercebányán Ezen a cimen a joghallgatók által élvezett
m á n y . A belügyminiszter kijelölte azon vasuü
üresso Lajos dobrooyai körjegyző elnöklésével. kedvezmények összege a mult tanév alatt
meghaladta a 9000 kor -t. Az akadémiai ifjúság
állomásokat, amelyeken az útközben megbe Az elnök jelentésében megemlékezett a jegy
egyesületei: a jogasztestület, az annak kebe
zői
kar
államosításának
a
kérdéséről
is.
Azok
tegedett utasok orvosi kezelésbe vehetők.
lében' lentiállo irodalmi osztály es a segély
után a kijelentésen es nagyfontosságú nyilat
Járásunkban ily állomások Czelldömölk es
kozatok után mondotta, amelyeket a minisz- egylet élénk működést lejtettek ki. A jogaka
Jánosháza lesznek.
tereluök és belügyminiszter a jegyzők júliusi démia polgárai testületileg felvett tagjai az
Megint veszett eb. Jimaházán Benes tisztelgése alkalmával ebben a kérdésben eperjesi országos hirü közművelődési egyesü
letnek: a .Széchenyi Kör<-nek, a hol zene
Uatyás kutyáját egy kóborló eb megmarta. tettek, minden 'jegyző az államosítás hívének
terem, könyvtár, irodalmi és művészeti elő
A veszettség tünetéit magán viselő eb aztán kell, bogy vallja magát, mert ez a kormány adások állanak rendelkezésükre.
Ugyancsat
a jegyzők javára fogja megoldani mindazt a
eltűnt s igy kiirtani nem tudták. — E hó
sok kérdést, amelyért évtizedek óta folytat kedvezményes tagként lephetnek be az .Eper
jesi
Tornaés
Vivó-Egylet.-be,
mely
egyesület
9-én Boban is agyonvertek egy ismét étlen küzdelmet a jegyzői kar. A közgyűlés erre
kutyát, amely már kilencet megmart s egy egyhangnan kimondotta, hogy minden politikai kitűnően felszerelt tornacsarnokiban és játék
telepén eleven sportéletnek s gyakran országos
kis gyermeket is megsebesített. A megmart állásfoglalástól menten a jegyzők államosítá
jellegű versenyeknek
szintere. Mindezekről
sát
mind
közszolgálati,
mind
pedig
hazai
állatokat egytől-egyig agyonlőttek.
érdekek szempontjából föltétlenül szükségesnek részletes adatok a Collégium »Értesitő«-jében
Halálozás. Üzv. Szakács Istvánné sz. tartja, mivel csak igy véli elintézhetőnek a olvashatók, melyet a jogakadémia dékáni hi
Kecskédy Mária f, hó 23-án 80 éves korában kar fizetésének és közjogi helyzetének méltá vatala 20 filléres levélbélyeg beküldése ellené
ben bárkinek készséggel megküld. A városban
elhunyt. Hult teteme ma délután 4 órakor nyos rendezését.
egészséges é9 nem drága lakásuk elegendő
fog örök nyugalomra tétetni.
ifjúság
á l eperjesi jogakadémián az 1913-14. számmal állanak rendelkezésre, az
A Oermania életbiztosító részvénytár tanév 1-ső felére a beiratáaok 1913. szeptem ellátása jutányos. E mellett a tápintézettel egy
saság a biztosított feleknek evi nyereségének ber hó 1-től 12 íg eszkőzlendők. Utólagos telken lévő colleginmi theol. Otthonban mint
95 szazaiékát visszautalja.
felvételnek szeptember 13—15. napjain dékáni-, egy 15 evangélikus vagy református vallása
Dupla élvezette válik szabadsága, ha azután pedig tanari kari engedéllyel — legk*-' joghallgató félingyenes, avagy félévenként 60
sőbb
október 14-ig — lehet helye. Jelentke koronáért lakisi, fűtést, világítást és kiszolgá
elutazása előtt cipőjére >Berson< gummisarkokat t e t e t . Az uj Berson gummisarok arany zéseket, illeve előjegyzés iránti kérvényt a lást kaphat; ez esetben tehát teljes internidobozban: kényelmes, elegáns, ruganyos, tar jogakadémia dékáni hivatala már június hó tusi ellátást élvez. Az .Otthon, szabályai az
