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Drága tenyér, drága has.
A sok vihar, felhőszakadás nem ár
tott a búzának. A földmüvelésügyi minisz
ter legújabb jelentése a vetések állásáról,
az utolsó az aratás előtt, tehát a'legpozi
tivebb, fenntartotta kedvező hiradását a
jó termésről. Most ia 54 millió métermázsát jósolt, mint egy hónap előtt. A ma
gyar földmiyelési kormány jelentései hi
rések arról, hogy becsületes alapon ké
szülnek 8 nemcsak hogy nem nagyzolnak,
JhanemJizonyos pesszimisztikus— megfon
toltsággal becsülik meg a várható jó ter
mést, a mely a legtöbb esetben nagyobb,
-mint a bejósolt mennyiség. A jó terméssel tehát mint — bevégzett ténnyel szá
molhat a magyar gazda, — aki ezen a
nyáron most arat másodszor. Az első ara
tása júniusban volt, amikor képviselőt vá-lasztott. A pénznek-nwes-szagar-s—bármttr
mondjunk is a telekvásárlás undorító vol
táról, adóhivatalok, vidéki bankok, szö
vetkezetek a választások után alig győz
ték a hivatalt, annyi fizető atyafi jelent
kezett. Annál becsületesebb, megérdemeltebb pénz a, amelyhez a termés juttatja
a magyar földmiveló népet; aztán meg
sokkal több is, a föld hálásabban fizet,
mint a nagyságos képviselő jelölt ur. A
jó aratásból nemcsak fizetségre, interesre,
de gúnyára, háztatarozásra, tőkeszaporitásra is telik. Hasznát látja iparos, keres
kedö, hasznát látja kitűnő szomszédunk,
Ausztria is, amelynek behozatala teteme
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sen növekedni fog a magyar nép fogyasz
Beigazolták, hogy a máv.-nak bel
tó képességének erősbödése folytán
földi szállítás céljaira nincsenek megfe
lelő ható vaggonjai, a budapesti pályaud
De hasznát látja e az a magyar em
varokon két napig is elbolyong a husvag"
ber, aki nem termeszti, de vásárolja a
gön, amíg kirakhatják. Ennek ellenébe n
mindennapi betevő falatot? Olcsóbbá te
az osztrákok mintaszerű htttókocsikba u
szi a kenyeret az a 25 millió métermá
viszik ki a magyar hust, amely egy órázsa buza, amivel több termett az idén,
val azután, hogy Bécsbe érkezett, márki—
mint tavaly ? Csalódik, aki olcsó kenyér is van rakva. A magyar városok élelme
ben bizakodik. Teremhet nálunk százmil
zése mesterségesen meg van nehezítve, a
lió mázsa buza, még sem lesz olcsóbb a
kenyér, ha Amerikában és Oföszország- kivitel pedig óriási módon megvan könyban nem volt jó termés. Már pedig kttl- nyitve. Ez a mizerabilis állapot megma
földről nem a legkedvezőbb hirek érkez rad továbbra, a román é s szerb, marha
nek. Ugy vagyunk mostanság a búzával óriási része tehát csak keresztül fog ro
mint a házhérekkel Mennél töhh hAr, fijiM bogni Magyarországon, Bécs lesz annak
központi gyűjtő állomása, ahonnan tovább —
annál drágábbak lesznek a lakások. És irányítják. Hogy mindezt az agráriusok
igy vagyunk a hússal is.
csinálják, hogy az ó kedvűkért van oly
A helyzet ugyanis az, hogy a hus kevés és rossz hütő-vaggon, hogy miattuk"
drágaságot ma sem okozza az, mintha oly alkalmatlanok a budapesti pályaudva
kevés lenne ár-magyar—marha;—Hanem rok a huskirakásraT-azt-tudja ország-világ.
okozza a forszírozott kivitel. Ausztria és Ne örüljünk tehát a Balkán szerződések
a többi közeli nyugati államok népének nek, olcsó hust mi azokból nem eszünk.
jóléte fokozódik s megengedhetik maguk
— Telefon a tengeren át. A modern tech
nak a húsevés luxusát Magyar marhából nika nem
ismer akadályt. Mindinkább tokélete
nemcsak a ma exportált mennyiséget, de siti a tengeren át való telefonálását is. Az angol
roégegyszer annyit is el lehet helyezni főpostabivatal, mint egy londoni távirat jelenti,
külföldön. A kormány és a magyar állam most nagy lépést tett ebben az irányban. Legu
vasutak olyan kedvezményeket nyújtanak tóbb legújabb szerkezetű tengeralatti kábeleket
le Dover és Cap Gristiez (Pasde Calais)
az élő és vágott marba kivitelnek, hogy rakatott
között, hogy jobb összeköttetést teremtsen Ang- •
nem drágább, de sokkal kellemesebb a lia és Franciaország között és megkísérelje,
Bécsbe, mint a Bpestre való szállítás. A nem-e lehetne ezen az uton telefonösszeköttetést
budapesti mészárosok nemrégiben a fővá létrehozni London és Amsterdam, továbbá Lon
roshoz benyújtott memorandumban sorol don és Berlin, illetőleg London és a többi né
met város között. Ez az első ilyen kábel, ame
ták fel panaszaikat.
lyet nyílt tengeren helyeznek el.

