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Felelős szerkesztő: 

D I N E G E E V E N Á N D O R 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide inlézendók a szellemi részt illető közlemények-

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. , 

Zászlóbontás. 
A József Főherceg. Szanatór ium 

Egyesület, melynek eredeti célja az 
volt, hogy elsősorban az Alföldön állit 
száz szegénysorsu tüdőbetegnek szana
tóriumot, há l a a magyar társadalom és 
főleg a magyar úrasszonyok lelkes mű
ködésének, ezt a célját m á r megoldhatja 
és rövidesen hozzá kezd az építéshez. 
Az egyesüle tnek célja közismert , m ű k ö 
dése ' népszerű lett; a szanatór iumi 
hölgybizottságok oly lelkesen fáradoznak, 
hogy ez most m á r valóban országos 
akcióra és minden rendelkezésre álló 
módon a tüdőbetegség ellen való küz
delemre serkent.- Az egyesület ligába 
gyűjti az ország hölgyeit, egy Istegnek 
tetsző ligába, melynek zászlajára ez van 
irva: »Mentsük meg a tüdőbetegeket . ' 
Nagyjelentőségű tényről és mozgalom
ról é r tesü lünk . Arról, hogy hazánk min
den vidékéről a jövő hó első vasárnap
ján Budapestre, szép fővárosunkba össze
gyűlnek Magyarország úrasszonyai (vá
rosunkból és megyénkből is többen 
lesznek hivatalosak) és Auguszta kir. 
hercegnő elnöklésével , a k i a liga véd
nöknői tisztét fenséges szive legmele
gebb érdeklődésével elvállalta, a lakuló 
közgyűlést tartanak. 

Mit akar a hölgy liga? A kornak 
legnagyobb betegsége, a tüdővész ellen 

akar küzdeni minden rendelkezésre álló \ 
módon . E végből széleskörű mozgalmat 
indit, hogy a pusztító kór ellen való 
védekezés köztudata hassa át a szive
ket. Igyekszik bevenni az. orvosi kart, 
a melynek tagjait felolvasásokra, nép
szerű ismertetésekre kérj föl. Népszerű 
röpiratokat oszt szét, ; pá lyaműveket 
jutalmaz, tudnivalókat terjeszt, tanácso
kat ad a betegség puszt í tásának enyhí
tésére. Beviszi a védekezés szükséges
ségének linhjtál az iskolai nevelés 
területére. Megnyerni igyekszik az irói 
világot; a lelkészi és tanítói kart, hogy 
általok a betegség arányáról , ragályos 
voltáról é s gyógyithatásárol a társadalom 
'minden rétege kellő ismerétét szerezzen. 
A községeket a rájuk néző feladatokról 
tájékoztatja s ezeknek teljesítésére meg
felelő módón serkenti. Elismerő" ju t a l 
makat oszt azoknak az orvosoknak és 
tan í tóknak, a kik az egyesületnek 
munka te rü le tén a legintenzívebb m ű k ö 
dést fejtik Ja. -Gondja -.vési az egyesület
nek arra, hogy a beteget a csa ládban 
kikutassa, a családi körből gyógyitó-
bázakbá vonja, a népesség szegényebb 
köreiben a lakásviszonyokat javítsa. Föl

t e s z i tevékenysége körébe a küzde lmet 
az alkohol ellen, mint a mely egyik oka 
a tüdőbetegség terjedésének. Egyeseknek 
gyógysegélyeket ad és ellenőrzi, hogy a 
segély az orvosi rendelkezés szerint hasz

náltassák föl. Gyógy i tóházakat (szana
tóriumokat) állit a tüdőbetegeknek. 
A gyógyitóbazalcba elhelyezett betegek 
családját segélyezi. Az üdülő betegek
nek olyan foglalkozásról gondoskodik, 
mely azok nehezen visszaszerzett egész
ségének ár talmára nincsen. Ambula-
toi'iumokat é s dispensatoriumokat állit 
fol. Ingyenesen oszt k i köpőcsészéket 
és közhelyeken k ö n n y é n á t tekinthető 
fölhívást intéz a közönséghez azok hasz
nála tára . Kolóniákat létesít az üdülő 
tüdőbetegek részére. Általában felöleli 
a tüdőbetegség csapásai enyhí tésének, 
á védekezésnek, az óvó in tézkedések- ' 
nek minden tennivalóját. 

Valóban szép, nemes, emberbará t i 
szándék. Teljes ülésük attól függ, hogy 
mennyi érdeklődést kelt a kiáltó szó, 
melyet a mega laku landó liga fog szét 
küldeni . A mozgalom élén a Fenséges 
védnöknő mellett ott látjuk hazánk tün
döklő nagyságait, ugy a m á r szépen 
működő . szanatór iumi hölgybiafottftágnkr ---^ 
vezérasszonyait. 

A József Főherceg Szana tór ium 
Egyesület ezzel a nagyarányú zászló
bontással és azzal a serény igyekezettel, 
melylyel a jó sziveket egyesíteni tudja 
és igyekszik: minden dicséretre méltó. 
Parciális szerekkel, erőkkel , vértelen kis 
szervezetekkel tá rsadalmi uton a sebe
ket gyógyítani nem lehet Nem lehet 

TÁRCA 
Az anya. 
Ina.- Alpári Lajoi. 

_ — Te még itt vagy? Mit akarsz Erzsike? 
A megszólított, beteges leányka felveté 

bágyadt szemeit anyjára, arra a gyönyörű 
asszonyra, a ki hanyagul dűlt végig a gazda
gon hímzett ottománon. 

— Szeretném, ha te engem egy kicsit 
szeretnél! — dadogá félénken a picike. 

— Hiszen szeretlek. 
— Nagyon? 
— Igea 
—; Akkor végy öledbe és csókolj meg! 
A szép asszony lehajolt gyermekéhez és 

ölébe emelte. - -
— Nos, megvagy elégedve? 
— Oh mama, mily jó vagy te! :— uj

jongott a pici, karjaival erősen átszorítva a 
kis mama nyakát 

A fiatal asszony erősen szemébe nézett 
gyermekének. 

Férje arcának mása volt ez a kis gön
dör fő, férjének, a kit soha sem szeretett 

- — Most már menj. Gizikém, légy jó 
leányka, a mama most háborittatlan akar lenni! 

Gizike engedelmesen vonult vissza babái
hoz a sarokba, a szép Karola pedig félig le
zárt szemekkel dűlt végig újra az ottománon. 