tós. Cipészétől kifejezetten »Berson« t kérjen, 15-től kezdve elfogad. Az előadások szeptem Értesítő theologiai részében közölve vannak.
ber 16-ikan kezdődnek. Az első félév decem Tekintve a rendelkezésre álló internátasi he
ha jól akar járni.
ber 20-ikan végződik. A beiratás érettségi lyek csekély szimat, kívánatos, hogy az ér
Az Országos Magyar Gazdasági Egye
bizonyítvány avagy leckekönyv alapján törté deklődők az .Otthon, felügyelő-tanáránál fel
sület németországi tanulmányút] a. Néhány nik. Azok az egyéves önkéntesek, a kik tény vételi kérelmüket még a
évvel ezelőtt az OMGE tanulmányutat tett leges katonai szolgálatukat f. évi szept hó
szünidő folyamán
Németországba, melyen legjobb gazdáink vet végén tejezik be, október t—8 napjain irat bejelentsek. Eperjesen, 1913. májas haviban.
alapvizsgalatok hati"<i<.j. | fifT- « n * "
m .lanti, aa.
tek- részt Egyeseket különösen a nemetországi kozhatnak be. Az alap'ri:
terlet Államtudományi és Jff ?!
a*- h. ev. collegiumi jogakadémia d é —raátrzjryazasr kérdések érdekeiTeE; s megíe-~
jogtudományi államvizsgáiét a tanévfolyamán
petve tapasztalták, hogy odakünn egy kat. barmikor tartható. A félévi tandíj 50 korona.
A nöi szabóipar — a soproni keresk.
hold nagysága területen 3 - 4 mm. szuper- Méltánylást érdemlő esetben a tandíj a félév
éa iparkamara határozata szerint — képe
foszfátot használnak, holott hazánkban még folyamin is befizethető. Evang lelkészek, ta
sítéshez kötött iparág lévén, Ónálló Ozői ipar
félannyit sem. Ezen tapasztalatok alapján nárok éi Unitok fiai — tekintet nélkül vagyoni testületi kötelékbe tartoznak, tekintet nélkül,
viszonyaikra — minden további folyamodás
kísérelte meg Medveczky Károly Bacs-Bodrog
hogy a női szabóiparos férfi-e vagy nő. Nem
nélkül a tandíj felét fizetik, á jogakadémiai
megye, kanjamijon nagybérlő dupla adag hallgatók vallisfelekezeti különbség nélkül ré- tekinthető azonban a női szabóipar Ónálló
Ozőjéoek a varrónő, aki házhoz j i r .
m
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Vasvármegye törvényhatóságának má
jus 19-ik közgyűlése a községi és közjegyzők
egyesületének kérelmére elhatározta, hogy a
jegyzők fizeíetrendeztsét országos rendezéséig
olykép rendezik, hogy a közs. és körjegyzők
fizetésének miuimnma 2080, a segédjegyzőké
pedig 1300 koronában állapittassék meg. A
vármegye ezen méltányos határozatát néhány
község — melyek uity látszik igen szivükön
viselik jegyzőik sorsat — megtellebezte s igy
az a belügyminiszterhez került. Pont. Most
jön a java. Teguap érkezett meg a belügy
miniszter leirata a vármegyéhez, melyben
közli, hogy a vármegye határozatát nem hagy
hatja jóvá, mert a jegyzők fizetésének tör
vényhatósági utón való ideiglenes rendezése
a tervbe vet; országos rendezése előtt sem
nem aktuális, sem nem célszerű.
Meghívó. A Nagysimonyi Polgári Olva
sókör 1913. évi augusztus hó 24-ik napján
könyvtárának gyarapítására szinielőadással
egybekötött zártkörű nyári táncmulatságot
rendez. Belépődíj : I . hely 2'20 K. I I . hely
1-50 K, (csaladjegy 3 K.) I I I . hely 1 K
(családjegy 220 K.) Kezdete d. u. pontosan
(él 7 órako.. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A hes
lyiség fedett, t-hat az előad is kedvezőtlen
idő esetén is megtartatik. Jó zenéről, ízletes
étel- és italokról gondoskodva van.

