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Celldömölk. D ö m é i k i-utea, Combié-hit — Iae imat-
tendök a lap szellemi és anyagi rékzél illoiö xainaeHteaj* 

küldemények. . . . 

A Kossnth-mnzenm 25 éves 
jibilenma. miként gondolkozzanak, hogyan érezünk 

| és mennyi a cselekvési erő egyesekben, 
Aki igas szívvel és nyugodt lélekkel: testületekben, községekben és hatóságok-

magyarnak meri magit nevezni, az meg-, ban akkor, amidőn a nagy meseszert!, le-
azivelendi e cikk keretében közölt so
rokai. 
' m laptoMMeT'IWnV hanem " s e 

Most pedig éppt*n arról van szó,hogy alakról, aki méltó arra, hogy Kossuth 
Lajos nevével egy idóben emlegessük. 

Jézusnak volt egy Pál apostola. Hu
nyadinak Kapisztrán Jánosa, Rakódnak 
Mikes Kelemenje, és Kossuth Lajosnak 
volt és van egy gróf Kreith Bélája, 

Most már pedig- iriunk részben esz^ 

őszinte sziv sugallatával szólunk az igaz 
emberhez, de különösen szólnnk a ma
gyar emberhez. Él-e még a magyar érc
ben olyan picinyke hajszál-édeny, egy lát
hatatlan finom idegecske, amely néha 
néha a kegyelet érzését hozza rezgésbe? kor, amidőn Kossuth Lajos 

gendás balhatatlan nevű Kossuth 
a magyar nép apjának emlék 

ózni. 

Lajos, 

a Kegyelet ol 
Avagy talán szükséges, hogy részle

tezzük Kossuth történelmi nagyságát, 
melylyel ámulatba ejtette az egész mü
veit világot? 

Talán lelkesíteni kell a magyart ak-
nevét vesz-

B a igen, akkor ezen csekélyke kegyelet szűk méltatlan ajkunkra? Avagy külön 
érzelmét, melyet a lét küzdelme, a dur 
•raságig hajszolt realizmus még mégha' 
gyott bensőnkben, kire fordítsuk másra 
mint történelmünk nagyjaira s ezek kö
stül a legkiválóbbra — Kossuth Lajos 
emlékére? 

De ne csüggedjünk I Korunk egoiz-
musa még nem ölte ki a magyar lélek
ből a haiatlasság s az eszel kapcsolat
ban levő kegyeletnek szent érzelmeit 
Van még idealizmus, lelkesedés és áldo
tta* készség a magyarban akkor, ha Kos
suth Lajos szent emlékéről van szó. Csak 
k i k e l i használni az elrejtett és kiaknáz 
hatatlan magyar hazafiasságot és áldó 
•twtkészséget. ; 

T A R C 

A villamoson. 
. u íi i . ű Si u u t* - • . 

Irta: SZEBENYI JÓZSEF. 
A villamos megállóiéi álltánk. Csak ketten: 

6 meg én. A cipóm orra egy Incéit kifestett és 
rettenetesen kéayelmetlenül éreztem magamat. 
ITtjyéHÉént elég tisztes volt rajtam a ruha, ha 
nem is valami különös vasalt elsgansia tiikrö-
zádött róla. Ahogy a profilban megnéztem, Igen 
kzainos veit Érezhette tekintetemet, mert mind-
jtsrt felém fordult, ram meresztette két esudála-
tosun kék szemét és szokatlanul hosszan nézett 
<* szememle. Igy szemben nagyon szép volt 
Tizenhat éves lehetett. Volt bem* tatami a 
nagy városi gyermeklányok meréss«égéből, abbéi 
* mindent tudó, mindent értő öntudatos tekin-

tétből. Nézett a szemembe, aztán tététől talpig 
végig nézett rajtam, le a cipőmig és én Ugy 
érestem, mintha egy szempillantásig megállt 
volna a tekintete a felfeslett cipőn. Végtelen 
szégyenéint fogott el. Ö igen elegáns volt a 

kell ismertetni azt a történelmi héroszt, 
kinek tüneményes egyénisége, legendás 
szelleme belevésődött minden magyarnak 
a szivébe? 

Tagadhatjuk-e hogy Kossuth Lajes, 
mint eszme és eszmény, mint a magyar 
szellem megtestesülése él minden ma
gyar szivében. 

Nem, ezt nem tagadjuk. 
A Kossuth kultusz ma már nem po

litikai pártkérdés és pártérdek, hanem 
fogalom, mely teljesen egyértelmű a ma
gyar nemzeti lét fennmaradásával. Én te
hát Kossuth Lajos nagyságához kommen
tárt nem fűzök. Ehhez igen gyenge az 
én tollam. De írok egy másik legendás 

gazdag lányok elegáns ruhája volt r.ijta. Az ar-
sán még ott Hit a tudat, hogy fi szép ruhát hord. 