Még igen fiatal volt: alig ful a húszon; 
épen a felében férje korának. * 

Atya a hadseregnél szolgált s mint őr
nagy ő volt a kis helyőrség feje. 

Egyszer váratlanul lepte meg a pénztár
vizsgáló bizottság' 

" Valami elfeledett kulcsért visszament a 
szobájába, a honnan többé nem jfitt ki. 

A bizottság a pénztárt üresen, az őr
nagyot átlőtt sziwel találta' meg. A másik, 
percben neje már özvegy, egyetlen leánya 
pedig árva volt « 

A fényhez szokott család ajtaján most 
egyszerre bekopogtat a nyomor. Elhagyta őket 
mindenki, csak Vámos Béla, Karola mostani 
félje, maradt hűségesen oldaluk mellett 

. Félév múlva feleségévé lett 

Az ifjúság aranyas illúzióit mind elte
mette az az oltár előtti kimondott >igen<. 

Nagyon szerette, anyját s nem tudta el
viselni, hogy most öreg napjaira nyomorogjon. 
Odaveté tehát magát áldozatul. 

. Nemsokára azonban újra föléledt keb
lében, a mult délibábos világa, képzeletében 
újra, meg újra megjelent: a gyermek-álmok 
ideálja, a délceg tengerésztiszt '" 

Hiába volt férje gyöngéd, hiába halmozta 
el szeretetének minden hevével, ő csak szabad
ságának elrablóját látta benne. 

Ks Vámos sokhal büszkébb volt hogy
sem szerelemért könyörögjön. Beletemetkezett 
a foglalkozásába és az asszonykát teljesen 
magára hagyta -r ™" 

Az elhanyagolás pedig — mint Karola 
nevezte — még inkább elkeserítette ő t 

Állapotában az sem változtatott semmit 
hogy anyává lőn. 

Gyermekét nem igen halmozta el anyai 
szerétével, mert minden mozdulata, halvány 
arcocsk.ij.ínak minden vonása folyton gyűlölt 
férjére emlékeztette. 



lóként a tüdőbetegség borzalmas pusz
títását el lensúlyozni, ha meggondoljuk? 
hogy félmillió tüdőbeteg van az ország
ban és a halálozások száma évente 
70 ezer. Az ország minden vidékének 
kell szanatór ium. Ez kell nekünk is. 
Az pedig csak ugy lehet, ha országosan 
szervezkedünk és serény részi vállalunk 
a .munkában . ';- - . 

Ennek az embermentő , ügynek, | 
minden fázisát örömmel közöljük. És | 
üdvözöljük a JózseT Főherceg; Szana
tórium Egyesületet, moly megmutatta, 
hogy van szive és ereje ily nagy cél
hoz, hiszen rövid három év alatt száz 
tüdőbetegnek tud gyógyitóházat építeni. 
Isten segítségével és á magyar úrhöl
gyek ligájával sokkal rövidebb idő alatt 
uj győgyitóháznkal emel a most még a 
biztos halál szomorú alakjai megmen
tésére. Legyen áldás munkáján , igye
kezetén. 

Szarvasmarhák díjazása 
Celldömölkön. 

A vasvármegyei gazdasági egye
sület a földmivelésügyi minister t ámo
gatásával e hó 6-án állatdijmást tar
tott, a melyen, vasmegyei tenyésztők, 
kis- és nagybirtokosok, valamint a köz
ségek bikái ve t te t részt. A díjazás i ránt 
gazdáink körében oly nagy volt az ér
deklődés, hogy körülbelül 300 darab 
különböző korú és ivaru tenyészál latot 
állítottak k i . A bírálóbizottság nagy el
ismeréssel volt az iránt, hogy az elő
állított anyag ugy a táplálkozást, mint 
a testalkatot tekintve, k i tűnő állapot
b á n volt, s viszonyítva a rnult évekbeni 
díjazásokra elővezetett anyaghoz a mos
tanit, kemenesalja gazdáinak állattenyész
tése terén nagymérvű haladás észlelhető. 

Délelőtt 10 órakor kezdődött az állatok 
megvizsgálása. A bíráló bizottság két 
részre oszlott, az elsőnek elnöke 
Chernél Antul , jegyzőié Balhausér Ottó; 
a Hir rs i iOjkmi^l l i i i ik i ' id. Vidos József, 
j e g y z ó j < ^ " ^ K á / Károly volt. A vizsgá
lat a InzTlréag folyí.-nos . tevékenysége 
melletl Méluláni I órakor ért véget. 
, A ki tünte íéűek és díjazottak név
sorát az : i lább:;ik!ianközöliük : 

- ümportkidtUtdséri diszoklevelei nyert: 
gróf Krdödy Ferenc ; Alsósági, dr Maróthy 
László nszöcsoportért (Káld), I*lovics Sándor 
tehéncsuportért (Odorra), Kiismerő oklevelet 
kapott teliénállátcsriportért Horváth János 
(Pórmagasi). 

Tehenekért: I . dij UK) korona Hubert 
Sámuel Celldömölk, II . dij 80 korona Hor
váth István Körtvélyes, III. dij 60 korona 
Horváth Lajos Alsómesteri, IV. dij 50 kor. 
Böröc József Magyargenes, V. dij 40 korona 
László Ferenc Celldömölk. VI. dij 30 kor. 
Horváth Lajos Alsómestcri. 

Üszőkért: I . dij 100 kor. Mandly Ká
roly Duka, I I . dij 8 0 kor. "Nagy Sámuel Si-
monyi^III. dij (KI kor. Höröc Vendel Magyar
genes, IV. dij öo kor. Horváth. Lajos Alsó
mesteri, V. dij 40 kor. Nagy István Duka. 
VÍ. dij 40 korona l'intér Ferenc Egyházas-
hetye, VII. dij 30 korona Szalay János Duka, 

ü l i . dij 3 0 korona /.áborszky József Cell
dömölk, IX. dij 2(1 koiona Bojtos .-János Ne-
mesmagasi. 

A Kemenesaljái Közg. Hitelbank által 
adott 5 0 korona .dijat Kósy Ferenc kemenes-
mihályfai lakos nyerte el egy éves üszőjével. 

Az állatdijazás végeztével a bíráló 
bizottság bankettre gyűlt össze a Korona 
vendéglőberv s a bíráló bizottság vidéki 
tagjai a délutáni gyorsvonattal utaztak 
el Celldömölkről. 