— Már bizony eltalálta orvos ur, hogy szó
nője fogadja mosolyogva, kedvesen, derült arc
eal, elegána pongyolában^—-Jó^tajrafcdrivaiMkr rakozott vagyok. Hogy is ne?!_Mikor fiatal menyecske
létemre már egy heteTiogy itt a pusz
Kezét csókolom nagyságos asszony, — udvarias
Irta: C S I L L A G G Y U L A .
kodott a doktor. Előkelő modora, finom, gyalult tán rostokolok egyedü , szomorú szalmaözvegy
Fényes, előkelő fogat robogott az orvos la ember hírében állott ó mindig a n ő t előtt^^A ségben. Kétségbeejtő állapot.] Alig bírom már,
kása elé. Ebben ugyan sem az orvos, Bem pe férfiak ellenben nyersnek, gorombának tartották. szörnyen unatkozom.
dig a kíváncsi szomszédok nem láttak semmi Rajta is megvalósult az a természet-törvény,
— Nagyságos asszony, ön túloz, A Z ön de
rendkívüli eseményt Hisz gyakran megtörtént hogy amilyen a környezet, olyan a mimikri, A Z rűs mosolya, kacagó, vidám kedélye, jóízű, ötle
orvos természetrajza is csak olyan, mint minden tes humora rácáfol.
ez már máskor is
emberi lényé. Alkalmazkodik az adott vi
A bakon libériás, kifent bajuszú kocsis Dl. más
— Téved orvos ur. ön nem jól lát szi
Monyoklioz,. em "berekhez es azok egyéni hiusá- vembe.
Pörgc kalapja félre billent-fejebubján a szel ben. | gához
Elvagyok keseredve. Férjem szörnyű szív
Két kézre kurtára fogja a gyeplőt. Csak ugy fe
telen ember. Tán bizony nem, mikor itt hagy
Tessék, foglaljon helyet az orvos ur — egyedül ebben a farkasorditóban ? 0 pedig Bu
szülnek bele izmos karjai. A lovak szűkölve to
porzékolnak, szügyükbe verdesik fejünet Fehér unszolta őnagysága és egy kényelmes karosszékre dapesten kaszinózik és valami csámpás ballerina
habos tajték verte ki ragyogó szőrű testüket és mutatott.
körül legyeskedik.
— Köszönöm, majd hasznát veszem.
csurog róluk nagy cseppekben verejték a gyors
Igaz szivemből sajnálom nagys&dat De
hajtástól.
— Azon meggyőződésben lévén, hogy or engedje megjegyeznem, bogy a féltékenység igen
Ugyan micsoda haj lehet uraságéknál, hogy vos ur békés jó ezomszéd lesz, itt ön mellett, az rossz barát és gonosz tanácsadó is. —
lóhalálában vágtat a kocsi az orvosért?
ön oldalán szeretnék letelepedni — és nyomban
Nem vagyok féltékeny. Ezt a gyanúsítást
Járma doktor csak az imént ült az asztal kacagva egy könnyű hintaszékbe dűlt őnagysága. visszautasítom. Csak egy kicsit irigy vagyok.
— Borzongat a hidog. Fmom — monda az lrigylenr^otatTklk" á'föyarosbán á korzón setálhoz. Ebédej, Már, jedig^jó.ideje annak, hogy-ek.
gatnak, páváskodnak, mig én itt ebben a vadon
hazták a leves nótát. Azonban alig hogy meg orvos dideregve és fölig begombolkozott
— No, no orvos ur — csúfolkodott a nagy ban egyedül kuksolok es hallgatom a röpködő
állt a kocsi a ház előtt, hirtelen letette a kana
lat lenyelte a szájában levő falatot és az ud ságos asszony. Én mellettem fázik? Ugyan ké verebek csiripelését Különben köszönöm a szíves
tanácsát, de kikérem magamnak, hogy sajnáljon
varra sietett Felült a kocsira és sietve elhajta rem, ne mondja.
tott. Két órányi erős hajtás után berobognak a
— Hideg, ködös, zimankós idő van. A szél és ne is vigasztaljon engem, mert igy csak még
kastély címeres rácsos kapuján. Az orvos leszáll pedig csak ugy fütyül. Átjárta minden poreiká- jobban elkeserítene. Inkább szórakoztasson, mua hintóról és a cifra mundéros inas nyomban mat. Hej, be jól esne egy kupica papramorgó. lattassonegy keveset
bejelenti odabenn, hogy itt a doktor.
— Mar mint én, az öreg ember, szórakoz
Milyen szórakozott nagyságos asszonyom, hogy
egy kedves parázs menyecskét; ki szatJárma orvos egyenesen az ajtó felé tartott. meg sem kínál. Miután pedig szemérmes koldus tasson
maözvegyeégről
panaszkodik ? ' Ne csúfolódjék
Tudta ő már a kastélyba az utat Régóta bejá nak üres a tarisznyája, nagyon bátorkodom egy nagyságos asszony.
Az alvó tűz is lángra lobban,
ratos. Gyorsan benyit és az ajtóban a ház úr két cseppet kunyerálni.
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leti képvisejése és mintaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémben. Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.
Mindennemű

gazdasági

bevásárlásánál ügyelni. A világ egy *
szappana sem éri el a
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Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.
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gépek é s szükségleti

szarvas
s z a p p a n é t
minden jó tulajdonságában, tiszti'
sígában, mosóképcsscgében, lígysága>
ban cs olcsóságiban.
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ládi gondozást kellemes otthont adni van hivatva, sn
Beiratási dij 50 K. Évi (10 ho) ellátás es lakás 700 K.
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G u m ó k o r (tüdőbajok), l é g z ő s z e r v i b á n 
talmak:, wzamárköhftgés,
influenzánál.

trolin
f

—

KI h a s r n á l j o n
LáH
n o w r a i-ién k s r s — l B l k o h r t g é i
b e n t a l m a i b a n tsOBTod. .
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b s l ö l majrzrjpótzyulDsk.
S. Asateos bem tasnvttdSk m.*r r ü v i d hasz

„Roehe"
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Sirolint?
n á l a t tatán l é n y e g e i k o a n y o b b e J é s t
éremnek.
S k r o f u l á * , mlricydnftmsdsses, n e m - éa
orrtinrutos gyormokeknok NndklTftl
f o n t o s asar a y i rol in.
A t á p l á l k o s á s t nagyban elSsagttí.

SIROLIN „Roche"-t kérj fink és p ó t s z e r e k e t
tmo u t a s í t s u n k vissza.

határoiot-

Sirolto irodalmat t* ^ k í v á n a t r a Ingyen és bérmentvo küld

AM « T v c o n k s a t i Voror.e.