Amíg a villamos meg nem érkezett, nem 
mertem ránézni. Bántott a dolog szörnyen és 
elhatároztam, hogy bátor lenek. A kocsiban 
szemküzt ütem vele. Ahogy elhelyezkedtünk 
megiót találkoztak a szemeink. Megint hosszan 
nézett rám, hidegen lesujtóan, valami durva kö
zöny volt a nézésében és már Bzinte remegtem 
a dühtől. A kalava bejött kérni a jegyet. Előbb 
hozzá fordult, aztán állt éneién. Büszke méltó
sággal mondtam: 

. . . Szabadjegy. 
Ilikor a kalauz kiment, megint 

melkedő, részbe menyi magasságig emelkedő, részben pe
dig elszomorító és a legridegebb próeai-
asságba eülyedö tényeket m 

Kreith Béla gróf 25 évvel eze
lőtt — valami isteni ihlettől áthatva — 
kezdte megvetni a Kossuth-ruuzeum alap
ját Emberi erót felülmúló fáradsággal ég 
küzdelemmel, párját ritkító lelkesedéssel 
egy óriási vagyon feláldozásával egy ne
gyed század alatt odáig vitte, hogy ma 
a saját tulajdonát képeső Kossuth mú
zeum, amelyben a legutolsó cérnaczál, kell, 
hogy a magyarnak, a magyar nemzetnek 
ereklyéjét képezze — zord üzleti számí
tás szerint is, — csaknem 700,000 kor
értéket képvisel. Ezt as értéket báró H ű r 

fért József osztrák fóur, a legelfogulat-
lanabb 1848—49-es historikus és a leg
hivatottabb 48-as gyűjtő állapította meg. 
Énnek az óriási erkölcsi és vagyoni ér-, 
tékkel bíró múzeumnak az összegyűjtése 
fenntartása és elhelyezése gróf Kreith. 
Bélának annyagi erejét teljesen kimerí
tette s ezért a legtisztább hazafiasságtól 

f*ŜSSE?*******ztV. 

tünk. Ugyanaz a hideg közönyös tekintet. És 
hosszan nézett rám, egyben mementó lenézett 
megint a cipőmre aszal a mitsem mondó, és 
rémes tekintettel. 

E l a nyomorult.Meglett embert igy megszí-
gyeniteni. Vártam mig leszállt. A láncaidnál fel
állt, végignézett rajtam, és indult kifelé. Én 
utánna A hid kösepén elébe kerültem. Vissza
fordultam és most már dacosan néztem ss arcába. 
Mintha sose látott volna, a szemembe nézett 
hosszan, érdelödó kutatással, de hideg, merev, 
rettenetes tekintettel. Tovább . nem állhattam: 

— Ne Becses ugy iám I Nem bántottam 
éa magát Mért nés iám olyan bitang, gyilkos 
SMBMkkel? 

A leány meghökkent, de csakhamar meg
szólalt : 

Nekem ilyen a aésásem nem tekétek róla. 
— Hát nsm hsrsgsaik rám ? 
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átszellemült gróf aá értékes ereklye mu
zeumot, illetőleg ennek ingyenes átenge
d é s é t mar egyitben a fővárosnak s két
szer a magyar kormánynak ajánlotta fel. 
As nem fogadták el azzal a kic-iny meg
okolással , hogy a múzeum e lhe lyezése é s 
megőrzé -e pénzbe kerti1. 

. . . Orőf Kreith efeletti elkesere
désében igy szél : . A magyar kormány 
* Kossnth-muteum fenntartásának segé
lyezésére I B I J O O kor. segé lyt nem áldoz, 
mert nino? pénz, de a Qóya képre (egy 
asszonyi aiokép) van 200,000 kor.* Most 
pedig, hogy a magyar szív legil letéke
sebb Vesta oltára, a Kossuth ereklye-
múzeum el ne pusztuljon, a magyar tár
sadalomhoz fordulunk. 

Megmentjük ezt a szent ereklye gyűj
teményt , ha egyesek, községek, testüle
tek és batőságok adományaikkal járul
nak a Kossutb-muzeum (Bpest VIII . , Nép-
szinház-ut -13.) fenn'artásálio 

= = AT s a-bmSriyt se kívánja ellenszol
gáltatás nélkül a múzeum, mert az ado
mány ősszegének egy megfelelő értékű 
k é p e t vagy más kii.dványt kttd az ado 
mányozóknak. 

Fodor Ignác. 

Ú J D O N S Á G O K . 

jelentőségét. Berzfenyi Jenő dr. beBzéde közben 
nyilatkozott az általános politikai helyzetrőlI >s 
és az önálló bank híveinek val'ot a magát. Be
széltek még Porkoláb Mihály dr. a függetlenségi 
kör elnöke, majd Móric Dénes dr. a kör titkára 
mondott hosszabb, mindvégig -zajos lielyeslesssil 
kisért beszédet. A térsas vác.-orán késő éjjelig 
maradtak együtt / 

— A polg. olvasókör, mult vasáitiupv tar 
totia meg rendes évi közgyűlés-1 u .Szarvsa" 
vendéglőben levó helyiségében éa ugyanakkor 
választotta meg tisztikarát is. Az Oiv.uó Kör 
ezúton is kéri a nagy közönség támogatásit és 
pártfogását. 