Az egyesület máj . 22-én Sárváron 
szintén állatdljazásokat rendez. 

Négy év mait el ily szerencsétlenül, mi
dőn Dezső, a régi ideál, egyszerre csak otthon 
termett a kis városban. 

Nem sokáig váratott magára, már más
nap ott ült a szép asszony szalonjában és 
Karola lángoló arccal hallgatta az eszeveszett 
szavakat, melyeket a tengerésztiszt sugdosott 
a fülébe. 

Miért nem mond neki ilyeneket a férje? 
Mert nem szereti. _ • — 
Kezdte szívesen hallgatni az őrültségekét. 

Kégéita nem érzett mámor fogta el. 
Akkor sem tiltakozott már, midőn Dezső 

rábeszélni igyekezett, hogy hagyja el az urát 
és kövesse öt egy ismeretlen világba, a vég
telen tengeren túlra." 

fis miért ne?! Miért kell neki azzal az 
emberrel együtt élnie? 

Még a véletlen is segített 
Vámosnak néhány napra el kellett utazni 

hazulról, épen a legalkalmasabb idő, hogy 
örök bucsut mondjon boldogtalansága, rab
sága aranyos kalitkájának. 

De mi lesz a gyermekével ? Magával 

vigye? Van-e joga elrabolni öt atyától ? Mem! 
Gizi az atyjáé marad. 

De egy buesucsókot mégis csak szabad 
lesz elvinnie magával. Gyermeke fölé hajolt 

Gizi nyugtalanul mozgott ide-oda, arca 
égett és apró kezecskéje olyan forró volt 

Az anya aggódva nézett gyermekére. 
Félig nyitott, sápadt ajkai közt el-elakadt lé
legzete, méhecskéje nehezen emelkedett föl 
és alá, szemeit bágyadtan nyitotta föl s gyönge 
elhaló hangon suttogá: 

Mama! Mamát 
— Itt vagyok, édesein. Mi bajod, Inti 

fáj? mond gyermekem? 
Gizike nem tudott válaszolni. Szemei 

újra bezáródtak, ugy feküdt hófehér párnái 
közt, mint egy halott 

Az anya kétségbeesett kiáltással futott 
át a szomszédos szobába. 

— Orvost! Orvost! 
Mit törődött most a tengerésztiszttel, a 

"ki mar türelmetlenül várta az állomáson. 
• - Nem gondolt most senkire, semmire, 
csak beteg!. haldokló gyermekére. 

HÍREK. 
Búcsújárás. A kiscelli r.. kath kegy. 

templom évszázadok óta'nagy búcsújáró heh 
s a. kath. hívek nagy számban szokták fel. 
keresni, hogy a Szűztől kOICii'éle kegyeltnél 
kérjenek. Az.idei szép május hónapban, .Mária 
havában, is -már megkezdődtek a zarándok 
lások, Mull vasárnapra-a szanyiak í.Son-onm.) 
és a rábapatonaiak-, hétfőn, a pápateszértej^ 
szerdán a székesfehérváriak, csütörtökön a 
balinkaiak jötték — mindannyian impozáns! 
menetben — Cellbe. A többség még azonban 
ezután jön. 

Celldömölk Vámszedési joga. Innen-
onnan három éve is elmúlik, hogy (Celldömölk: 
község képviselőtestületé folyamodott a bel
ügyminiszterhez, hogy vámsorompókat állit
hasson fel és a vasúton fel és leadott árukat 
vám alá vethesse azon célból, hogy az össze
gyűlendő összegből a város kövezését eszkö
zölhesse. Megkérdezte- a minisztérium ez ügy
ben a vasvm. gazdasági egyesületet, a köz
igazgatási bizottságot, a kik a vámszedési jo, 
got engedélyezhetőnek találták és a soproni 
kereskedelmi és iparkamarát, a mely a jog 
megadását ellenezte. Most újra a közigazga
tási bizottsághoz érkeztek ez ugy ben az ira
tok uj adatok beszerzése végett. Kíváncsiak 
vagyunk, az ügy végleges megoldása eltart-e 
még három évig? 

Az utadofizetes egyszerűsítése. Az út
adó kezelésének egyszerűsítése céljából a ke
reskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszter
rel egyetértőleg elrendelte, hogy a törvény
hatósági útadóra nézve, ennek összegére vakt 
tekintet nélkül közvetlenül fizetőnek tekintetik 
mindenki, a kinek évi, egyenes állami adója 
a 200 koronát eléri, vagy. meghaladja Ehher 
képest kis és nagy községekben csak azon 
adózók kötelesek útadójukat a községi pénz
tárnál fizetni, a kiknek állami egyenes adójuk 
a 200 koronát él nem éri, mig ha azt eléri, 
a kir. adóhivatalnál tartozik fizetni az útadót 
is, mint az állami egyenes adót 

Megjött az orvos. Valami csillapító szert 
adott a kicsikének és a mama ápolásába 
ajánlotta ő t mert a hirtelen betegség egyike" 
volt a legszeszélyesebb gyermek-betegségeknek. 

— Melletted maradok, gyermekem. Nem 
hagylak el, — zokogott a szép asszony. 

Nemsokára' jelentették Dezsőt 
Borzalom futott végig a lelkén. 
— Nem fogadok senkit, kiáltá hevesen 

az inasnak, mondja meg a kapitány urnák, 
hogy nem hagyhatom el gyermekemet. 

A tengerésztisztet nem elégité ki a válasz. 
— Igen fontos ügyben óhajtok beszélni 

ő nagyságával — üzente be ismét 
Karola felkelt, még egy gyöngéd pillan-

lantást vétett a kis betegre s belépett a ma-• 
lékszobába, a hol a kapitány várakozott 
Az anyai szeretet erejét érezte keblében. 

1 • '••<— Mi e z r — kérdé ingerülten Dezső. 
Miért várakoztatott ily sokáig? 