F* H o f l m a n » L a R o c h e Sc Co. Basel (Schweiz) Grenzach Bnden.
#
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Drága kenyér, drága bus.
A sok vihar, felhőszakadás nem ár
tott a búzának. A földművelésügyi minisz
ter legújabb jelentése- a vetések állásáról,
az utolsó az aratás előtt, tehát a Iegpozi
tivebb, fenntartotta kedvező híradását a
jó termésről. Most is 54 millió métermá
zsát jósolt, mint egy hónap előtt. A ma
gyár iöldmiveléslTtörínány~jéTentései BT
rések arról, hogy becsületes alapon ké
szülnek s nemcsak hogy nem nagyzolnak,
hanem bizonyos pesszimisztikus megfon
toltsággal becsülik meg a várható jó termést, a mely a legtöbb esetben nagyobb,
mint a bejósolt mennyiség. A jó termésgél tehát mint — bevégzett ténnyef szá
molhat a magyar gazda, — aki ezen a
nyáron modt arat másodszor. Az első ara
tása júniusban volt, amikor képviselőt vá
lasztott. A pénznek nincs szaga s bármit
mondjunk is a telekvásárlás undorító vol
táról, adóhivatalok, vidéki bankok, szö
vetkezetek a választások után alig győz
ték a hivatalt, annyi fizető atyafi jelent
kezett. Annál becsületesebb, megérdemeltebb pénz a, amelyhez a termés juttatja
a magyar földmiveló népet; aztán meg
sokkal több is,, a föld hálásabban tizet,
mint a nagyságos képviselő jelölt ur. A
jó aratásból nemcsak fizetségre, interesre,
de gúnyára, háztatarozásra, tőkeszaporitásra is telik. Hasznát Iái ja iparos, keres
kedő, hasznát látja kitűnő szomszédunk,
Ausztria is, amelynek behozatala teteme
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sen növekedni fog a magyar nép fogyasz
Beigazolták, hogy a máy.-n ak ^bel
tóTcépésségénék erősbödése folytán
földi szállítás céljaira nincsenek megfe.
lelő hűtő vaggonjai, a budapesti pályaud
De hasznát látja e az a magyar em
varokon két napig is elbolyong a husvag"
ber, aki nem termeszti, de 'vásárolja a
gón, amíg kirakhatják. Ennek ellenébea
mindennapi betevő falatot? Olcsóbbá te
az észtrákok mintaszerű hütökocsikba a
szi a kenyeret az a 25 millió métermá
viszik ki a magyar hust, amely egy órá
zsa buza, amivel több termett az idén,
val azután, hogy Bécsbe érkezett, márki
mint tavaly ?'Csalódik, aki olcsó kenyér
is van rakva A magyar városok élelmebon bizakedTkT-Teremhet náhmfc százmilzése mesterségesen meg van nehezítve, a
lió mázsa bitza, még sem lesz olcsóbb a
kivitel pedig óriási módon megvan könykenyér, ha Amerikában és Oroszország
nyitve. Ez a mizerabilis állapot megma
ban nem volt jó termés. Már pedig kül
rad továbbra, a román és szerb marha
földről nem a legkedvezőbb hirek érkéz
óriási része tehát csak keresztül fog ronek. Ugy vagyunk mostanság a búzával, bogni Magyarországon, Bécs lesz annak
mint a házbérekkel. Mennél több ház épül, központi gyűjtő állomása, ahonnan továbbannál drágábbak lesznek a lakások. És irányítják. Hogy mindezt az agráriusok
igy vagyunk a hússal is.
csinálják, hogy az ö kedvükért van oly
A helyzet ugyanis az, hogy a hus kevés és rossz hütö-vaggon, hogy miattuk
drágaságot ma sem _ okozza az, mintha oly alkalmatlanok a budapesti pályaudvakevés lenne a magyar marha. Hanem rok a huskirakásra, azt tudja ország-világ.
okozza a forszírozott kivitel. Ausztria és Ne örüljünk tehát a Balkán szerződések
a többi közeli nyugati államok népének nek, olcsó hust mi azokból nem eszünk.
jóléte fokozódik s megengedhetik maguk
— Telefon a tengeren ál A modern tech
nak a húsevés luxusát. Magyar marhából
nika nem ismer akadályt. Mindinkább tökélete
nemcsak a ma exportált mennyiséget, de siti a tengeren át való telefonálását is. Az angol
mégegyszer annyit is el lehet helyezni föpostahivatal, mint egy londoni távirat jelenti,
külföldön. A kormány és a magyar állam most nagy lépést tett ebben az irányban. Legu
vasutak olyan kedvezményeket nyújtanak tóbb legújabb szerkezetű tengaralatti kábeleket
le Dover és Cap Grisuez (Pasde Calais)
az élő és vágott marba kivitelnek, hogy rakatott
között, hogy jobb összeköttetést teremtsen Ang
nem drágább, de sokkal kellemesebb a lia és Franciaország között_és megkísérelje,
Bécsbe, mint a Bpestre való szállítás. A nem-e lehetne ezen az nton telefonösszeköttetést
budapesti mészárosok nemrégiben a fővá létrehozni London és Amsterdam, továbbá Lon
roshoz benyújtott memorandumban sorol don és Berlin, illetőleg London és a többi né
met város között. Ez az első ilyen kábel, ame
ták fel panaszaikat.
lyet nyílt tengeren helyeznek el.