— A városháziról. Pálovics Józs'-f örökét a 
városbírói székét elfoglalta uz uj bíró Hzalny 
János és intéei a bírói ügyeket. Pálovics József 
még máig sem adtaát hivatalosan hivatalát, egy
szerűen beküldte a nála volt kulcsokat utód iá
nak és bttcsu nélkül távozott a városházától. Be
szélik, higy elszámolásra van szükség a volt 
biró részéről, mert egyes dolgokban hiány volna, 
lg}' az eladott keramit tégláknál is hiány volna és 
emlegetnek egy elcserélt szivattyús kutat is, me
lyekről n volt biró adhat felvilágosítást Igazik-e 
a széltében terjesztett hírek, nem-e, mi nem tud
juk, vádolni pedig részünkről Isten ments senkit 
nem akarunk, de mivel közvagyonról van s/ó. 
felszinre hozzuk e kérdést kötelességsze.üleg, Vár
juk . rfo|(|r,.fc rwide/éaét , J 

— Vidéki még mindig hátralékos előfizető
inket kérjük, a hátralékoknak azonnali beküldé
sére. Akik a hét folyamán a hátralékot benem 
Midik, azoktól postai meghíz is utján fogjuk be
hajtani, mely nzombaii már költséggel jar. 

— iíárcins 15. A saj'ó-zabadsig ünnepét 
városunk hazafias közönsége is méltóan a nagy 
naphoz ünnepelte meg. A házakon nemzetiszin 
lobogókat lengetett a szellő s a polgárság ünneplő 
ruhába öltözött. A Katb. Legényegylet élén Szí
nek Izidor dr. plébánossal, elnökével, kisérve 
nagy töxeg által, délután 4 órakor a rom. katb. 
temetőbe ment, ahol megkoszorúzták Virághalmy 
Ferenc 1848/9-iki honvédszázados költő sírját. 
A sírnál Színek Izidor dr. plébános mondott re
mek azép beszédet majd Ros'a olajos ifjú. sza
valta «1 Petőfi: .Egy gondolat bánt engemet' 
eimü költeményét. Este a polgárság a függetleu-
lsnségi és 48 as körbe ment hol társasvacsora 
volt, melyen hetvenen vettek részt. A táriasva-
etorán megjelent Berzsenyi Jenő dr. a celldö 

— Ipartestüjeli közgyűlés. A celdömölki 
ipartestület rendes evi kózgy ülését folyó bó 25 én 
délután 2 órakor tartja a városházánál 
' — Tűzoltók gyűlése. A megüresedett főpa
rancsnok: alias betoitese végett ma délután 4 óra
kor gyűlés lesz a városházánál. 

- — Hadéira himző minták nagy választékban 
raktárra érkeztek özv. Zsigmond Istvánné üzletébe 
Celldömölk. 

— A gözgépkezelök és kazánfűtők legköze
lebbi képesítő vizsgái Sopronban április hé 4-én 
d. e. 9 órakor a Sopron vátosi villany telepen fog
nak megtartatni. A kel'óen felszerelt vizsgálati 
kérvények a m. kir. ker ipái felügyelőséghez kül
dendők I I . Rákóci Ferenc-uica 2. 

— A ifidővész pnszíiiiása hazánkban. A be-
lügyniiniszser jelentése szerint 1906-ban Magyar
országban tüdővészhen elhalt 76545 egyén. A ma
gyar birodalom 1908 október havában güniőkor-
ban elhalt 4845 egyén. Ebből a dunantii ra esik 
912 E szám törvényhatóság szerint csoportosítva 
a,következőkép oszlik meg: Baranya vármegye 
19, Pécs város 19, Fejér vármegye 30, Székesfe
hérvár város 13, Győr vármegye 18, Győrvárosa 
17, Komárom vármegye 48. Komárom városa 5, 
Mosón vármegye 18. Somogy vármegye 97. Sop
ron vármegye 59, Sopron varosa 6, Tol: a vinne 
gye 57- Vas vármegye 102, Veszprém vitmegye 
51. Zala vármegye 108 egyén. 

— Ingyen ssederfacsemeték. Öt millióra emel
kedett már a folyó évben as a koreset. amelyet 
tavasztájt a selyemhernyó tenyésztőknek a bevál-

TtbtstltókerUlttt- i u s z t g o s J c é p v i ^ ^ . ^ ^ nwiías, 

_ _ I mert töke né kül, a legszegényebb ember is meg
kezdhet', akként óhajt lendttlést i-dní hogv az 

Nemi állami faiskolikban termelt szedetf.i csemetéket 

mint sjtőzségi és lörjegjxóknek, hogy félára 
vasúti jegy kedvezmény t élvezhesenek az államva
sutak vonalúin és általuk kezelt helyi érdekű va
sutakon, A Lé-elem indoka az volt, hogy ezek 
nz autonóm tiszt iselók állami funkciót végeznek 
minden anyagi illen érték nélkül és eszel szem
ben mélt'-'uyos volna legalább e kedvezménynek 
részükre való bistositása E kérésük eddig min
den előző kormánynál visszautasításban része
sült. Kossuth Ferenc keresktdelemügyi minisz
ter azonban a mult héten tarlo't miniszterta
nács hoz;ájá"ulásával elhitáro*t», hogy a ren
dé ett tanácsú varosok közigazgatási teendőit 
telj-sitő tisztviselői, nemkülönben a községi kör
jegyzők részére saját személyükre vonatkozólag 
a leiáru jegykedvezményt engedélyezi Eszel ka
rcken 7200 érdemes köztisztviselőnek méltányos 
keié e nyert elintézést. 