Hogyan támadnak

a babonák? A

5. oldV

A ónkor a r á t leszállítják. Arról érte
sítenek, hogy a ' cukorgyarosok csak nemrég
határozták el a cukor árának leszállítását s
most arról adnak hírt, hogy további olcsób
bodás várható. A helyzet nevezetesen az,
hogy az olcsó vizint fölhasználásával mind
nagyobb arányokat ölt a német cukorbeho
zatal s ez majdnem teljes egészében Magyar
ország felé irányul. Ennek különben nem
lényegtelen oka az is, hogy Ausztriában
olcsóbb a cukor, mint nálunk, minéllogva a
német gyáraknak aránylag könnyű helyzetük
van a sikeres verseny szempontjából. Ha már
most a magyar cukorgyárak nem akarnak
további teret veszteni, kénytelenek az eddigi
árpolitikán változtatni, amire most már meg
is van a hajlandóság.
A varrógép föltalálója Tnnmas József ;
/olt, aki 1910-ben Hobokenben, Newyork mel- •
lelt, halt meg. 83 esztendőt élt és testvére
volt az 1870 diki porosz-francia háborúban j
sokat szerepelt Thoinas tábornoknak, A mai
varrógép föltalálója Ugyau Madersperger volt,de ennek találmányát Thomas tökéletesítette
és telte használhatóvá.
1

Vihar vonult at járásunkon sz. István
király napján, mely este 6 órakor kezdődött,
a sOrn záporeső pedig majdnem éjfélig esett.
Nemetujvár tt, Zalaegerszegen, Borsod- és
Sárosmegyéhen és az ország egyéb vidékein
hatalmas felhőszakadás pusztított, melynek
pusztulás járt nyomában.

Gróf Erdödy Sándor

sági erdejében
1 m' (130 cm. magasra rakva)
tölgy hasáb 9 K 60 fillér.
1 nr kemény ág 8 KlOíill
A fa váltható miaden kedd
és pénteken délig az erdőn.
Erdóhivatal Jánosházán.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!
RÓZSI *

