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A D . K . E . é v k ö n y v e . 
Abban a békés • kulturális harciján, 

melyet a magyar hazának magyarrá té-
tele érdekében a nagy közművelődési 
egyesületek megvívnak, jelentékeny rész 
van a .Széli Kálmán, Pallayicini Kde 
őrgróf é s Rákosi Jenó vezetése alatt 
működő Dunántúli Közművelődési Egye? 

- süjetnek is. mely az ország térületének 
közel egy harmadában, a Dunántúl 11 
vármegyéjében gyakorolja a kulturális 
jótékonyságot." Most jelent meg Fodor 
Oszkár dr. főtitkár szerkesztésében e 
nagy kultúregyesület tizenöt éves fenn
állása alkalmából kiadott évi jelentés, 
amely bevezetésében panaszos búrokat 
penget. A hivatott társadalom nem ke
resi fel közreműködésével és filléreivel 
ugy az egyesületet, amint a- maga elé 
tűzött nagy nemzeti feladatok megkíván
ják s ez az oka annak, hogy az ország 
e tekintélyes kulturaegyesűlete sem ké
pes vagyonban meggyarapodva, a ma
gyarság hatalmasan megnőtt várává lenni,. 

pedig a D. K K, másfefévti'zedes fenn
állása alatt vezéreinek bölcsességével és: 
öntudatos kultúrpolitikájával- iparkodott 
céljait nfegvalósitaid. Hogy a D. K. B. 
megoldhassa a mostani nehéz időben is 
a maga elé tűzött feladatokat, a követ- j 
kezö felhívással fordul az elnökség az 
ország hazafias társadalmához: 

k.Dunáiiiuli Közművelődési Egye- j 
sulet a nemzeti művelődésért harcol, 
kisdedóvó intézeteket és nyári menedék- í 
házakat állit fel, nép- és vándorkönyv-
tárakat létesít, tanítókat és lelkészeket 
jutalmaz, kik a magyar nyelv terjeszté- ; 

juk. méltóztassanak megemlékezni egye
sületünkről, ntély inásféjévtized óta ne
héz munkát végez s nemes célokat szol
gál; de nagy céljaihoz képest nagyon is 
csekélyanyagi eszközzeTfeTiílelkezik. Nem 
kételkedünk abban, hogy a társadalom 
hazafias érzése meg fogja találni a mó
dot, amelyen az egyesületet velünk szol
gálhatja. A D. K. E.-ben a tagok köte
lezettségei a következők: a) az örökös 
tag 2000 korona alapítványt tesz, b) az 
alapiti• tag 200 korona alapítványi, tesz. 
s azt öt év alatt befizeti, c) a pártoló 
tag öt év alatt összesen 100 korona 

seben érdemeket szereztek s minden | fizetésre kötelezi magát, d) a rendes 
eszközzel közrehatni igyekszik a müve- j tag legalább 10 egymásután következő 
lóilés terjesztésére s a nemzeti szellem j évre 4 korona évi tagdíj fizetésre vállal 
ébrentartására a Dunántúl. — E nagy ; kötelezettséget, e) a gyámolító tag, ki 
feladatokhoz kicsi még vagyoni erőnk, i bármilyen adománnyál járul az egyesG-
azért szükséges, hogy a hazafias magyar | let céljaihoz. A tagsági dijak a . Magyar 
társadalom minden rétég* nemes áldó- Leszámítoló é s Pénzváltóbankba (Buda-
zatkészséggel támogassa egyesületünket. 
Ez bátorít fel bennünket, kik a Dunán
túli Közművelődési Egyesület ügyeit ve
zetjük, hogy az érdeklődőket arra kér-

pe.st. Dorottya-utca, 6. sz. a.) küldendők 
de elfogad adományokat bármely lap 
szerkesztősége is, a tagsági bejelentések 
pedig a D. K. E . irodájához: 

T Á R C A 

A nökérdésröl. 
Felolvasta Pálinkás Géza sági esp.-plébános - a Celldö-
mnlkon f.-, hó 17-én tartott Leány-egyesületi ünnepélyen. 