— Szerelmi próba. Egy modern Othellóról 
emlékeznek meg u biüss/ei újságok. A belga 
metropolisom! él egy bádogot legény, aki bele 
szeretett gazdijának a leányába Minden szépen 
ment. A bádogos legény megkérte a leány ke
zet, m-g is kapta és leendő apósa hozományul 
odai_é:t- neki a műhelyét. Már ki is tűzték as 
esküró idejét, mikor a vőlegény fejében az a 
kérdés kezdett motoszkálni, vájjon szereti-e őt 
igazán a leuiy. Erről teljes bizonysággal meg
akart győződni és cselt eszelt ki. Szép szakálla 
van a bádogos legénynek és jól tudta, hosy es 

iiyiinnk. Arról értesítette ő', hogy legénylakásá
nak lámpája felrobbant, aminek következtében 
súlyos égési sebeket szenvedett az arcán. 

.Még a szakállam is — irta — an.elvre 
te is annyira büszke voltál tövig leégett Ne bús
lakodj, de nem találkozunk többé, mert olyanná, 
lettem, hogy rám tem ismersz.' 

Mikor a leány elolvasta a levelet, elájult 
az ijedségtől Majd midőn eszméletre tért, azt a 
kívánságát fejezte ki, hogy nyomban elakar si
etni a szerencséi!, ínég színhelyére, a sebesült 
meglátogatására. E.ry rokona kisérte el ót odáig. 
Ahogy megérkezt kor tel.es épségben pillantotta 
meg a vőlegényét, majd, hogy újból el nera 
áju.t.A fiiul ember me.mitgyarázta neki az egéss 
dolgot, mire a leány boldogan borult vőlegé
nye karjába. , 

— A jegyzik mint képviselők. A békésvár-
megyei község j gyzok egyesülete érdekes moz
galmat indító t. N'eui kevesebbet akar elérni as 
egyesület, mint azt, hogy ezután orsz. gyűlési 
képviselőkké a községi jegyzők is meg legyenek 
választhatók. Ennek egyébbiráut eddig sem volt 
valami nagy akadálya, mert hiszen képviselővé 
minden válasítj választható volt. A jegyzék pe
dig bírnak választói jogosultsággal. Ok azonban 
azt akarják, hogy mint a papok és egyetemi ta
nárok rendes hivatásukat, vagyis jegyzői teen
dőket, képviselő korukban is végezhessék. A 
mozgalom a jegyzők körében élénk vissz
hangra talált 

— A község biró feladata és tudnivaléi cim-
mel Vasvarmegye törvényhatósági megbízásiból 
egy gyakorlati kézikönyvet irt OstffyLajos yjtrr 

— Akkor jól van i ten áldja meg. Átér
tünk a bidon, indultam vis zafrlé. Ö ment to
vább mintha mi sem történt volna. 

Másnap pontban délután két érakor megint 
ott á'tunk a villamos mef állónál. A Láncúidnál 
leszállt, megint biccentett és érzel vége vo t. 
Harmada tp nagyon esett az eső. A kapu alatt 
álltam, nem volt esemy ra. Ő esernyővel jött. 
Intett, hogy álljak az esernyő alá. A .-zeniembe 
nézett, agy mint régen, hidegen, fagyosan. 

— Miért haragszik rám? kérdezte- ' 
— Félek magától, rettenetes hideg szemei 

vannak, S 
— Nésse, nagyon szeretnék magával 

flzólgetni. Kisérjen el Budára. 
— Nagyon szívesen. Mit akar velem 

szelni, azt se tudja ki vagyok. 
(Folyt köv) 

be-

be-

ingyen engedélyezi a községnek As eddig száz 
ezrekre tehető rely enihernyóiernielók szama s 
szeiiut növelsz k az eddig tett tapasztalatok sze-
szerint hogy' van r elegendő eperfalevél ? A szek-
száidl selyenitcHyésztést felügyelőség a községe-
eeket lelkesíti, hogy szegi nyebb lakosaik jóvoltara, 
faiskoláikban kellő mennyiségű eperfacsemeiét 
neveljenek. 

— Hadgyakorlatok Vasmegyeien. Az idei had 
gyakorlatok Sopron es Vasniegy.«beii valamin 
Zalamegye íszaknyugoii ré'zen lesznek. A gya
korlaton a bndnpest', pez-onyi és zágrábi hadtes 
tok, továbbá a budapesti, székesfehérvári, zágrábi 
és pozsonyi honvédkerületek csapatai vennének 
részt. Alig hisszük, hogy as idén, tekintve a pus
kaporos levegőt, hadgyakorlatok legyenek, A gya
korlatok helyett alighanem igazi véres habornt 
vív a hadsereg. 

— A községi és köz'gazgatási htzrritelék 
vasnü kedvezménye. Evek ota állandó kérése a 
rendezett tanácsú városok tisztviselőinek, vala

mi IHlilllmgimw • 
tudnivalói és teendői a kotigasga-iifég bírál 

tás ágai szeiiot esoporositvo, köunyeu áttekint
hető mod-.rlan vannak tárgyalva. 