.— Mert nem akarok önnel menni.".-
Nem remegett a hangja, mikor kimondta. 
Néhány másodpercig némán néztek far

kasszemet s aztán buszkén, hidegen váltak el 
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Fagyos szentek, Jóformán átmenet nél
kül léptünk át a télből a nyárba, a tavaszt 
nem is éreztük az ö langyos, olvasztó szele-
vei. rügyfakasztó, lassanként felmelegedő nap> 

.gngaraival. A jó időben azonban nem' lehet 
hinni addig, inig a fagyos szentek napjai., a 
Szerv.ie, a Pongrác és a Bonifác el nem mul-

•*fi,k. ősidők óta tett megfigyelésen alapszik, 
hogy ezek a napok hidegek, esősek és sokszor 
(agygyal járók szoktak1 lenni, és esak azért 
sóhajtozik a gazda, hogy ezek minden baj 
nélkül elmúljanak, ne hozzanak valami galibát 
akkor aztán, nyugodtabban nézhet a termés elé 

VislevezetésVőnöckön. A győr-sopron-. 
ehenfürti vasul Vőnöck község határában a 
vaspálya mentén vízlevezetést akar létesíteni, 
e tárgyban a. helyszíni szemle llvozdovils An
tal kir. főmérnök részvétele mellett folyó hó 
3-án tartatott meg. . . 

Temetés. Sziyetky István közigazgatási 
haszár neje szül. Tóth Ágnes e hó 10-én 28 
éves korál>an elhunyt. Temetése 11-én ment 
végbe a közigazgatási tisztviselők telje? rész
vételével. '• _ j 

. s Szerenssétlenség a kőfejtőben. Varga | 
József. Pintér. István és Molnár János nagy- i 
kötski lakosok f. hö ö-án a miskei hegyen 
követ fejtettek Bolla Sándor kőfejtőjében, s 
midőn egy nagy kőtömeget puskaporral akar
tak szétvettetni, Varga oly szerencsétlenül járt,.. 
hogy a széjjctrobbanl ködarabok egy része 
arcába csapódott, jobb szemét kiütötte és fe
jén is súlyos sérülésekéi ejtett A szerencsét
lenül járt embert behozták a Kiscell kemenes-
aljai közkórházija, a hol most súlyos betegen 
fekszik. A vizzgálat megindult, hogy terhel-c 
valakit az ügyben felelősség? 

Vármegye a tanítóknak. Vasvármegye 
törvényhatósága, az előző években követett 
ryakorlatához lűven, méltánylással a<lva helyet 
a • Vasvármegyei Altalános Tanítóegyesület«" 
kérelmének az egyesület javára a kulturadó-
alapból pályadijak kitűzése' céljából 100 kor. I 
összeget szavazott meg. A belügyminiszter a 
törvényhatóság e határozatát most jóváhagy ta. 

Karola bement kis betegéhez, a tengerész 
pedig a legelső vonattal elhagyta a várost 

Mikor Vámos hazajött, neje már ftttoll 
elébe. 

— Végre, végre ! — kiáltá könnyes sze
mekkel, — az orvos épen most mondta, hogy 
van remény. 

A meglepett férj átölelte hitvesét. Mi 
történhetett távolléte alatt? Karola igy még 
sohasem fogadta.. 

Nem akart hinni szemeinek. Mily vál
tozás állott be neje egész lényébea Mily gon
dosan, mily szeretettel ápolta kisdedét! 

Karola aztán bevallott mindent s a férj 
megbocsátott neki. 

—. Miért akartál eltávozni tőlem éde
sem? — kérdé később, midőn a, kis Gizi 
arcáról már kezdtek eltünedezni a láz rózsái. 

— Mert azt hittem, hogy nem szeretsz, 
oly hideg voltál s soha sem igyekeztél szive
met megnyerni. 

— Tekints reám! •»•"--> 
Hallgatagon csüggeszti fejét keblére a 

nő, kaijai átölelték a boldog férjet, a ki csak 
annyit tudott meghatottan mondani: 

— Ki fogom érdemelni szerelmedet! 

Bűntény Kemenesmihályfán. Lapunk 
április :!(>-iki számában megemlékeztünk már 
arról, hogy Zsédenyi I'éter m. kir. 7-ik hon-
védhuszár-czredbeli / közhuszár sörösüveggel 
szóváltás közben fejbeütötte Horváth József 
kemenesmihályfai lakost. A mint tudomásunkra 
jutott. Horváth a sérülések következtében f. 
hó 9-én meghalt.. Az esetről részlete* tudóit
tasunk a következő : — Kemenesmihálytáu f. 
évi április 24-én a Hoffmann-fi'le vendéglőben 
áz ottani polgárság egy része mutatott, s a 
mulatósnál a fizetőszerepet Horváth (fakuti) 
József vitte, aki Kemenesmihályfán körülbelül 
50.000 korona-értékű vagyonnal bír és a ki 
folyton a korcsmában tartózkodik, fizet nyakra-
főre, ha valakivel jól mulathat Húsvét hétfőn 
ez okozta azon baját, hogy e hó 9-én elhalt 
Midőn a kérdéses alkalommal mulattak,, t á r 
salgás közben Összeveszett Zsédenyi I'éter m. 
kir. 7-ik honvédhuszár-ezredbi'li közhuszárral, 
ki az ünnepekre hazajött szabadságra, és a 
ki Zsédenyi József vincellér tcstvérjével be
tért a vendéglőbe. Szó szó után, tettlegességre 
kerüli a sor és Zsédenyi Péter Horváthot egy 
bottal gütölte, földre teperte, azután társai
val együtt annak gyomrát tiporták. Az ott 
jelenlevók azonban a verekedésnek- véget ve
tettek és a feleket a korcsmából eltávolították. 
Másnap reggel fákuli Horváth ismét átment 
a vendéglőbe sörözni, — véletlenségből odá 
meni Zsédenyi_ Péter is, ki midőn meglátta 
Horváthot, — az asztalon lévő üres, sörös 
üvegeket félkapta és azokat Horváth fejéhez 
vagdalta. Ezen sértések következtében Horváth 
folyó hó !l-én elhalt. A törvényszéki bonco
lást llannig István albiró és Deutschbauer 
Károly jegyzőkönyvvezető jelenlétében Király 
János dr. és Deutsch Samu dr. orvosok vé
gezték: — kik megállapították, hogy a halál 
közvetlen okagenyes agyhártyagyulladás, mely 
a koponyán levő. nyílt seb fertőzéséből kelet
kezett. Horváth József halála családjára nézve 
csakis szerencse, mert nevezel! a vagyonát 
folyton pazarolta, folyton a korcsmában tar
tózkodott, ivott, mulatott, miért is neje és 
gyernfekei az alig íSl éves embert tékozlás 

•miatt kénytelenek voltak gondnokság alá he
lyezni, a mi azonban-most elhalálozás folytán 
megszűnt. 