Mélyen tisztelt hölgyeim!' 

—-—Maga "ezen megszólítás—azon diszes 
liölgyküzöriség, melyet a Leány-egyesület ez 
első nyilvános ünnepélyén üdvözölni szeren
csém van,, megadja mai felolvasásom tárgyát 
és irányát is. Mert azt hiszenva mélyen tisz>1 
teli Hölgyeket leginkább érdeklik a nöi élet
hivatást és a nőknek a társadalomban elfog
lalt helyzetét illető kérdések. Természetes, 
hogy mindenre mi 
rövid, esevegésszerü 
jeszkedhetem,. tehát ez alkalommal csat-a 
két legellentétesebb irányt akarom megjelöln i 
mely a nökérdésben a harcolókat szembe
állítja: két szélsőségét kívánok megcáfolni: 

az egyik az, mely a nőtől 'minden ön

álló életcélt megtagad és kizárólag a férfit 
jeleli ki élethivatással,— 

a másik szélső irányt azok képviselik, 
kik rohamos újítási vágytól elragadtatva a 
nőknek a közélet minden terén a férfival való 
teljes egyenjogúsítására tOrekeszitek. Kzek az 
ügynevezett feministák vagy női emancipá'.ió 
hívei. — Az igazságot könnyen megtalálhatjuk: 
azt a helyes középút jelöli meg. • 

az üzleti szellem, a gyengébbeket, a védte* 
lent elti|Mirja és mely egy részről fény ég 
csillogással kápráztat, gazdagságot őrömet 
ígér és oszt is néha — de másrészről a szív 
nemesebb vágyát kielégítés nélkfil hagyja és 
sokakat erkölcsi és anyagi nyomorba laszit. 
K küzdelmes létben a nő helyzete kétszeresen 
súlyos. -Egész sorsa, élete, boldogsága egyel* 
lenegy kockára van feltéw. Egy pillanat dönt 

Valahányszor hírlapokban, könyvekben 
valamiféle kériléiiül méltóztatik olvasni, pl. 
munkáskér.lés, nemzetiségi kérdés, kövezet és 

.világítás kérdése stb. — a kérdés azt jelenti. I 
hogy valami feladat vár megoldásra, hogy 
abban az ügyben nincs minden teljes rend
ben, hogy a létező' állapotok nem teljesen ki-

tárgyhoz tartozik, egy.-}- eiégitók^ tehát egy ujabb, megfelelőbb me 
rtekezesben ki nem 

•T53-I • « » t » a . . " T - . - ' - ; -< " -• 
ter- [ o l d á s t t a P g g t p W n g Hl vágjunk W I I Ó U P 

désseOs. TCzt'-a-rnodöii élet vetetté felszinré. 
Azun élet, mely az érdekek harcában mind 
terhesebb lett. melyben a boldogulás a ver
senyzők sokasaga' miatt-ritkán lelhető fel. 

Ezen mi 'ilern élet, melynek yezérszellemé 

egész rietc'Telétt. midőn sorsát máshoz, fltzi. 
És ha ezen pillanat soha sem érkezik el? — 
ha önerejére támaszkodva egyedül kell át
küzdenie az életet? Jogunk volna ezért cél
talannak, el tévesztettnek mondani a uö életét? 
Ellenkezőleg nem vnlna-e-jffga -a nőnek is a 
munkához és pedig .műveltségének megfelelő • 
munkához, hogy ne a kényszerűség, hanem 
szabad elhatározás jelölje ki éleiének,óljait? 

j negazö i i nöt, ki maga is megtudja keresni 
keuyerét és ki —. ha sorsa ugy rendeli, — 
egyedül is, felemelt fővel és a kötelességtel
jesítés tudatával tölti be hivatását. 

Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert 

Ligeliamortebb Ü L V Á G Ó D E Z S Ő k i t ü n t e t n i 

e l s ő p á p a i f é r f i - d i v a t t t e r m e j 
P A P A , F ő - t é r 3 5 3 . s z á m . 

Naqymnnkás szabósegédek fevét letnek. 