— Már bizony eltalálta orvos ur, hogy szó
nője fogadja mosolyogva, kedvesen, derült arccal, elegáns pongyolában. — Jó napot kívánok. rakozott vagyok. Hogy is ne ? 1 Mikor fiatal menye^elétenge^aár^gy^hete^togyiitfa
Kezét
csókolom
nagyságos
oss/uny.
—
udvatíasIrta: CSILLAG GYULA.
kodott a doktor. Előkelő modorú, finom, gyalult tán rostokolok egyedtt', szomorú szalmaözvegy
Fényes, előkelő fogat robogott az orvos la ember birében állott ő mindig a nők előtt. A ségben. Kétségbeejtő állapot.| Alig bírom már,
kása elé. Ebben ugyan sem az orvos, sem pe férfiak ellenben nyersnek, gorombának tartották. szörnyen unatkozom.
dig a kíváncsi szomszédok nem láttak semmi Rajta is megvalósult az a természet-törvény,
— Nagyságos asszony, ön túloz, A Z ön de
rendkívüli eseményt. Hisz gyakran megtörtént hogy amilyen a környezet, olyan a mimikri, A Z rűs mosolya, kacagó, vidám kedélye, jóizü, ötle
orvos természetrajza is csak olyan, mint minden tes humera rácáfol.
ez már máskar is.
A bakon libériás, kifent bajnszn kocsis ül. más emberi lényé. Alkalmazkodik'az adott vi
— Téved orvos ur. Ön nem jól Iát szi
Pörge kalapja félre billent fejebnbjón a szélben. szonyokhoz, emberekhez és azok egyéni hiúsá vembe. Elvagyok keseredve. Férjem szörnyű szív
gához
——
»——
—•——•—.——~
-Két-kézre kurtára fogja B-gyepiőt-Csakr-ngyfetelen ember. Tán bizony nem, mikor itt hagy
szülnek bele izmos karjai. A lovak szűkölve to
— Tessék, foglaljon helyet az orvos ur — egyedül ebben a farkasorditóban ? 0 pedig Bu
porzékolnak, szügyükbe verdesik fejünet. Fehér unszolta őnagysága és egy kényelmes karosszékre dapesten kaszinózik és valami csámpái ballerina
habos tajték verte ki ragyogó szőrtt testüket és mutatott.
körül legyeskedik.
csorog róluk nagy cseppekben verejték a gyors
— Köszönöm, majd basznát veszem.
— Igaz szivemből sajnálom nagysádat. De
hajtástól.
— Azon meggyőződésben lévén, bogy or engedje megjegyeznem, hogy a féltékenység igen
Ugyan micsoda baj lehet nraságéknál, hogy vos nr békés jó szomszéd lesz, itt ön mellett,az rossz barát és gonosz tanácsadó is. —
lóhalálában vágtat a kocsi az orvosért ?
ön oldalán szeretnek letelepedni — és nyomban
Nem vagyok féltékeny. Ezt a gyanúsítást
Járma doktor csak az imént ült az asztal- kacagva egy könnyű hintaszékbe dttlt őnagysága. visszautasítom. Csak egy kicsit irigy vagyok.
Irigylem
azokat, kik a fővárosban a korzón sétál
Borzongat a hideg. Fásom — monda az
-hitt, Ebédel. Már pedig jó ideje, annak,. ho&y_el:
gatnak, páváskodnak, mig én itt ebben a vadonhfizták a leves nótát. Azonban alig hogy meg orvos dideregve és fiiUg begombolkozott
— No, no orvos ur — csúfolkodott a nagy ban egyedül kuksolok és hallgatom a röpködő
állt a kocsi a ház előtt, hirtelen letette a kana
lat, lenyelte a szájában levő falatot és az ud ságos asszony. Én mellettem fázik? Ugyan ké verebek csiripelését. Különben köszönöm a szives
tanácsát, de kikérem magamnak, hogy sajnáljon
varra sietett. Felült a kocsira és sietve elhajta rem, ne mondja.
tott. Két órányi erős hajtás után berobognak a
— Hideg, ködös, zimankós idő van. A szél és ne is vigasztaljon engem, mert igy csak még
jobban
elkeserítene. Inkább szórakoztasson, mu
kastély címeres rácsos kapnján. Az orvos leszáll pedig csak ugy fütyül. Átjárta minden porcikáa hintóról és a cifra mundéros inas nyomban raat. Hej, be jól esne egy kupica papramorgó. latt assonegy keveset.
— Már mint én, az öreg ember, szórakoz
Milyen szórakozott nagyságos asszonyom, hogy
bejelenti odabenn, hogy itt a doktor.
^^^^Jórn^^orvoB^gyeneaen az ajtó felé tartott. meg sem kínál. Miután pedig szemérmes koldus- tasson egy kedves parázs menyecskét, ki szalmanzvegységról
panaszkodik ? ' Ne csúfolódjék
nak-ttres a tarisznyája, nagyon-bátorkodomLégy- nagyságos asszony.
Az alvó tüz is lángra lobban,
ratos. Gyorsan benyit és uz ajtóban a ház ur két cseppet kunyerálni.
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— Községi ipariskola láiosházáa. Várme
gyénk közigazgatási bizottsága jul. 13-an tartott
ülésén Halass Furanc kir tanfelügyelő jelentése
a jánosházai ipai iskolát községi jellegűnek nyil
.Rcndelésszcrűen készült'
Odaát a csillagos lobogó országában
vánította, és utasította a t. közönséget as iskola
véres volt a szabadság ünnep. Néger
fentartási költségeinek viselésére.
szirtes vászonyöltönyök
programot rendeztek a keleti államok és
— Főispánunk szabadsága. Béiássy [István
finom nyári (eloltok
nagyvárosok : Newyork, Filadelfia, New
dr. vármegyénk főispánja a mult héten kezdte
meg a belügyminisztérium által engedélyezett há
"Orleans véres bosszút állt a négereken
nyári sacco- öltönyök .
rom heti szabadságát mely idött családjával
azért, mert a néger boxoló világbajnok
együtt Karlsbad fürdón togja eltölteni.
legyőzte a fehéret.
elsörangn kivitelben és jutányos
— Járványos betegségek. A miit héten a
Lehet, hogy két-három nap mnlva
árakon kaphatók:
főszolgabiróságnoz érkezet jelentések szerint
Celldömölkön
egy vörheny megbetegedés, Janosmegint csend lesz, békén járhatnak a né
Deutsch F. Károly é s Társa
házán egy kanyaró és Kemeueskápolnán 3 has
gerek a most még izzó ulcákon. Lehet
tífusz megbetegedés fordult elö. Király János
férfiszabóknál
hogy megszűnik a lincselés ennyi á.dozat
dr. járásorvos intézkedésére—a-~kemeiiesfeápolnai
után — egy időre.
tejtermékek
árusifesa egyenlőre betiliatik.
Budape3t VI., Ferenciek-tere 2.
— 6ombainérgezéS. Mlnorits György jánosMert sokáig ugy sem tart a béke.
JiázaiJakusIlonka nevü_5_éxe3 leánya e kólá
Északanrerikában a _ost uralkodó 4ehér
én gyanús körülmények között elhunyt. Dr. ;Kifaj Idegeskedik, izgul és egyre tűrhetet
rály János járásorvos és Polcer Dezső dr. köz
lenebb. Inogni érzi lába alatt Amerikát.
igazgatási gyakornok kiszállottak a holttest fel
ÚJDONSÁGOK.
boncolása végett s ekkor megállapíttatott, hogy
Négy évtized lelketlen munkája meg
a kisleány gombamérgezé3 következtében hunyt
semmisítette a vörös bőrQ fajt Ameriká
— Népünnepély. A celldömölki ipartestület el. A vizsgalat folyik Hasonló esetek elkerülése
ban azóta a fehér az ur. De meddig lesz által néhai Hollósy Jusztinián apátunk emlékére végett csak általunk igen jól ismert gombát és
az ? Las.su, óvatos a színes íaj benyomu- ma d. u. 4 órakor az apátsági majorban népün csakis egészen friss állapotban elkészített gom
•
• .
4asa és fölülkerekedése Amerikában. Ke- nepélyt tart.Az_Inni;pély ez idei ltonarnárosaj bát együnk.
léten és Délen a oiger. Nyugatin a sár Juray Antal Korona-szállodás lesz, aki Üdítő ita
Névmagyarosítás. A belUgymiuiszter
gabőrü ember mozgaiju ntbg a biztosnak lok és ételekről gondoskodni fog. Az ünnepélyre Schönfeld Emil és Gyula kemenessömjéui ille
hitt, bitorolt talajt a kapzsi lekérek alatt. a helybeli közönség jó időben nagy számban tőségű budapesti lakosoknak meging- d e nevük
Jól érzik odaát a veszedelmet, látják a szokott kisétálni. Kedvezőtlen idő esetén az ün nek Miklós-ra való magyarosítását
.'tornyosuló felhőket, tehetetlenségekre ra- nepély jövő-vasárnap-4og-megtartatni.
A községi hídmérleg kezelői. Módos \%
gadja őket az indulat Az a néhány csepp
váu községi reudor a heten eiadott Milkovits Já
—
Képviselőnk
honatyái
működése.
Kerüle
nos
hentesnek
egy sertést élősúlyban kg-onként
néger vér nem tapasztja meg az omla
tünk országgyűlési képviselője Ostffq Lajos dr.,
k. Oü f-ért. Leniérés végett a celldömölki hidozó 4*lajt-a-jeuldkJalaja .alatti