Veszélyes játék a fegyverrel. .Müller 
István kéményseprő a mult hó végén .Molnár 
Flórián egyházaskeszöi lakoshozTnént kéményt 
seperni. Bement a konyhaajtón, s látván a 
falon egy 0 milliméteres flaubert fegyvert, azt 
levette. Miközlten nézegeti, vizsgálja, a fegyver 
elsüli é.s a gazda '— mellette álhitt* — Teréz 
nevű leányának a mellébe fúródott. Egyedüli 
szerencse jtz volt hogy a fegyver serétlel volt 
töltve, de igy is életveszélyes a sebesülés. A 
haragra lobbant gazda ezután néhány társával 
nekiesett a kéményseprőnek, a kit olyannyira 
netybenhagyott, hogy most ö is veszélyesen 

~béte"g. 

EskftVŐ. Hwlii Mami celldömölki lakos. 
Hudó Ignác máv. tisztviselő fia f. hó 23-án 
délután 4 órakor tartja esküvőjét a ta|K>lcai 
izr. templombanü<««er Szeréna kisasszonnyal. 

öngyilkosság. Papp János egyházas
keszöi lakos folyó hó 7-én déli 12 órakor 
saját istállójában kétcsövű 10-os kaliberű 
vadászfegyverével főbe lőtte magát és délután 
5 órakor meg is halt Hátrahagyott leveléből 
világosan kitűnik az öngyilkosság, benne meg 
hagyja gyermekeinek, hogy temetésére pap 
ne jöjjön, és ne harangozzanak, csak ugy ma
guk hantolják.el testét Teltének oka búsko
morság és az örüléstöl való félelem volt Másfél 
évvel ezelőtt a Rábaszabiilyozó társujainál 
gátőr volt, de onnan összeférhetetlen termé* 
szele miatt elbocsájtották, s ettől fogva bús
komorságba esett. Két gyermeket és 2 napos 
gyermekágyas, feieséget hagyott maga után. 

Halálozás. I.usztig Dezső, Lusztig Már
ton helybeli lakos 2 hónapós fiacskája folyó 
hó 11-én meghalt. Temetése 12-én dél
után volt 

A knesma meg az öszvér. Ismerünk 
egy adomát Az egyszeri parasztember igen 

'.olcsón jutott egy régi. divatú kucsmához a 
szűcsnél. Nagy örömmel vitte haza, de bár
kinek mutatta, mindenki kinevette érte, ugy 
hogy otthon egész boszusággal vágta a tuli
pános ládába. 

— Egyszer éjjel a felesége arra ébred, 
hogy a kedves férje a szobában fid s alá 
sétál. Megszólítja tehát: 

— Mit csinálsz ember? 
— Mit-e"? hát a kucsmái viselem. Ha 

már pénzt adtam érte, ne álljon hiába. • 
Akkurát ilyenformán járt Mészáros János . 

imlgárlársunk is. Egyik sági hegedűművész va
lahol igen olcsón tett szert egy OezVérre, a 
kitől megvette egy parasztember 20 koronáért. 
Örült a jó vásárnak s nehogy örömében meg
fulladjon, bement a Korona vengéglőbe s ott 
öblögette le - az Oromét Lelkesedése átragadt 
Mészáros Jánosra, a ki addig törte az 
atyafii, mig .az végre 20 koronáért átengedte, 
őneki az öszvért. -

Volt most már Mészáros Jánosnak a 
mi még nem volt, — volt öszvére. Mikor 
azonban egy kicsit higgadtabban kezdte vizs-̂  
gálni a táltost, no meg másoknak is mutogatta, 
elszontyorodva arra a felfedezésre jutott, hogy 
ö bizony a vásárral fiaskót vallott és öszvére 
közmulatság tárgyává vál t . Nem. .is merte 
többé mutogatni, hanem — hogy kárba ne 
vesszen, megengedte Singer mészáros untak 
hogy a levágott jószág busát azon hordhassa 
haza a vagóhidról, de csakr#fef,' 

Igy jutott az öszvér a kucsma sorsára. 
Cipészkongresszus Szombathelyen. A 

soproni iparkamara kerületébe tartozó cipészek 
és csizmadiák mult vasárnap Szombalheiyeh 
kongresszusra gyűllek össze a Sabária szálló 
nagytermében. Resztvettek rajta nemcsak a 
kerületbe tartozó mesterek, hanem küldöttsé
gileg a győri és budapesti cinészegyesületek 
is. A vidéki iparosokat a vonatnál helybeli 
szaktársaik fogadták. Délután 2 órakor gyűl
tek össze nagygyűlésre a Sabáriában. A gyű
lés elnökéül HorváUi János soproni .kiküldöttet 
választották meg, a ki megköszönvén a bi
zalmat, összetartásra buzdította az iparosokat 

•és kérte a sajtót, támiigassa azJparosukJigyét. 
Szele Károly terjesztette elő a részletes prog-
rammot. melynek főpontja a cipész-ipar kö
rébe tartozó áruk árának* 2 0 százalékkal vaht 
felemelése. Előadta, hogy az áremelés szük
séges, mert a bőr .oly nagyon megdrágult, 

i hogy az eddigi arak mellett képtelenek az 
I iparosok az iparterméket előállítani. Pro és 

kontra hozzászólások után az áremelést el is 
fogaduik. A kongresszus legkiemelkedőbb pontja 
dr. Horváth János jeles közgazgatási írónak 
előadása volt a hitelügyröl. Igen alaposan fej
tegette az iparos szövetkezetek szükségességét 
és.' buzdította az.iparosokat, hogy mielőbb ala
kítsanak hitel-, áru- és termelő szövetkezetet, 
a mely szövetkezeteket az állam jelentős 
anyagi segélyben is részesili. A mindvégig ér
dekes előadás utón a kongresszus az indít
ványokat tárgyalta, s végül a Sabáriában ke
délyes bankett zárta he a gyűlést. 
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Sok pénzt takarít, ha mindennemű 
vásznakat, ágyneműt, nöi és féri fehérneműt 
stb. közvetlen gyárból rendeff^- Kereskedelihi 
iroda, Budapest, Kerepe# ut B5. 