Kifogástalan szaliásü 
f ér f ir n h ák, p apirnhák, 
uradalmi enlészliszlek-
nék, postásoknak, vasu
tasoknak,- erdőőföknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
tegeleslinsabhanTméitek utan 
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—Széli KAIiitW dúaeteökv I'allaricini 
Ede őrgróf elnök. 'Rákosi Jenő másod-

• elnök. — ' '-~ I 

A L> K. E . vagvona 138.600 K 
24 fillért tesz ki, ez összegből a tárnoki 
(Feliéi' in.), városlödi (Veszprém » 0 , 
tárjáni (Komárom in ). vinipáci (Sopron-, 

-•''mu s/.aári (Fehér ni.), és périzeskuti 
1 (V.és^ré^n ni.) kisdedóvót fentartására ( 

v. a, lefoíyAévben 4 6 2 i kor. 70 fillér, a 
juagyacJlJelv tanításában kitűnt tanítók • 

" ; "iWv^jtók segélyezésére 2000 koronát, I 
~" uj' nép-könyvtarak létesítésén- 4220 ko

ronát s egyéb kulturálist szükségletre [' 
3098 korona ö 'fillért fordított. Az ovék-1 
nak ujakkal való gyarapítását egyideig 
beszüntetni volt kénytelen az egyesület, 
főleg- azért, mert a közoktatási kormány 
a szükségelt állatni támogatást eddigelé 
nem biztosította, sót a tárnoki óvót sem 

. yette át állami kezelésbe, . pedig erre 
• kultuszminiszter még' 1005. augusztusij 
21-én kötelezettséget^ is vállalt. ADi K. 
E . a művelődés terjesztésére szolgáló 
jó magyar könyvekből ...álló jó magyar 
könyvtárakkal már fennállása óta ter
jeszti a magyar irodalmat s ma már 
57 teljesen felszerelt könyvtárral ren-
delkezik, melyek sorában 13 vándorló-
könyvtár mint meghonosítója szerepel a 
vándorkönyvtár intézményének Magyar-
országon. Lebonyolította ez évben a z 1 

egyesület a számára engedélyezett tárgy-
sorsjátékot is, mely 20.500 koronával 
gyarapította a vagyont A D. K. E az ' 
ország kulturális mozgalmaiban a lefolyt 
évben is tevékeny részt vett: uj tagok 
és adományok gyűjtése körül pedig a 
Somogy vármegyei s a Komároiiivárme-
gyei közművelődési fiókegyesületek fej-

KE.MENF.SAT JX*j '£-»:»^ 

tettek ki nagyobb 'tevékenységet',,auiiut 
egyáltalán ez a lelkesen dolgozd két tiók 
— melyek élén Tallinn Gyula.' Sárközi 
Aurél, Lúrinezy György és Áiidoika 
Klek állanak — tudott csak mihamafitbb 
sikereket produkálni, de iiiár a Balatoni 
Kullitr Egj-t'sülét.kettj;télen volt műkö
dését teljesen beszuntetlM^Í *• 

Hogy mennyiben sikerül Széli Kál
mán. Palla.íoini Ede őrgróf és Rákosi 
Jenőnek a D K. E kiváló és tisztelet
reméltó vezéreinek nemes törekvéseik 
megvalósítása, ki tudná ma azt ineg-
iiiomliinL, (le kétségtelenül nagy tiiég-
nyUgvásul szo^álliat. hogy .az ország" 
egyik' legnagyobb közművelődési egye
sületének élén ők haladnak. 

Amidőn, ezekben röviden ismertet
tük a U K É. széleskörű levekehysé-
gét, felhívjuk külön is olvasóink ügyet" 
inét, hogy a legkisebb adományokat is 
továbbítjuk az egyesület javára, mely 
tizenöt eyi fennállása alkalmából évi köz
gyűlését február hó -28-án Budapesten 
az. uj városháza közgyűlési termében 
fogja megtartani s ez alkalommal; Széli • 
Kálmán diszelnök szózatot fog intézni a 
magyar társadalomhoz. 

szám 

k ülése. Városunk 
én 'd. e. ,s órakor 

>en : gyűlést tartott, 
ili a kémenesaljai 
ek ál irata s ezzel 

H Í R E K . 