a mult szerdán tartotta első képviselőházi beszé teles—hídmérleghez—hajtotta, ahol társn Cs
Igy messziről otromba, megmagyaráz dét. A felirati vita lévén a tanácskozások tárgya, rendőr merte m-g az állatot 121 kg.ru Ez ugy
hatatlanul baromi a kínai üldözés, meg a megemlítette, hogy Apponyi Albert gróf felirati történt, hogy tiiidöu Csecs a mázsát kiegyenlíteni
fogadja el. Megemlékezett a választá akarta. Módos odaszólt- és mondotta, liugy uzt ő
néger prograni Amerikában. Szinte hihe javaslatát
soknál kifejtett hivatalos pressz ókról.s azt mond elvégezte Mérés után vette észre Csecs, hogy
tetlenül a jenki okos, hidegen számító ké- ja : Figyelemmel kisértem Pest, Győr, Sopron és ;y 10 kg ot nyomó v.is volt a mázsán, igy az
peTllülUül vörö^ön-rátni-a fokotcbőr—el " svármegyék-választásait s itt hivatalos preszlodt súlya c......
—
len minden apró cseprő alkalommal a szí szió nem volt, ez kitűnik abból is, hogy e he nap a városházán fogyasztást fizetni ment fel
nesen elónyomulásakor. Ha Európában lyeken megválasztott 38 képviselő közül" 2 mi Milkovics punaszkodott hogy, ilyen állatot ö meg
nisztert leszámítva, csak 4 képviselő van mun nem ült; a melyik 39 kg-ot fogyott volna leölés
győzne a néger boxoló. megtapsolnák, de kapárti.
A katholikus és izraelita hallás önkor
nem tekintenék győzelmét szégyennek, mányzatát is helyesnek találja s ezért egy con- irtán, ezt halva Csecs, az esetet feltárta Milkovits
elótt, kinek kárát azután Módos rendőr vissza is
a fehér fajra nézve. Amerikában annak gresszus összehívását, mely rendezné az arra terítette. Ilyenek a celldömölki hiteles mérleg
szoruló hibákat. — tartja szükségesnek. A velős kezelése köt ül a Viszonyok.
látják, — aminthogy az is.
beszédet helyeslésekkel, tapssal többször felsza
Intőszó. Mementó.
kította a parlament s szónok számos gratuláci
— A vasntasok zászlószentelési ünnepélyén
felülfizeltek névsorának közlesét az aluntiakban
Araerika inog. S az Európát lenéző, ókban részesült beszédeért.
megkezdjük,
megjegyezvén, hogy mintegy kétgúnyosan higgadt jenki a saját hazájában
— Vadőrök és erdóoró'k vizsgája. A földroi- három heti lapunkban fog a zászlószeg megvál
megreszket az idegességtől, elveszti a fe velésügyi m. kir. minisztérium átírt a vármegye tók és felülfizetök névsora bennfoglaltatni. Oszjét egy néger boxoló győzelmére. Hull a alispánjához, hogy az erdőórök es vadőrök ké szes bevétel mintegy 5000 korana. Felülfizettek :
vizsgálatai a minisztérium kiküldöttjének Özv. BzÖgyényi M. Ferencné 50 K. Bpest fe. vo
fekete vér keleten, üldözik az „apró sár pesítő
részvételével Vasvármegyében október 17-től
gamajmokat" nyugaton. Ki tudja, mikor kezdódőleg tartatnak a vármegyeház nagytermé natkísérők 38 K. Maróihy László dr. Káld 30 K.
Kusevits Tivadar Szombathely. Hollósi Rupert
fordul egyet a kocka.
ben. A vizsgálatra a szombathelyi kir. erdőfelü- 25—25 K. Nagy Sándor Hetye, Ostffy Lajos dr.
gyelöségnél szeptember 30-ig bezárólag lehet je Szombathely, Nierze Ferenc Győr, Radó Dénes
lentkezni.
K. Sünijén, Ifjúsági Egyesület Piski, Bpest kp.
udvar vonatkisérői^kar, Mozdonyvezetői kar Szom
bathely, Ritmüller Károly Ajka, Szabó Imre, Du
kál Takács Márton, Radó Elemér K. Högyész, K.
ha kikaparják a hamuból s belé fújnak. De tér —
Vegye csak ki nagyságos asszonyom a Eórssy
L. Körtvényes, István Vilmos Szom
jünk csak a dologra. Merre is a beteg?
bölcsőből és ringassa egy keveset türelemmel bathely,Kálmán
Vasutas szövetség Bpest, Hajdn Tibor
— A beteg most én vagyok. Migrénem van. lágy ölében. Próbálja csak megvesztegetni egy
dr. Pannonhalma 20—20 kor. Vanatkisérői kar
— Rendes tünet egy tiz napos fiatal szal jó adag anyai szeretettel.
Pozsony 16 K. Szolgai Olvasókör Szolnok, Hat
maözvegynél. .Majd megpróbáljuk a migrenint
Én ringassam, én csititsam! ? Csak vani vasúti temetkezési egylet 15—15 K. Szihay
ellene, ámbátor egy tüzes, édes csók sokkal lessé,—várja.
Nem
szegődtem
én
dajkának
a
fér
Gyula Körmend 14 K. 70 f. Dv. Székesfehérvári
gyorsabban segítene a bajon.
gyermekéhez. Hallja maga dada, mit tátja műhely munkásai 11 K. Ostffy István 0. Asz— Nem olyan migrénem van nekem. Ha jem
a
száját,
mit
hallgatódzik
?
Ringassa
inkább
a
szeiiyfar-Szekeres-Pál
dr., Horváth Ernő Csönge,
nem az a gyönyörű kis baby annyit sut az gyereket, vagy szoplassá hieg. — Hm I — dünyimént, hogy belefájdult a fejem. Nem szoktam nyögöt az orvos csodálkozva és maró gúnnyal Mühelyi Dal, Zene egyesület Piski, Kondor Jó
én az ilyen "idétlen muzsikához. És még hozzá dünnyögte szelíden: „dada, Soxleth. cuca, óh! zsef Szombathely, Mozdonyvezetői kar Győr, Stír
meg is ijedtem, hogy babynak talán valami ko Ti édesanyát pótló módis mostoha készülékek'. iai János K. Vath, Klein Testvérek, Szalóki Ist
ván, Heimler M., Geszner Béla Szombathely Geimoly baja esett és ezért gyorsan orvos nrért
— Tudom már a többit — vágott közbe ger Gyula, Gayer Gyuláné, Tóth Gáspár, Kele
küldtem. De bizony ngy látszik, hogy elhamar
men Tivadar, Mozdony v. kar Keszthely, Kakas
kodtam a dolgot mert már elhallgatott . . . de őnagysága bosszúsan.
— De jó talán megint elmondanom Hát Lajos, Klein M. Fiai Szentgál, Szabó Karoly. Kéli
hallja! hisz az a babszem megint sivít, mint a
Pál, Raflel Pál 0. Aasszonyfa, Győry János, Alha
már
elfelejtette
asszonyom.
veszedelem.
Ámbár nem vágyókra egy cseppet sem H a r r i l-Hr Finmp, Kovács Mihály Nagykanizsa,
Hm I -—dünnyögött Járma doktor. Ha
a baby érzelmeinek, gondolatainak szavakba bur kíváncsi, meghallgatom mégis, mert szörnyen Ganz féle rv. tirs. Bpest, Berzsenyi Jeiiö dr Bikolva kifejezést tndna adni, ha baby már be unatkozom. Csak arra kérem orvos ur, hogy szal sicky Ödön, Magyar Károly K. Rámond. Altiszti'
szélni tudna, bizonyára akkor csendesebb, ille- mát ne csépeljen, mert komolyan megharagszom. Olv. kör :Szolnok, Orsovai Munkás segélyzó Or
— Jól van nagyságos asszony. Kedves te sóvá,! Bures Richárd, Dömötör Sándor Szombat
• deltursebti hangon panaszolná el baját Sőt azt
"is beismerné, h-igy a gyomra fáj. Jajgat a néma, szek, amennyire csak birok és amennyire méltó hely, Tary Károly, Kis Gáspár Rajka, Temesvári
ordítoz a tehetetlen Meg az állat is nyög s rng a fontos ügy komolyságához.
kör, Krasa Manó Keled, Nunko— De talán mégis inkább a szép és a fess Mozdonyvezetői
kapál ha.jfalaiui nagy baja vau. Ez a szenve
Sándorné, Strnka Ágoston Szombathely, Zág
kasznárnéról beszélgetnénk, ki után szörnyen vits
dés öntudatlan bölcselete.
rábi
szolgai
olvasókör,
Nádasd Róbert Szombat
— Quid nunc? — szokta mondani a fér- botulik a mi orvos urunk. Legalább azt rebes- hely. Dent8bauer Ignác, RatU Mihály, W ajis_grőfnó
Jem, az öiUküs iiiiiilazterJelDU, mikor baby ének- getlk s gonoox nyvlvck
Sándor Felső-Ör, Horváth József, Rutseck
— A verebek hadd csiripeljenek. Ilyen Sítkó
gyakorlatokat tartott és aztán sietve kimenekült
Pál Várpalota, Kiss Pius Veszprém, Apát Ignác,
az udvarra, onnan meg ment egyenesen tudom pletyka csak reklám nekem.
Berzsenyi
dr., Temetkezési egylet Temes
is én hova. Mi tevők legyünk bát — kérdem
— No csak ne dicsekedjünk annyira orvos vár, Piski Dezső
mozdonyvezető elsó othon Piski, Szabó
most én, hogy megbékéltessük ezt a nyafogó ur. Még bizony engem is kísértetbe visz.
Jakab, Witmarin Adolf, Gácser József, Kovács
porontyot?
(Folyt köv.)
József, Király János dr., Miskolci Dal egylet Mis-