W A S S E R I A H I 
fogspecialista 

B é t a h i t 

B. 

Értesítem a n. é . közönsége t , 
hogy fogászati 

l o g i u ü t e r m e m 
Celldömölkön, a .Korona" szállodá
ban minden hó 19—28-ig a t. fogbaj
ban szenvedő közönség rendelkezésére 
áll. Bármiféle fogbajok a legújabb 

módszer szerint gyógykezeltetnek. 

STE1HBERGER M. UTÓDA 

Benedek Oszkár 
ékszerész éS érés P á p a , F ő - u t c a 18. s z á m . 

Legjobb bevásárlási forrás. 
Ékszerek, ezüstkés China ezüst áruk nagy választékban 

templom kelyhek, kancsók stb. 
Óra különlegességek, Omega, Sshaffbausen órák nagy vá

lasztékban. Javítások jól és pontosan készíttetnek. 

http://tel.es
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343/1909. tkv. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
A celldömölki kir. jbiróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ritsiuger 
Lajos gércetacskándi lakos végrehsjtatónak — 
liencs Sándor Bánfalvai Iskos végrehajtást szen
vedő elleni 1017 kor. 80 fillér tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyben a celldö
mölki kir. jbiróság területén lévő : a kemenes-
szeutmártcmi 270-ik sztjkvben. A + 273. hrsz. 
alatt foglalt ingatlanból B. 2. a. Menet Sándor
nak fele rérz illetőségére (szántó szénaverőben) 
968 öl 55a kor. — a kemenesszentmártoni 271 
sztjkvben. A f 218/b. htszám alatt foglalt in
gatlanra (szántó a rövid dűlőben 1434 öl) 185 
kor. — a vönöcki 1028 sztjkvben. A f 1043/a 
1. brszám alatt foglalt ingatlanra (szántó a nyu
gati sll'fejben 565 öl) 345 kor. — a vönöcki 
1076 sztkjvben A f 91/ a és 91/ b. hrszámok 
alatt foglalt fekvésénél fogva egy egészet ké
pező 86 számú házas ingatlanra (872 öl belte
lek) 511 koronában ezennel megállapított kiki-
álltási árban as árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlan az 1909 évi május 
hó 5 (öt) napj.n d. e. 9 ó. Kemenesszentmárto-
non és folytatólag Vönöck községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. 

1 Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
-4fit4í ' JyJri 

: 1881 évi LX tc. 42 § úban felvett árfolyammal 
számított és as 1881 évi november 1-én 3333 sz. 
a. kelt ig. min. rendelet 8 §-ában jelölt óvadékké
pes értékpapírban a bírói kiküldött kezébez letenni 
avagy as 1881 évi LX tc 189 § élteimében bá
natpénzének a hirósign ti eló'eges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Celldömölk, 1909 évi január hó 7 ik napján. 
A kir járásbíróság, mint tkvihatóság. 

HANNIG kir.jbiró. 

sstasstntwtiiiat i asatsggBaawcassstawSMB «--».< _ 

DONÁTH ÍILIOS 
nri és női divat kereskedése női kalap 

raktára. 
CelldgmBk 

Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt 
hölgyvilágot, bogy a tavaszí évadra a 
bpesti kalap divat legújabb, legszebb, 
legdivatosabb 

női kalap 
újdonságai raktáramra érkeztek s nagy 
választékái! a t. hölgyvilág rendelke
zésére versenyképes árakén. A t. hölgy
világ kényelmére üzletemben kálin 
divat termet rendeztem be. Szives párt
fogást kérve, maradtam mély 

.-- tisztelettel 

Donáth Vilmos 

Szölőoltvány, amerikai és hazai vesz-
szó-eladási hirdetmény. = 

A HXTBÍlttsiri föiamivelésüíjl miniszter 
809004896. siámu sxokványreridelele szerint 
Tálotatolt slsé ttzlálvi urna é l gyökeres 

Kpária-Poriális, Hnpesrris-Monücóla és 
Vitis-Solonis — 

amerikai vadvesBző, valamint ugyanily alanyok 
nemesilett, fenti rendeletnek mindenben megfelulő 

a legkiválóbb bor és csemege fajú 
g y ö k e r e s , f á s é s zöldoltványok 

úgyszintén hazai sima- éa gyökere* 
vesszők kerülnek nálunk ezen évben 
.*. nagy mennyiségben eladásra 

BaiacsóDíYídéki Szólótelep kezelösége, 
TAPOLCA, (a Balaton mellett). 