Soproni Napló írja a következő érdekes és
jellemző esetet: Pár hete annak, hogy Losonc
vidékén Rapp községében egy Szaniszló Pál
nevű juhászgyerek föltörte a róm. kath.
templom perselyét s onnan 30—40 korona
készpénzt elvitt. A lopott pénzt aztán Gyetvai
Fürdőzik a szerkesztő. Egyik tüzoltóPál csordással megosztották. A csendőrség
kinyomozta a tetteseket, igy került a dutog a ujságnak a szerkesztője, aki ügyvéd is, a
losonci járásbíróság elé, ahol azouban Sza ' fürdőről küldte a havi újságszámba való
niszló fölött, 12 éven aluli korban volt, a j kéziratokat haza az ügyvédbojtár urnák, hogy
törvény értelmében nem lehetett ítélkezni, adja ez a nyomdába és javítsa is ki majd a
ellenben Gyetvait elitélte a bíróság orgazdaság
sajtóhibákat.
miatt két heti fogházra. Az eset után nem
Az ügyvéd az egyik napon ezt a sür
sokára nagy vihar száguldott végig a közsé
gen, áz égiháború kint a mezőn találta a gönyt kapja a joggyakornok úrtól :
Szaniszló gyereket, a villám lesújtott reá s
Lap összeállítva, hírekhez harminc sor
ott a helyszínén megölte. A község eltemet kézirat szükséges.
tette a fiút, Gyetvai pedig bevonult a fogházba.
Az Ogyvéd visszasOrgönyöz a segédhez:
Most aztán a csendőrség azt jelentette a
Hírlapokból vágjon ki tűzesetről, táma
főszolgabírónak, hogy a szerencsétlenség he
lyén valóságos búcsújárás indult meg, mert dásról, oltásról, utóvizsgálatról szóló híreket
Isten kezének tulajdonítják, hogy a templomot és adja a nyomdának. .
fosztogató fiu, aki a földi igazságszolgáltatás
Az ügyvédjelölt ur híven teljesítette a
elől megmenekült, villámcsapás által pusztult
parancsot és a szerkesztő ügyvéd ur gyö
el. A hatóság különben intézkedett
nyörködve olvashatta ezeket a híreket a
Feranoi Ferdinánd a fegyveres hata lapjában:
lom főfelügyelője. A király a következő
Tüzénél folytán megrongálódott keztyűk,
kéziratot adta k i : »Kedves unokaöcsém, harisnyák, szalagok, csipkék, alsónadrágok és
Fereocz Ferdinánd Főherceg! Kinevezem egyéb divatáru-cikkek igen olcsón kaphatók
Kedvességedet az egész fegyveres erő főfelü Jeiteles és társa üzleteben, Árok-utca 7.
gyelővé. Az 1898. március 29-iki kéziratom
Támadásba
lépett az eddig csak véde
mal Kedvességedre ruházott hatáskör kibőví lemre szorítkozott török sereg Csataldzsánál.
tésével megbízom a nagyobb hadgyakorlatok
Oltás lesz a jövő szerdán a kis-utcai
vezetésével és felhatalmazom, hogy fegyveres
községházban. Fölhivatnak a szülők, hogy be
hatalmam körében mindennemű inspiciálást
oltandó kis gyermekeiket okvetlen elhozzák.
végezhessen. Kedvességed katonai irodája
Utóvizsgálat volt mult kedden Leberezentúl »az egész* fegyveres hatalom főfelü
nyésen s kitűnt, hogy még 7 marha szenved
gyelőjének irodája* elnevezést fogja viselni.
száj és körömfájásban.
Bad Ischl, 1913. augusztus 17. Fereocz József.

ÉS M T K I

ELBESZÉLÉSEI

novelta kötelet adott k i Arntz-

Bgfaáe

tok, hogy bátran
.janijuk a

kapja a művet, ha eceo
M d s 40 BHér dija* bo-iáok

A mi bolti ira:

2 korona.

Hirdetéseket
felvesz a
i

A háború bonyodalmak alatt terméényejfett__Románia egyik
legfontosabb gazdasági ága a petróleum ter
melése, melyből saját szükségletének ellátásán
kivOl évente mintegy 36 millió korona kivi
tele van. A román főváros, Bukarest mellett
levő petróleumforrás egyike az ország legna
gyobb telepeinek s annak az utóbbi megza
vart közlekedés és munkáskéz hiánya miatt
kényszerítve volt üzemét heteken át szüne
teltetni.

— Eladó" motorkerékpár.
Egy két lóerős Puch-gyártmánya
motorkerékpár teljesen jókarban ol
csón eladó. — Érdeklődők szerkesz
tőségünkhöz forduljanak.

kiadőMvátar
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LEGSZEBB

I

vágott é s cserépvirágok I
: mindenkor kaphatók :

|

KOSZORÚK

I

alkalmi csokrok, a legialésesebben, olcsó ár
ban azonnal készülnek

BERECZ

portál.

Eladók szerkesztőségünk
ben jelentsék a mennyi
séget és árt.