Küzdelem a negyedik világrészért.
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tőle, Vaszalek felügyelő, Sarlai Gyula Vath, Hal Antal, Tóth János, Szórádi Dénes, Fodor János nítókat továbbra is állásukban hagyta s a mi
tuk Ciprián Tihany, Óvári Ferenc dr. Veszprém, Vát, Erdós Pál Vát, Szabó István N.-8imonyi,
Dániel Géza Várasd, Szigethy Sándor Felsó-Paty, Dechmeister V. K.-Mihályfa, Kakasy Károlyné niszter rendelete ezeket a tanítókat érinti.
Taschler felügyelő Szombathely 10—10 korona, Jánosháza, Pintér János, Mód Loránd N.-Simonyi,
— Hol készülnek a legszebb irógépmunkák
Horváth János Robonc 7 K. Balits Antal Győr, Mesterházy L. Sárvár, Engelhart Ferenc Vesz és sokszorosítások T Régen érzett hiányt pótol a
Kitasy felőgyető Szombathely, Ujj Károly Sárvár, prém, Madonics Kanonok Gyór, Mohli Antal Győr Copyng Fair gépíró és sokszorosító iroda (Buda
Francsics Norbert B Bél, Remete Dénes Ságh, 2—2 kor. Nagy Lajos K. Hógyész, Németh Jó pest, V. Nádor utca 8.) Itt készülnek a legszebb
Bletler Pál, Scheiber Mór dr., Spitzer B. Bunovics zsef Alba, Táncos János, Szöllősy János, Gerö irógépmunkák a legpontosabb kivitelben és a kö
vön, gyorssajtóval lehozott írógép nitinka sokszo
László Szombathely, Hotter Lajos Cegléd 6—6 József, Lichtschein Gusztáv 1—1 korona.
rosítások oly annyira tökéletesek, hogy még a
korona, Noszlopi Béla Duka. Kohl Medárd Esz
Kerületi tüzrendészeti felügyelők. A vár szakavatott szem is azt hiszi, hogy minden egyes
tergom, Percei Árpád Ajka, Kövesi Vilmos,
Ányosné, Wecer Lajos Szombathely, Takács Ká megyei tűzoltószövetség június 29-én Vasvárott példány külön lett írógépen megírva. Olvasóink-.
roly Szombathely, Pápai keresztény egyesület tartott közgyűlésén megválasztotta a tüzrendé nak ha irógépmunkára es sokszorosításra szük
Pápa, Fehérváry József Veszprém, Peller Pál szeti felügyelőket s most, hogy a választás jó ségük van el ne mulasszák e cég o'csó áraján
Veszprém, Németh Sándor Várasd, Aradi Dal váhagyatott, közölte ^iz illetékes főszolgabírói hi latét bekérni.
egylet Arad, Szeiler Ödön, Berec Izabella 0. Asz- vatalokkal a megválasztott felügyelők névsorát. — Borodváld önmagadat! Az amerika biz
szonyfa, Böröc Marcel Pécs, Nagy István Ta A celldömölki járás első kerületére Pálovits* Jó tonsági
beretva-készülékkel. Ez a világon a legpolca, Benkő 8ándor Várpalota, Stengl Nep. Já zséf, celldömölki, másodikra Róth Kálmán urai- fkellemésebb
használatú és a legjutányosabb kénos, Rác Endre, Nagy Károly. Vince Mihály, Ko ujfalusi, harmadikra Szigethy Dénes répcelaki i szülék. A gyakorlatlan
kéz is leveszi kifogástala
vács József Tapolca, Ozvald Jáuos Győr, Surá- lakosok választattak meg kerületi felügyelőkké nul a legkeményebb szakált
gyorsan, simán. Még
nyi Lajos Szombathely, Sas József Szombathely, s őket ezen állásukban három évre meg is erő sötétben is biztoson és veszélytelenül
beretválkozsítették.
Hattller János Szombathely, Szöllősy János, Kluhatunk. Egyedüli védelem az undorító ragályok
gesspakos Róbert 0. Asszonyfa, Opancky Gyula
Eladó v e n d é g l ő . Egy jóforgalmu be p. o. a szakállsömör ellen, A készülék haszná
0. Asszonyfa, Lőrinc Dezső Csomódén, Jándy
latra készen legffnomabban ezüstözve, portó
Bernadin Pápa, Deinfle Sándor Szombathely, Or szálló vendéglő, megyei székhelyen betegség mentesen
csak 5 kor. 20 f.-be kerül s a pénz
szág Adolf, Stetka Margit, Nagy Sándor Bpest, miatt eladó. Venni szándékozóknak bővebb érte beküldése ellenében vagy utánvétel mellett
Radó József, Kovács Béla Vép. Barthadaeky Emil sítést ad a VESZPRÉMI NAPLÓ kiadóhivatala. rendelhető: D. S. Schejfer Budapest, VII. BarossK Vát, Mozdonyvezetői kar Tapolca, Sarkady Veszprém.
tér 13. A készüléket csak egyszer kell megvenni,
Károly Győr-Szabadhegy, Boda József, Bárdorssy
kitűnő és egy emberéleten át kitart.
— Állaimegbegedések a járásban. Celldömöl készültsége
Imre, Váraljay Pál, Potyondy Pál, Weghoffer
ben 50.000 drb. kelt el. — Igen sok elisGyula. "Nemetlr^Károly,/ ~Özv~Uaíka Nándorné, kön (Újtelep) és Izsákfan a mult héten egy-egy -1909
Albai vonatkísérői kar Alba, Savári Sándor Di- sértés valószínű sértésvészben elhullott. Alsósá merőiével.
ekeuseid Jakab, Kelemen Ferenc, Hujber Ferenc, gon pedig egy esetben lépfenét konstatált a já
ő
Tapolca, Kelemen Gyula Alba, Dongor Józsefné rási állatorvos.
64892/1910. számhoz.
Simonyi, Szakái László K. Magnsy, Krollo Miksa
— Sárvár csatornázása A vármegye alis
Dapasi, Nadhera Ferenc Kenyéri, Boskocic Já pánja f. hó 11-én küldte meg a községnek a csa Vendéglő épület örökeladási hirdetmény.
nos KzentgáIj"Ress József, Sebestyén Izidor Pá- tomázásra vonatkozó véghatározatát. - Ha ez^jog~ Armagyar vallásalap tulajdonát képező és
poc, Kun Dávid Tapolca, Radoca Vince Veszprém, erős lesz, Sárvár megkapja az engedélyokiratot
Fritz János, Deutch Mór, Csupor Sándor, Meizer s az építést azonnal meglehet kezdeni. Sárvár Veszprémvármegyei Somlyóvásárhely község bel
Lajos, Klapper Fülöp, Kovács Dénes, Buza Jó tehát csatornázás szempontjából is halad előt területén a legforgalmasabb helyen fekvő nagy
zsef Szombathely, Deutsch Mór K. Sömjén, Katb, tünk, mert a bűzös földfeletti csatornák eltűnnek vendéglő telkének airajta levő terjedelmes fő- és
Legény egyletjíümeg, Máv. Altiszti kör Hatvan, s földalatti vezetékekkel hálózzák be a várost. melléképületekkel együtt leendő örök eladása
iránt ifiio év november hó 22-ik napján délelőtt
Szolnoki kocsikísérők Szolnok, Máv. alkalmazot
Az nj kávéház átalakítási munkálatai a le 10 érakor a somlyóvásárhelyi kozalapitv. erdőtak othona Sz. Lőrinc, Zathurecky N.-né, Stetka
Péter, Hetthéssy Elek dr. Veszprémi altiszti kar, folyt héten befejeződtek. Kenései Dezső kávés gondnokság helyiségében nyilvános szóbeli árve
Dorner Liháiy Szombathely, Giincberger Ignác, nem sajnált semmi költséget és divatos kénye- réssel egybekötött zárt ajánlatu versenytárgyalás
Vass Uessö, M. IN agy Tál.Horváth KnstóTKomá- lemmel rendezte be a kávéházat. Az egész helyi- fog tartatni.