Aki egészsége a, olcsó, szép 
szolét akar, forduljon 

V I T Y É M I K L Ó S 
lelkiismereteién vezetett 

oltványtelepéhez OS-CMÜI-
don (Torontálmegye) 

ahol szokvány minőségű L 
rendű fás, gyökere* 6« aima 
aöldojtványok, bor éa ase-
megefíijok, valamint ame
rikai aima éa gyökeres aző-

lőv Bt tök, nemkülönben 
ugyanazon fajok I I . rendU 
oastályzatban a legolcsóbb 

árban kaphatók. 
grfaftlfanilT külön e célra 

választott fajok. -
Faj «a árjegyzék kívánatra ingyen éa bementre. 
A saámos elismerő lerél közül itten csak egy: 

Tornaföld u. p . : Szécsiaziget (Zala-m.) 1907. 
aieptember 30-án. As öntől rendelt 800 drb gyö
keres fáaoltvány igen szépen megeredt: egy szál 
aem maradt belőlük : vesazöjük oly hosszura oOtt, 
hogy magasságuk egy két méterei karót mag ha
ladtak éa le kellet őket vágni; teljesen fajtiszták. 
Ssivesan ajánlani fogom önt minden iamerosöm-
és barátomnak éa kérem szíveskedjék címemre 
legújabb árjegyzékét megküldeni Kiváló tisztelet
tel HA JDU IIÍRE. 

március 31. 

Orél Eiteraixy re-

rencnradilmi aeis-

gőgyára Tatáa. 

Lakodalma.. 
(üemi-sec.; 

(8ec.) 

Bulikon. 
(Extra-dry) 

0 

% 
0 

l 
0 
0 

Építési iroda. 
Tisztelettel van szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tudomá

sára hozni, hogy Celldömölkön a Sági-utca 99. sz. alatt (Merkly Ede-féle ház) 

épitesi irodát és vállalatot létesítettünk. 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé

sét a legkényesebb Ízlések megfelelöleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építését csatornázások, átalakítások és tatarozás! munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli 
főtőrekvésdnk oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség I e g-
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

A m. t. építtető közönség szives pártfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

H o r v á t h T o a t v é r o k 
kőműves mester építési vállalkozók 

JVZAjkAMI FELÜGYELET KEIÉIT LCTE5ÜLT 

*av4 * "é« *VÍ* * *3jL ' .«^ 

ÍCK-JTÁs. • 

Jfl!FlME53*rX.lí3i 
Í T SßK t-t.;, ! , i 

fZÉK IN3YEX 

rWlUUslUMTELEPENVETTtM hi.l l C KMIUHTELEPEN'VETTEM 

0 H O R U Y 0 8 Z 8 I U D E L Y 
O 
^ Képviselő Celldömölk és vidéke részére: 

cserépzsindelyek, alag csövek, mindennemű cement és 

tégla áruk az „Első Szombathelyi gőztéglagyárból." 
0 

Gayer Gyula cég Celldömölk. $ 
O Q & o c k o o o o o o o o o o o o o o o o e o S 
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márcins 

11 kir. á. T. Üzfetvezetöség Szhely. 
G 19(5,09 uám. 

Pályazaü hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak szombathelyi Uzlet-

veaetósége az 1909 év folyamán u szombathelyi 
szertárban összegyűlő és nelkülözhetővé vált, ön
töttvas forgácsot, selejt papir ed bnllndcl papir 
anyagot értékesíteni Lh»jtvan, ezek eladása cél 
jaból nyilvános pályázatot hűdet, 

. .A lenti écska anyagokból aa év folyamán 
éa utónként összegyűlő mennyiségek 'lehetőleg 
teljes kocsi rakományok összegyűlte után és le
hetőleg havonként, az 1909 évi december hóban 
összegyűlő mennységek pedig legkéfóbb 1910 
évi jun. hó vegéig fognak az illető vevőknek 
rendelkezésére bocsátattni. | 

Nyilvános pályásat hirdettetik- továbbá aa 
alábbi ócskavas anyagokra is: 

100 q vasbádog, 
50 q forresö (3 m. felül) 

£90 q forrasz vas és • 
, 100 q zúzott vas. • I 
Ezeknek az uióbb felsorolt ócska vas anya

goknak megvételére szómban kizárólag csak kis-
gyaiosok és kisbiitokosok vagy gazdák tehetnek 
ajánlatot: megjegyezvén, hogy mlTÚliutat, vala
mint azt is, hogy a kérdéses anyagokat kizáró
lag műhelyeikben, vagy gazdtsagaibkan fogják 

u M i j ^ ' i i t w*1tjniijh 
^issjjirwíi 

tartosaak igazolni 
Megjegyezietik, hoey kereskedők ezekre as. 

Utóbbi anyagokra nem pályázhatnak s netán be
adott, erre vonatkozó ajanlatuk nem vetetik fi
gyelembe. 

A magyar kir. államvasutak részéről hatá
rozottan kiköltetik, hogy az anyagokéit felaján
landó egységárak as anyagoknak a szombathelyi 
gyűjtő szertárban való átvétele mellett tétesse
nek. As anyagok vasúti kocsikba való felrakásá
ról a vevő fel saját köllségen taitozik gon
doskodni. 

külföldre elkhldött anyag értékének 20%-óig ter
jedhető birsággal sújtható 

Az ajánlat beirt ivenként 1 kor. magyar 
okmány bélyeggel ellátni sértetlen borítékban, 
mely a áulattevó pecsétjével látandó el, a m. 
kir. államvasutak szombathelyi uzletvezetőségé 
neklaliatános osztályához 1909 évi április hó 
16-ik napjának déli 12 órájáig a következő feli
rattal küldendők be : 

.Ajánlat ócska anyagok megvételére 0196/ 
909 szanikuzV. 