Egy keveset használt

I

üzleti portál
olcsón eladó
Érdeklődik lapnnk szer
kesztőségénél nyer

LAJOS

nek bővebb felvilá

kereskedelmi kertészetiben
C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N .
y

megvételre kerestetik.

gosítást.

Vlrágfillet: Kossuth La|os-ntca.
J S H j g f B t«l»p : Sipl-at.

Birtok-vétel.

E
B
B

ELADÓ

i kertészet f

B

B

H

A Sági-utcában

levő

j|

B

kereskedelmi kertészetemet

Q

||

azonnal olcsón eladom.

j|

I Sulok István, értesz. j|

300—500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik
sürgősen megvételre Vasvármegyében. -Eladni szándékozók
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát, minősegét, árát és fek
vési helyét lapnnk szerkesztő
ségével közöljék.

13

B

Kiadó lakás.
Czelldömölkön, a Szent
háromság-Téren egy újonnan
épült két szobás lakás előszo
bával konyhával és a szüksé
ges mellékhelyiségekkel .

ELADÓ HÁZ.

Kohn Sándor

Czelldömölkön a S/.entmárlon-ntcában egy újonnan
épült lakóház, melyen 1 szoba,
konyha és éléstár van, 745
négyszögöl gyümölcsöskerttel
azonnal eladó.
Bővebb értesítés kiadó
hivatalunkban nyerhető.

füszerkeresk.-nél szonnal kiadó.

fiz uj
•V •

Gépjavító és kovácsműhely.
Tisztelettel hozzuk a n é. közönség b. tudomására, hogv Czell
dömölkön a Gyár utcában (Kórházkert mellett) saját telkünkön épült
uj nifilielyijnkbén
.
.
.

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt
rendeztünk be. ^.•.'."F.iaüinljiil- iTnrTrJpet- heM7Ímnotriml- ~r^é|iir.|rép.»|{ j ^ t ő ^ p e k ^
járgányok, szivattyúk, stb szakszerű javítását.
Mindennemű kovácpmunkákat, lóvasalást a legpontosabban telje
sítünk Szives pártfogást kérve.
. kiváíó tiszteléttel

gummisarkot

a

vilig ismrn én &vtMdl ui U . 5 0 * .

•

>.-.i- '•

Varga Testvérek, gépészek.

t
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ZAKOTS ISTVÁN
kelmefestészete és vegyészeti
ruhatisztító intézete
PÁPÁN, Szentbenedek tér 16.
•Saj.it

házamban.)

Vidéki megrendelések gyorsan
és lelkiismeretesen eszközoi'
telnek. . . - .

Hölgyek figyelmébe.

34. s z i m

SZALAY

GYULA

temetkezési vállalata

CZELLDÖMÖLKÖN, SÁGI-UTCA.
Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat,
koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket.
Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miról sem kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok: mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
Városunk vidéke u. é. .közönségének szíves jóindulatát kérve,
vagyok mély tisztelettel
Szalay Gyula asztalon, Czelldömölk, Sagl-ntca.

Dunántúli Mess- és Téglagjárak ?. t.
Központi
.'

, , *

i r o d á j a : S ü m e g : (Zalám.)

Telefon tat. Sümeg 6. síim.

=

_

=

Levél és sürgönyeim: Mészgyárak, Sümeg (Zalám.) Gyártelepek:
Sümeg, Szentgál, Ajka, Dgod és Városlődön.
Legjutányosabb beszerzési forrás a legkiválóbb minőségű oltatlan
falmészben és mészhydrátban.

Aki fess es kényeimes fűzőt óhajt,
rendelje meg

Gyors és pontos szállítás bármely mennyiségben és bármely állo
másra. Kérjük saját érdekében szükségletének fedezése előtt ajanla
tunkat bekérni.
Kartellen kivtU.

Győrött, Böbék Dánlelné
Megyeház-utca 9. szám'alatt levő
mellfüzókülönlegességi műtermében.
A legújabb francia reform vagy
igen kényelmes halcsont nélküli
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin
tén elfogadtatik.