A-rekláB. Allarjáó ésstéro és üjpjes 
reklámozás minden gj|áí\.; kereskedeün/ és 
ipari vállalatnak, üzleüisk^'l.ejke, nigjíja, az 
éltető eleme. Hogyan, há;h^eirmráeüiel6 
a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, 

• megtudható.az Altalános Tudósító hirdetési 
osztályánál, tulajdonos Leopoht Gyula szer-

. kesztő Budapest, VII., Erzsébet-körut 54, a 
hol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiisme
retességgel, pontossággal és olcsón eszközöl
nek hirdetéseket és reklámokat az összes bu
dapesti, vidéki és külföldi lapokban és nap
tárakban. Költségvetések és tervezetek ingyen 

Tájékoztató. 
H V Ingyen hirdetés előfizetőink szamara. 

Asztalos: 
Schütz Gyula épület-, bútor- és portál-asztalos. 

Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
Ács: 

Reich Imre ácsmester, Kórház-utca. 
Reich István ácsmester, Kórház-utca. 
Mair Elek oki. ácsmester és építkezési vállal

kozó, Alsóság 
Borbély es fodrász: 

Gáspár Kiírnál, Kossuth Lajos-utca. 
Kövesi Vilaiot, SzL Háromság-tér. 
Hikui Kornélné, Kossuth Lajos-utca. 

Cipész-
Klaffl Gyula férfi és női cipész, Erzsébet-u. 
Roll DivU uri-, női- és gyermek-cipő raktára 

Kossuth Lajos-utca. 
Cukrász : -

Tasi János, Kossuth Lajos-utca. Minden idő
ben friss sütemény. 

Divatáru-kereskedő: 
Lówenstein J . éa Fiai, Celldömölk és Pápa. 

Legolcsóbb bevásárlázi hely. 
Németi Márkus uri és női divatkereskedése. 

SzL Háromságtér. 
Füszerkereskedő: 

Aptel János fűszer-, liszt- és festékkereskedő, 
Dömölki-utca. 

Gayer Gyuláné fűszer-, festék- és vaskeres
kedése, SzL Háromság-tér. 

Gáspár Kálmán mszér-űzlete, Dömölki-utca. 
Kohn S. (ttszcrkereskedése, SzL Háromság-tér. 

Kertész: 
• ó r Gyula mű- és kereskedelmi kertész, 

Benkőwnajor. . • 
Kőmives és építési vállalkozó: 

Lalnk Ferenc, KLs-utca Elvállal javításokat 
és házak újra épitéséL-

Kájíéházr " 
Központi kávéház, Kossuth Lajos-utca. — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás. 
UJ-káTikil a Kossuth I^jos-utcában, a vasúti 

állomás, közelében* 
Erisébet-kávéhás Győrött, Király-utca. Egész 

éjjel nyitva, naponta cigányzene. 
Lakatos: 

Légrídy Kálmán épület és géplakatos Sági-u. 
Simon Sándor épü lei és géplakatos, KossutliL-u. 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 
Marhakereskedő: 

Elein Testvérek, Ferenc József-utca 
Mészáros: 

K r i n u Bihálj, Sági •utca. 
Pék: 

Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L-u 
Szita György, Kis-utca. 

Sörraktár : 
Altstádter József, Dömölki-utca. A hírei 

kőbányai sör raktára 
Szabó: 

Gnttmann Adolf, Kis-utca. Készit férfi ruhá
kat a legdivatosabb szabásban. 

Szabó Sándor, Sági-utca. Férfi és gyermek
ruhák kifogástalanul készíttetnek. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón késziL 

< Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Sikos István férfi és gyermekruha áru
házát Jánosházán. Mértékszerintí megrende-
lések olcsó áron eszközölteüjek. Tisztitások 
elfogadtatnak. 

Vágó DeZSŐ első pápai férfi divat-terme 
Fő-tér 253." sz. Készis katonai-, papi- és 
polgári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi ruhakelmék raktáron! \ 

Szíjgyártó: •- i*" 
RiCZ Gergely, Jánosljázsb övállal szakmájába 

vágó mindennemű üj muMoii és javitásL 
Szobafestő: I 

Ifj. Reich Imre, Férene József-utca. El válla, 
templom-, szoba- és díszfestést olcsó árakon, 

v . T é r i a g y á / T . . i . 
Hölin Vilmos, Sági-uteav^ 
Tory György, Szt. Háromság-tér. 

. i Üveges: 
Spieler Ede üveg-, porccllán- és lámpaáruk 

- itereskedése. SzL Háromság-tér. 
Vendéglő és szál loda r-

Hungária-szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálási 

Korona-szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 
épült és fényesen berendezett 25 szálló-szoba. 

Szarvas-vendéglő, SzL Háromság-tér. A leg
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás. 

Marschal Pál vendéglős Győrött, Teleky-utca. 

Borotva fölösleges! Rasol I 
Kés nélkül borotvál! 

Egészségei I Kellemes I Öleséi 

A ki pénzt akar megtakarítani.' 
A ki időt akar megtakarítani! 
A ki bőrbetegségnek nem akarja ma

gát kitenni, 

az RASOL-lal borotválkozik! 
Egy kilogram ára (elegendő 30-szori 

bekenésre) helyben 2.40 K, vidékre 3 K 
előleges beküldése mellett. Franco után
véttel 26 fillérrel drágább. 

Egyedül készítő 

„Rasol" Vegyipar Vállalat 
BUDAPEST, V I , Váci-körut 55. 

Raktár: Török József gyógyszerésznél 
Király-utca 12. 

Kérjen 

egészen ingyen 
zománcozot t edény 

képes árjegyzékeL — Pn'ibarendelmény: 
6 fazék és 0 lábas különféle nagyság
ban, összesen 15 drb 1 frt 75 kr., 
ö egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy 
főzőlábas, összesen 12 drb 3 frt 50 kr. 
és egy teljes zománcozott mosdókészlet, 
mely áll: iavor, vizesveder, mosdókanna, 
éjjeli, szappantartó és fogkefetartó, ösz-
szesen 0 drb 2 frt 50 kr. csak én szál
líthatok: ingyen csomagolás, utánvéttel. 
KOHN, gyári raktáron, Bud.ecM. VI.. Cwngery-
utca 5 1 . — S ü r g ö n y e i m : Kohn edénygyári raktár. 