Az ajánlatok kizárólag ezen célra rendelt 
• a m. kir. államvasutak szombathelyi üzletve
zetőségének anyag és leltár beszerzési csoport
jánál (I. em 4isjtó sz.) ingjen kapható-ajánlati 
nyomtatványon és annak rovatainak pontos ki
töltése mellett álliiandók ki 

As ajánlati árak korona értékben számok
kal és betűkkel olvashatóan kiteendök. 

Nem as általunk kiadott nyomtatványon, 
vagy a fentiektől eltérő ajanlatok nem vehe
tők figyelembe. - , - i .• •-»-

Bfinatpénz képen a megvenni szándékolt 
anyagmennyiségnek az árakért felajánlott egy 
Ség árral számított értékének 5% a, az ajánlat 
benyújtására k.tűzött határnap előtt és pedig 
1909 évi április hó 15 napjának déli 12 órájáig 
készpénzben vagy állami letétekre alkalmas ér
tékpapírokban szombathelyi gyujtöpénztárunk 
Hál lelendő. 

A bánatpénzt \a°v az arról szóló letéti je-
FnfP 

rad, az ajánlattal e/y borítékban nem szabad 
beküldeni. A bánatpénz letété az ajánlatban 
felemlitendó. 

Kgyébb, vagy lebonyolított ügyletek bizto
sítására letétünkben levő, bár felszabadult biz
tosítékok ezen ajánlatokban nem fogadhatók el 
bánatpénzül 

Bánatpénz, vagy a fentidézett aláirt félté 
telek nélkül — ngy szintén elégtelen bánatpénz
zel, sem sértetlen és le nem pecsételt boríték
ban, vagy elkésve beérkezett ajánlatok, vagy 
olyanok, melyek a fentebb felsorolt feltételek 

Ily menetjegyek a fordított útirányban — 
Wienrói — Lakotnpakra. 8opi'onkeresztúrra és 
Sopronyék — Harácsonyra is fognak kiadatni 
Bpest 1909 febr. bó 25 én. 

A kereskedelemügyi főosztály: az igazga-
tőhelyett: Mórey kir tanácsos főfelügyelő 

(Utánnyomás mm dijaztntik.) 

Dj Kemely díjszabás ólefteléstetéte. 
A m. kir. államvasutak igazgatóságától 

vett értssités szerint a Duna Ipolyvöigyi h. e 

vusuton a megnyitás napjától zénarendszerü sze-
mélydijszabás lép érvénybe. 

• Az uj személy-díjszabás, a m. kir. államva
sutak díjszabás elárusító irodájában (Bpest Csen-
gery utca 33 sz.) 20 fillérért lesz kapható. 

Bpest, 1909 márc. 1. 
Az- igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától 
| nyert értesítés szerint a magyar vasúti személy
forgalom 1904 évi feb. hó l-től érvényes I. díj
szabási fizetésének B. rész III. fejezete szerint 
a magas Tátrába kiadásra kerülő mérsékelt ára 
menettérti évadjegyek érvénytartalma az 1909 
évi nyári idénytől keidődóieg kiséiletképen 80> 
naptól 45 napra hosszabittatik meg. 

Bpest 1909 marc. 10 én. 
Az igasgatóság. 

• -- - (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Oly kikötés tehát, hogy az anyag a fél'tói eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe-
által xneghatáiozandó távolságra, vagy valamely vételre nem számithatnak, ngy szintén olyanok 
állomásra bérmentesen szállittassék, vagy vasúti 
kocsiba rakassák, határozottan mellőztessék, mert 
ilyen ajánlat figyelembe nem vétetik. 

Azon esetben, ha a vevő fél as anyagok' 
. nak vasúti kocsikba való felrakását nem saját 
emberei által eszközölteti, hanem azt az átadó 
aznrtár által kívánja foganatosíttatni, akkor szer
tárunk ezén munkáért'métermuzsánkéut akővet-
kezó árakat számítja Tói és pedig: 
'r Az öntöttvas forgács és bádogért 7 (hét) f. 

( belejt éa hulladekpapirért 11 (tizenegy) fii. 
Forreső, íóirasi és tuzottvaséit4 (négy) fii. 
A lentebb felsői oltakon kívül az ajánlat

tevő magára nétve kötelezőnek elismeri az ócska 
anyagok eladására vonatkozó 122291/896 számú 
általános leltételeinket, melyet két tanú elótte-
mezóse mellett aláírva es bO fU. magyar ok
mány bélyeggel ellátva ajánlatához csatolni 

jtartozik. 
-Bse^JejtAbyek-a m, _kir._ államyssntnk-

danyonként 60 fill. megszerezhetők. Vidékieknek 
ezek a feltételek a m. kir. államvasutak nyom-
tatványtárahoz intézendő Írásbeli megkeresésre 
a megfelelő ar es 20 fii. postabélyeg előzetes 
beküldése esetén megküldetnek. 