Az árverés megkérdése előtt, az árverezni
rom, Eőrsy Károly 0. Asszonyfa, 8zekeres János, lég újra festve" és mázolva lett, valamint két uj
Steiner Lipót Sümegi József, Kálmán, Gyula Kis büliárddal, dákókkal álló fogasokkal, villamos iv- szándékozók által az árverést vezető kezeihez
lámpákkal
és
izzólámpákkal,
villamos
szelelövel
250O,((kétezerötszáz) korona bánatpénz vagy kész
faludy Béla Pozsony, Mészáros János 5—5 kor.
Kovács Lajos özv. Milán Gyuláné Vönöck, Hege csengőkkel felszerelve. A konyhát nj, csinos és pénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban
dűs Sándor Jutasy tisztikar Hettyei Ferenc K.- modern edényekkel látta el az uj tulajdonos, ki teendő be. A zárt ajánlatok ugyanilyen bánat
Mihályfa, Marton Vince Weisz Ignác Bakonyi nek összes raktáron levő italai és kávéja is első pénzzel látandók el.
Józsefné Szerencse Ferenc Mátray Mihály Alba, minőségűek. Azt hisszük, hogy a közönség e
A részletes versenytárgyalási és eladási fel
Benkő Károly Dranoszky Árpád Sárvár, Gebauer nagyvárosias jellegű, figyelmes kiszolgálás és jó tételek a somlyóvasárhelyi kir. kozalapitv. erdőAntal Kolognát Gyula Horváth József Dudrány italokkal biró kávéházat, melyben minden mele gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekint
János N Simonyi Jeránek Károly Móric Géza gebb idő alkalmával fagylalt is kapható, meleg hetők.
Norics József Reif Dávid Szegedy Gyula Vanis pártolására méltatja.
Budapest, 1910. július havában. '
Ferenc Gyór, Galambos Béla Babos Károly Veö— Öreg tanítók bocsátása. Zichy János gróf
A vall. és közoktatásügyi minisztertől.
rös Géza Szombathely, Rabovsky Mór Szombat vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet bo
hely Urbányi főellenőr Szombathely, Jagica La- csátott ki, mely rendelet szerint á kellő képesijcs Hofhauser Sándor Bécén Samu 4—-4 kor. sitéssel nem biró tanítók a tanítói pályáról leKrnfeld Vilmos Jánosháza, Vidos Lajos Szom tiltandók s ha á nyugdijállomáuyba fel voltak
bathely, Tisztikar Ajka, Somassy Sándor Vámosy véve, minimális nyugdíj mellett, ba nem voltak
János Alba, Halmi János Hajmáskér, Győrfy De felvéve, nyugdíj nélkül küldendők el. A rendelet
zső Zalába Reindl István Pezravics István Maitz ezeket mondja: Az 1907. évi 27. törvénycikk
Antal Pápóc, Luuc Lalos László Boldizsár Szabó 1910. évi október 1-én egész terjedelmében ha
Tanoncul hat elemit,
József Vát, Werner Pál JáneBháza, Pulaiüábor tályba lép s igy ettől az időtől kezdve az elemi
| _ Vágy két közép- iskolát
Boba, Jenéi Gábor Alba Huchthauser Ede Hodossy népiskolai Tamtéi^llasolíjian "csak az 1868. évi
végzett ügyes fiút, felvesz
István Almásy János Szálai József Bojtos János 38- törvénycikk 133. §-a szerint képesített taní
Magasi, Nagy András Tahibér Lajos Háncséi tók működhetnek, ennélfogva a kellő képesítés
Vörösmarty-könyvnyomda
István Alba, Dv. vonatkísérők Vince Kálmán sel nem biró, vagy nem szabálys-erüeh képesí
Devecser.
Szerencse Imre, Hóffmann Samu, Huss Gyula, tett tanítók a tanítói pályályáról letiltandók vol
Táncsics Mihály Keszthely, Kovács Dénes Nagy nának anélkül, hogy nyugdíjban részesülnének,
Elek, Németh Ferenc, Somogyi Aladár, Szabó mert az 1875. évi 32. törvénycikk 2. § a értel
Jakab, .-Angyal János, Bankó Sándor, Kolbc Re mében nyugdíjra csak az 1867 évi 38 törvénycikk
zső,-Kovács Pál, Kirmus János ;i—:i kor. Hegyi 133. §-a szerint meghatározott minősítéssel bíró
Andor Jutás, Tíma Kálmán Pozsony, özv. Sümegi tanítók jogosultak Minthogy azonban már egyréSándorné, Sümegi János Pozsony, Gyönge Fe szük, bár nem szabályszerűen, felvétetett a nyugj ó f o r g 8 l m n 4 t T é t e l e k?res
renc, Saly Margit K.-Mihályfa, Pór István, Reindl dijállományba, a miniszter nem kifogásolja, hogy
tetik. Ajánlatok és lerélbeni
Ferenc, Szita György, N.-Kanizsa, Faragó Béla az 1893. évi 26. törvényszik alapján igényelhető
.megkeresések, a .KemenesRohonc, Popovics János, özv. Lőrincné'.KisB Sán minimális javadalom után megállapítandó nyugdíj vidék* szerkesztőségéhez Celldömölk intézendőfc.
dor, Fábián Dezső, Kovács István, Grul János mellett távolitassának el a tanítói pályáról. Akik
Győr, Parpasics János, Ozvald Imre nlbá, Ja nek pedig még erre sincs igényük, azok nyugdíj
re kerestetik. Megkeresések
kab Imre Alba, Jakab István, Alba, Lasics Ist nélkül is elküldendők. Legkésőbb folyó évi au
ván Alba, Kalóz Ferenc Alba, Beczök István gusztus hónap végéig az ily oklevél nélküli vagy
és ajánlatok a .Kemenesnem szabályszerűen képesített tanítók okvetlen vidék* szerkesztőségéhez Celldömölkre intézen
dők. Ugyanitt kiadó azonnalra is egy több azobáa
ileaekJ^eirynjtftni^ngiiijftztatásnk iránti kér- T
lba. Major József
urt taits a aagi utcáöan.
katics István Alba, Vadász József Alba. Kovács vényüket a tanfelügyelóségeknél, vagy a tanfe
Mihály Alba, ifj. Glász Károly Alba, Vadász Jó lügyelőség! kirendeltségeknél. Aki későbben
zsef Alba, Márfy Károly Alba, Pingicer JánoB nyújtja'be, kérelme nem vétettikfigyelembe.A
Alba, Cseni János Alba, 8ütő Ferenc Alba, Ma- rendelet nagy elégedetlenséget szült a tanítók
cansai István, Vidi Jánosné, Békefy N., Vinicai körében, mert sokan vannak, akiknek szerzett
Károly, Szarka Imre, Szabó Imre, Kósa Miklós, jogait sérti. Az 1868. évi XXXVIII. t. c. ugya
kiadóhivatal.
Habik Kálmán, Kertész József, Tóth Ferenc, Tóth nis az oklevéllel nem biró. de arra érdemes ta f e l v e s z a
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É r t e s í t é s .
Tisztelettel értesítem nagyrabecsült vendégein.et és á nagyközönséget, hogy Kossuth-u'cai Uj
kávéházam javítása és átalakítási
munkálat ai teljesen belejezödtékT"
A modemü', kényelmesen és elegánsan villamos izzó és ivlám
pakkal stb. felszerelt kávéházam
összes helyiségeit a mai nappal
a nagyközönség b. rendelkezésére
bocsátom.
Á nagyközönség szíves pártfogását kérve vagyok
Celldömölk. 1910 j'il 23.
kész szolgája
Kenesse! D e z s ő
kávés.