Budapest 

W/l 

K i még eddig soha szerencsekisér-
letet nem tett az osztálysorsjáték
ban, vegyen egy szerencsesorsjegyet 

KISS b a n k h á z á b a n , mert 

NAGY w v szerencséje 

Kinek még eddig az osztálysorsjáték
ban eredménye nem volttegyen kísér
letet K I S S b a n k h á z á b a n 

mert 

KISS « o r . . c . é i . NAGY 
Több ezer fél nyert a lefolyt sors
játékokban nagyobb nyereményeket 

K I S S b a n k h á z á b a n 

Az.eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már 

Háromszor a jutalmat 
600,000 koronát = 1,800 000 

és egy nagy nyereményt 

400.000 koronát = 400.000 

Összesen * sorsjegy™ 2,200.000 
koronát L vevőinknek kifizetni. 

Minden egyes búzás után közzé
tesszük a legnagyobb budapesti hír
lapokban a nálunk nyert sorsjegyek 
j e g y z é k é t , ugy hogy mindenki 
meggyőződhetik, miszerint t vevő
inknek különösen kedveza szerencse 

Kihúzott nyirttBéfijTtk a z o n n a l k i f i z e t t e t n e k . 
Kísérelje meg szerencséjét 
Kiss bankháziban, mert 

K I S S ssereasséje N A G Y 
A XVI . sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f. évi május 25. é s 26-án lesz. 

As I. osztályú sorsjegyek arai: 

Kiss Karoly ésTsa. 
a magyar kir. szab. osztály-
sorsjáték főelárusitó helye. 

Budapest, Erzsébet-körut 19. sz. 
KKS-féle sorstetrek kaphatók: 

Dinkgreve Nándor 
könyv, é s papirkereskedésében 

Celldömölkön. 

— f 
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CIPO-CRÉME 
[törvényileg védve) 

sevró-"és kid Iwx-kalf-bőr fénye-
.-iléséliez. A bőit puhítja és víz
hatlanná leszi, annak lükítrfényt 
kölcsönöz. Kapható drogériákban. 

Jobb eipöüzletben, bőrkereskedés-
lteii, lésték-f és fűszer üzletekben. 

j,tlrano8"lvégyésgeti gyér 
Hoclislnger£,Test vérek 

Hiulapesl. VI. Rozsa-utca Nő. 
j Kaphalffielldömölkőn: 

l t < ' i m ) « ' i - K á r o l y n á l . 

K ^ N - — 1- -

Elsórendü gyártmány! 
Kedvezi fizetési feltételek 1 

Benzin-Iokomobilok. 
B e n z i n - m o t o r o k . 

Tömör kivitel t 
Legmesszebbmenő szavatosság! 

Teljes cséplő szerelvények. 
S z i v ó g á z - m o t o r o k . 

OserS é s Ba i i er m o t o r - g y á r i r a k t á r a 
BUDAPEST, VI., Portmaniczky-ntcza 18. , 

Árjegyzék ingyen ét bérmentve 

y lO 10 [U |C |U |U |U lO ju |v |o |0 |<J |U k> 

Szőlőlugast 
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben féld- és homoktalajon. 
, A szőlő ha/anklian mindenütt megterem s 

túncsen oly ház, melynek Fala melleit a leg
csekélyebb gondozással félnevelbetű nem volna, 
ezenMvül más épületeknek, kerteknek, kerité-
seknek stb. a legremekebb dísze, a iiélkfll. hogy 
legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre is 
használható részekből. Ez a lejdiáladatnsabb 
gyümölcs, inert minden éviién i erem. 

Erre azonban nem minden szőlófaj alkal
mas (bár mind kúszó termeszeiül, mert na
gyobb része ha megnő is, termést nem' hoz, 
ezért sokan nem értek el eredményt eddig. 
Hol lugasnak alkalmas fajokat öllel lek. azok. 
bőven ellátják házukat az egész szőlőérés ide
jén a legjobb muskatály és más édes szőlővel. 

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény-
nyomatu katalógus bárkinek ingyenes porto-
mentesen küldetik meg, a ki cimi l levelezö-

l*ni tudatja. Borlaju szölöollványok is még 
"agy meuiiyiségben kaphatók leszállítóit áron. 
Borok családi fogyasztásra 50 liter és léljebb 
Oksó árban' és »Dela\vare«. sima, ültetéshez 
és ebből borminta. 

ta-lléki első szőiOoltványtsIep Hagykágya B i h a r r a . 

Budapesti 
Harisnyagyár 

nánl ja dns raktárát 
ní i , férfi és gyermektjarisnyákban 

eredeti gyári á ron . 
\-> pár rendelésnél bérmentve. 

' Harisnyafejelések 
e l v á l l a l t a l a k . 

i'jcty;<k kívánatra ingyen. 
r rfrrritl Fsr i snyagyár . 
I ónillár: V.. fürdő-utca Íja. 
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VÁSÁRI ZSEBNAPTÁR 1905. 

Iliisipnri és állall'orgalmi év
könyv az egyes napokra eső 
vásárok pontos jegyzékével* 

ingyen és bérmentve 
megy ininden mészáros, hentes, 
állatkereskedő, nyersbőrkeres-
kedő, zsiradék- és osontkeres-
kedő címére, a ki legalább .fél
évre előfizet a 

MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK 
LAPJÁRA. 

Előfizetés félévre 6 kor. 
Kiadóhivatal: B u d a p e s t , IX. , 
Ferenc-körut 13; 

'1905. végrh.'sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 évi L X . t-c. 102. §-a értelmében 
közhírré teszi, hogy a szombathelyi kir. 
törvényszéknek 1905. évi 1699/p. számú 
végzése következtében dr. Németh Gyula 
ügyvéd által képviselt Sándor József 
répceszemerei lakos felperes javára 
r e n c z i P é t e r ostHasszon> f a l 
l a k o s a l p e r o i t e l l e n 400 korona 
s járulékai erejéig 1905. évi ápril hó 
15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 849 koronára 
becsült következő ingóságok, u. in.: 
szarvasmarhák, vető- és cséplőgép, 
szecskavágó, gazdasági eszközök, szoba
bei i bútorok, agy neműek é s , egyéb tár
gyak nyilvános árverésen eladatnák. 