Bzen feltótelek kiegészítéséül kiköttetik, 
hogy a selejt ts hnlladékpapir ajánlattevő — 
amennyiben' nem hazai papirgyáros, hanem ke
reskedő, — a neki átengedendő selejt papir ne-
müeket kiaárólag a magyar szent korona orszá
gainak területén levő papírgyáraknak adhatja 
•1 és ezt okmányilag igazolnr is tartozik. Ezen 
kikötés áthágása esetén a nyertes ajánlatevő a 

sem, melyekben javítások vagy vakarások for
dulnak elő. 

Pótajánlatok egyáltalában nem vétetnek 
tárgyalás alá. 

Ajánlattevő ajánlatával annak felbontásá
tól számított Jut hétig kötelezettségben marad, 
azt tehát időközben vissza nem vonhatja, 

_J As ajánlatok tetszés szerinti részmennyisé
gekre is sióihatnak, de a m. kir. államvasutak 
szombathelyi üzletvezetősége is fenntartja ma
gának azon jogot hogy tetszés szerinti részmeay-
nyiséget engeghessen át, melyet ajánló — ha 
csak annak ellenkezőjét ki nem kötötte, elfo
gadni köteles. 

A m kir. államvasutak szombathelyi üzlet-
vezetősége fenntartja magának azt a jogot.bogy 
az ajánlatok között — tekintet nélkül a felaján
lott árakra — szabadon választhasson s vé| 
cél elérésére bármi másféle intézkedést is 
•heasaéaL 

As üzletvezetőség. 
(Utánnyomás ném^jajtátik.) 

kir. A v. Igazgatósig. 521B 
' .A magyar kir. államvasu 

gátéi nyert értesítés szerint f. 
tói kezdve a Sopron — Késze, 
vasút Lakomnak,.— Bdpronk 
nyék-Harácsony állomásáról a 
vaspálya társaság Wien i l l ő m é 
Kopházán és Wiener NeuBtadton át személyvo
nata III. oszt menetjegyek 4.00 — 3.70 és 3.90 
kor. rendes áion léptetnek életbe. 

l/Cili szám. 
ik igasgatésá-
i márc hó 1-
helyi érdekű 
ur és Sopron-
kir. szab. déli 

Harka 

M. kir. á. v. 73924/909 számához 
A. Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. államvasutak: igazgatósága as: 
1909 évi augusztus hó l-től 1910 évi jnlns hó-
végéig e6et eg a következő 2 évben, tehát 1912r 
évi július bó végéig, évenkint szükséges, mint
egy 39000 kőolaj szállításra ezennel pályáza
tot hirdet. 1 - -

Az igazgatóságnak jogában áll az átenge
dett mennyiségből evenkint 10„/° erejéig többet 
vagy kevesebbet megrendelni. 

Ajánlat teendő külön egy évi és külön há
rom évi szállításra és tehetó az egész vagy rész
mennyiségre is. , 

Az ivenként 1 kor. magyar okmánybélyeg
gel ellátott ajánlatok bezárva és eég pecsétjé
vel lepecsételve legkésőbb. 1909 évi április 14-
én déd 12 óráig a m. kir. államvasutak igazga
tóságának anyag és leltárbeszerzési szakosztá
lyánál benyújtandók vagy postán oda beküldendők. 

Bánatpénzgyanánt as ajánlott anyag értéké
nek 50/°-a legkésőbb 1909 évi április hé 13-án. 
déli 12 óráig a ra. kir. államvasutak bpesti fiók
pénztáránál leteendő. 

Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 
122291/96 ss. általános anyagszállítási és kőo-
lejra vonatkozó 138882/904 számú kttlön'egés 
feltételek. . " . . • », ; 
1 A pályázatra valamint a szállításra vonat
kozó egyébb részletes módozatok as ajánlati fel
hívásban 'foglaltatnak,' mely az igazgatóság; 
anyag és leltárbeszerzési szakosztályánál, vala
mint az üzletvezetőségnél,, megtekinthető. 

Ezen ajánlati felhívást as ajánlatot teani 

dja vagy !tárbeszerzési szakosztály ingyen 
kívánságra postán is megküldi. 
^rrpgutoa, 1909 márc. hóban. •'•;' • .; 

v As igazgatóság. 
. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

H ' i r d e t é s l á k e t 
j a t á n y o i i r ó n f i l r i i z 

= a. kiadóhivatal. 
ALAPÍTVA M64-BEN TELEFON: «3—3«. 

B E R K E TZ ISTVÁN UTÓDA 
C é g t u l a j d o n o s i K O V Á C S E N D R E . 

kelme-, s e i y e m f e s t ö - és v e g y t i s z t i t ó g y á r a 

Gyüjtotelepek: IV. Váci utca 51. V Up6t-k. 1«. VI. Andrássy-ut 50. VII. Izabella utca 66. VII. Rákóczí-ul 78. VIII. Ü.lői-ut 30. 

Vidékről hozzám festés, vagy vegytisztítás végett beküldött tárgyak < mindenkor a legnagyobb pontossággal, 
gonddal, valamüvt-a legnMójernenb teckiikai eszközök felhasználósával szakszerűen kezeltetnek. 

Xyomatott a kiadótulajdonos , é l hMáaHlTi véJakt gyosssajtóján Devsssertsn. 1900 