Automobilok, kerékpárok, írógépek, varrógépek,
mérlegek, mindennemű műszerészeti dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük.

Ugyanott utazónő felvételik.
Motorokhoz
szükséges al
katrészeketrak
táron tartunk?
Épületekhez
vasredőnyöket,
tolórácsokat,
napvédőernyő
ket készítőnk.

Tisztaság — Egészség!
Ha fájnak a lábai
menjen gőzfürdőbe,
Ha fáj a dereka:
menjen gőzfürdőbe
Ha éjjel dőzsöl :
menjen gőzfürdőbe.
Ha egészséges:
menjen gőzfürdőbe,
hogy ezt a kincset megóvja.

Masszás és tyukszemvágás.

Pápai gőz- és kádfürdő
reggel

6 urától

Csütörtökön

egész

nap nyitva.

délelőtt és d é l u t á n a gőz

fürdőt h ö l g y e k

használhatják.

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű

gépekkel,

különféle esztergapadok, amerikai gyorsrorőgépstb.
felszerelt villamüzemü

nagyszabású

gépműhelyünkben

mindenféle

pari és gazdasági gépéket szakszerűen javítunk

Takáts é s Schmidt Czelldömölk,
SáQi-utca 30. szám alatt

|___

ElaSó tenyészbika
A tokorcsi borgazdaság

Balatonmelleki 1912. évi

ban

egy darab pirostarica 2

termésű boraimat, ha azok

és fél éves tenyészigazolvány-

ból legalább 50 liter rendel

nyal- biró,

tetik, 70 filléres árban eladom.

félvér

simentháli

I B I K

A

Domokos Ignác, szállodás.

Felvilágosítással szolgál a

S z a l ó k y Zsigmond

tokorcsi bérgazdaság.

kőfaragó

Czelldömölk.

Eladó földbirtok.

Sirköraktár: Szentháromság-tér.
: Köfaragó-telep : Kis-utca. :

CzeUdömölkön a volt VVittmann féle kótörő mellett özv.

Homokkő-, márvány-, gránit- és

Tóthné-féle jól termo

földbirtok
azonnal

I

syenit sirköraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé

eladó.

Érdeklődók

í

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására
es 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«
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért
mindenütt kapható.

ííiEEEEEEEHEHESEBH

m
3

liliomtejszappaB

Bármikor kapható.

eladó.
|j

Steckenpferd

Olcsó bor.

.'

;Í
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forduljanak

ges köveket raktáron tartok.

Kálmán József
asztaloshoz Sárvár.

Epületmunkát és mindennemű javításokat
eliogadok és azokat Jutányos áron készítem.

GERMANIA
Életbiztositó Részvénytársaság Stettinben. Alapitva 1857-ben.
Magyarországi igazgatóság Budapesten.
Képviselet Kemenesalja és vidékére nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.)
Biztosítási állomány 1912. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona.
=
Nyereménytartalék 40 millió korona
A . Germánia' a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kívül áll a magyar
országi biztosító társaságok kartelén.
'
Életbiztosításokat köt a leimérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 95' , át
a biztosító felei között osztja szét. Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000
koronás életbiztosítása, felt ve, 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 biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10' ,,-os
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset
után, vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után.
Egyéb előnyök : Eiévülhetienség. Egyéves fennállás-esetén a kötvény nem évülhet e l ü g y 20 évi
tartamra szóló biztosítás ö éves fennállása esetén az egész' biztosítási tartamra teljes összegében-. van ér•vényhon, ff^o^|B^dhatatlaBSáq. A kötvény két évi fennállása utóiig párbírj vagy öngyilkosság eseteiben
sem támadható meg. ' VUágKOtvény.' "~3Í bt/.tosTtóirminden' üulön pótfizetés iiélküf.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
GZRMANIA életbizt. részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete.
m
Nyomatot

Dnikgreve Nándor villanjur

om