Mely árverésnek á celldömölki kir. 
járásbíróság 1905. évi V. 98/2. számú 
végzése folytán 400 korona tőkekövete
lés, ennek 1896. évi november hó lö-ik 
napjától járó 6% kamatai és eddig 
összesen 236 korona 94 fillérben bírói
lag már megállapított költségek erejéig 
Ostti asszony fa községben alperes-lakásán 
1 » © S . é v i m á j u s h ó 1 9 - l k 
n a p j á n a k d é l e K U i 9 ó r á j a 
határidőül kitüzeiik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1884, évi LX. t.-c.* 107. és 
108 g-ai értelmetlen készpénzfizetés' 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
8 azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi L X . t.-c. 
120. §-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Celldömölkön, 1905. évi május 
hó 4. napján. 

Z á b o i N z k y S á n d o r , 
• kir. bitósigi végrehajtó. 

Kiadó rét. 
A sági határban 7 hold príma termő 

rét és szántóföld egy iágban 1,3 vagy 
6 évre azonnal bérbe adandó. 

Bővebb felvilágosítás Celldömölkön, 
Szeüer Antal urnái nyerhető. 
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KERESKEDELMI IRODA 
Budapest, Kerepesi-ut 65. 

k ü t d c m c n . K ' U i M á m ó l m « ! ! < - i i . 

Szenzációs teljes complett remek ágykészlet rumburgi vászonból, 2 párna, 1 kaprice, 1 paplan-
áthuzat, szegélyes, divatos ininta 4 frt 9f>kr. ,* - , " 

Ajour .kidolgozás 6 & £ 5 0 kr. Kézi síiagelés 7, ifi 5,0. kft • • • 

K«' l« ' i i t f .re i ' i ikzun v a l ó d i ó> l«-j;!iti<>iM.ahl> tt T r l l»r . 

Különlegesség: Double-selyem imitáció paplan, felül és alul kel színben remekül kidolgozva, mind
két oldalán használható, minden színben csak 6 frt 90 kr. 

Menyasszonyi és csecsemő-kelengyék mér 7 írttól feljebb. 
Keinek 6 személyes kávés készlet, minden szín

ben csak 95-tav, í frt 40 é s 1 frt 510 kr. 
Finom ajour 6 személyes kávés készlet, minden 

színben 2 frt 20 kt., 2 frt 90 és 3 frt 45 kr. 
Remek 6 személyes vászon Damaszt-garnitúra 

csak 2 frt 10 kr., 2 frt 90 kr., 3 frt 40 és 
3 frt 90 kr. 

Szép mintázott vászon törülköző 6 drb csak 
1 frt 25 kr., 1 frt 72, 1 frt 90 és 2 frt 10 kr. 

30 rőfös csoda vászon csak 3 frt 65 kr. 
30 rőfös vég bőrvászon csak 4 frt l ő kr. 
30 rőfös vég irkindi vászon csak 4 frt 95 kr. 
30 rőfös vég gyöngy vászon csak 5 frt 45 kr. 
30 rőfös vég rumburgi vászon csak 5 frt 60 kr. 
30 rőfös vég príma rumburgi vászon csak 6 frt 40 kr. 
50 rőfös vég rumburgi vászon csak ÍO frt 40 kr. 
30 rőfös vég jó chiffon csak 4 frt 65 kr. 
30 rőfös vég R. chiffon csak 5 frt 40 kr. 
30 rőfös vég R. R. chiffon csak 6 frt 85 kr. 
30 rőfös vég csikós kanavász csak 3 frt 25 kr 
30 "rőfös vég csikós vagy kockás príma kanavász 

csak 4 frt 55 kr. 
30 rőfös vég speciális kanavász 5 frt 40 kr. 
30 rőfös vég fehér csikós csinvat 6 frt 35 kr 
30 rőfös vég fehér virágos c s i n v a l _ i frt 40 kr 
Varrás nélküli vászonlepedő 2 méter hosszú és 

1 m é t e r széles csak 92 kr. 
Ugyanaz rémek vászonbó l '1 frt 5 kr. 
Atlaszselyem-paplan minden színben, gyönyörű 

kivitelben 7 frt 50 kr. 
Ugyanaz divatos fodorral 10 frt 50 kr. 
Paplan-gombok selyem paszomány, kézimunka, 

tucatja 30 kr. 
Creasz-lepedő legfinomabb, varrás nélküli 1 f 35. 

Remek női ing vászonból kézi hímzéssel 85 kr, 
1 frt 15 es^l fit 55 kr. 

Keinek női chiffon ing schwi-izi .hímzéssel 'csak 
1 frt 10, 1 frt 42 és 1 fit 74 kr. 

Keinek női háló corzeta. nagy választékban csak 
98 kr.. 1 Irt 25 és 1 frt 56 kr. 

Remek női chiffon nadrág 90 kr., 1 frt 18 és 
1 frt 45 kr. 

Remek női chiffon alsószoknyák, hímzéssel csak 
1 frt 35, 1 frt 75 és 2 frt 25. 

Legújabb női ajour vászon ing mesés, olcsó ára 
csak 1 frt 65 kr. 

Remek cloth és posztó alsó szoknyák csak 
1 frt 65, 2 frt 15 és 3 frt 22 kr. 

Férfi ing, legdivatosabb, finom angol battist. puha 
mellű különlegesség 1 frt 55 kr. 

Férfi ing, redős vagy piké meTlü, legjobb R. 
' chifTonból csak 1 frt 40 kr. _ 
Férfi háló ing legjobb chiffonból divatos mintá

ban csak 1 frt 15 kr. 
Selyem cloth paplan, remek munka, minden 

színben csak 3 frt 95 kr . . 
Cachemir paplan ép űgy készítve 3 frt 86 kr. 
Női é s férfi legújabb battist divat zsebkendők 

— J e h é r - é s mintázott, tucatja 1 frt 75 kr. 
Harisnyák, női és férfi, minden árban és minő

ségben, Iegjutányosabban. 
Pohártörlők vászonból, tucatja 96 kr. 
Paplanhuzatok mérték után, finom vagy erős 

szálú vászonból, varrás /nélkül, egy szélesség-
. ben 2 frt. Ugyanaz szegélyekkel 2 frt 60. 

Férügallérok a létezd legjobb é s legfinomabb 
minőségben tucatja 1 frt 80 kr. 

Ugyanaz közép jó minőségű tucatja 1 frt 20. 

Egyébként minden e szakmához tartósé legfinomabb árakkal is szolgálhatunk s tekintettel arra, 
hogy csakis direkt gyárakat képviselünk, ugyanoly, aránylag mesés olcsé árakban szállithatjuk. 

Dinkfnr* Nándor könyvnyomdája Celldömölk 