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, VeszprémTén, CsornJn. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.
Mindennemű

rjazdasági

gépek és
raktára.

szükségleti

cikkek

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetógépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint góz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raklár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.

^zulűlí^figyelmlbe!

^Tanulók háza". ijf

1910/11. tanév elején G y ő r b e n szakszerű vezetés és
és tanári felügyelet alatt oly
as <
m
sas

._

i n t e r n á t u s
nyílik meg, mely a győri iskolák növendékeinek csa
ládi gondozást kellemes otthont adni van hivatva, aa
Beiratási dij 50 K. Évi (!0 hó) ellátás és lakás 700 K.
Érdeklődőknek készségei szolgál felvilágosítással a

„Tanalók Háza" igazgatósága
GYŐR, K l e t z á r - u t c a I I .

oooooooooooooooooo
Á kataszteri felméréshez szükséges
' Védjegy: ,,HorfO»jí* •

jelző kövek

A Liniment. Capsici comp.,
ily^Pain-Expeller
• f f légjónak biionyult h i l i u t r , mely mii sok ér
m legjobb bwUmöIómek biionjnlt kjazvénynél,
— — —
• • « m i l és
................
_ «ií
B t ghülé»«kréI.
MlL—
F l j y elmestetíe. Silány hamisítványok miatt bol W i i i . i l ÓTitoBsk legy ónk é l os>k olyan eteden
* fofidjunk el, mely a „Hiroíijr" Todjegygyel
Rlokler, cégjojyréssel 111110» dobásba n n
(Ólra. JLra6Tegekbenir.-.80,K1.40 és l e 
kapható.
Minden gyójjyszö

előírás szerinti kőből é s m é r e t e k b e n ,

legjutányosabban

kaphatók
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Kitt gyoCTBariMnéi, Bstapwt
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III „ftrisy irittlÜUI"
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Pápán, Eszterházy (Vasnti) nt 2. szám alatt

(tüdő)

-JSfihflgéa. s z a m á r R 6 h ö g é s , I n
Huenza és a légzőszervek bajainál
as orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza s

SIROLIN „ R o c h e " - t .
8

ZSXTISE*

S I R O L I N E o c h e ' - t kellemes lie é l U r i l O h e t i n rolvtén a s l r e i « n v u . l t
~ " B " > 6 7 « « t . r , k b . n eredeti S I R O L I N .Roche"
roiottma nteattanuk r i m a minden poUeeiltmeayt.
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kívánatra

lagyn

F. Hoffmann-La Roche » Co. — Baael
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Nyomatott, kindótnlajdottos .Vörösrnarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján, Devecserben. 1910