A vármegyei nyugdij-v .dasztmany 
Ölese. Vármegyénk nyugdíj-választmánya- e 
hó 15-én tartott ülésében tárgyalta Szabó 
Péter sárvári tb. főszolgabíró nyugdíjazás 
iránti kérvényét. A lieteg főszolgabíró nyug
díjazását elhatározták és nyugdiját 20 évi 
szolgálat után évi 2202 koronában állapítot
ták meg. A választmány ezenkívül még Xagy 
György magyargencsi utkaparól évi lii '.l kor. 
08 lillérrel nyugdíjazta. 

Kél 
képviseli 
a. vánittJM ĵ&a 

:jiiélv!ui:i| 
közközke 
kapcsolatosan átlett Xagy Sándor l'.Hiö. évi 
július 31-én kell alapitó-levele. Az ügyet 
Porkoláb Mihály dr. ismertette, ki közérdeket 
véli szolgálni, midőn ezt a képviselőtestület 
elé terjeszti, mert ezen alapító-levél sem 
a közkórházzal, sem. városunk képviselőtestü
letével ezideig közölve nem lett, holott Cell-' 
döniölk szinte alapító tagja a kórháznak. 
Tekintve, hogy alapító jogokat sem magának 
sem pédjg örököseinek fenn neni-tartoü. -így 
ezen alapító levél a végrendelettel ellentétben 
áll, 'sérti a kórház anyagi érdekeit ís, ennél 
fogva javasolja, hogy irjon fel a képviselői-, 
testület a belügyminiszterhez az alapszabá
lyok hatályon kivi',1 helyezése tárgyában, mi
után az alapszabályokkal, mely jóllehet még 
jóváhagyva nincs, ellentétben vau. A képvi
selőtestület a.javaslatot elfogadta s annak 

.megszerkesztésével "Berzsenyi Dezső képv. 
testületi tagot bizta meg. feután •városbíró 
jelenti, hogy _a városi téglagyárnál egy szá
rogató iVszedült, ennek felépítését a gyűlés 
az elöljáróságra-bizta. Ezután bemutatja l.o-
ránth Gyula jegyző az uj Városháza bérlőivel 
kötött szerződéseket, mélyeket a testület jóvá- . 
hagyott. Ezután felolvastatott a járási fő
szolgabíró 506—906. sz. leirata, melyben el
rendeli az útügyi bizottsági tagok megválasz
tását. A gyűlés az, elöljáróság közöl Pálovits 
József' városbírói, a képviselőtestületi tagok 
közül pedig 'W'eisz.Kálmánt ésSzabó Józsefet 
választja meg útügyi bizottsági tagokul, fő
szolgabírót értesíti Utolsó, tárgy volt Magyar-
gencs községnek átirata, melyben Celldömölk 
községtől oly értelmű nyilatkozatot kér, hogy 

4 országos vásár tarthatása ellen kifogása 
nincs. Miután városunkban úgyis 10 országos 
marhavásár tarlalik évenként, mivel sincs 
indokolva, hogy Magyargencs község részére 
5 országos vásár engedélyezéséhez szükséges 
nyilatkozat kiadassék A gyűlés fél 10 órakor 
ért véget • . -

.találkozni oly felfogtissal is, mely a nőtől 
minden önállóságot, szellemi képességet sőt 
Személyiséget is megtagad és mint a keleti 
né]»eknél szokás, őt teljes szolgaságra kár
hozlatja. A líö egyedül a férfiért van, ezen 
elvet mely — mondanom seni kell — épr 
pen nem keresztény elv. hangoztatják Boussean, 
Kant és Schopenhauer neves bölcsészek és 
igen sokan, kik a nőt alsóbb rendű lénynek 
tekintik és még azt sem akarják tűrni, hogy 
a nő '.— ha. egyébként a családi élet kötel
meit betöltötte is a társadalom szellemi éle
tében és munkáiban, bármiképpen részt vegyen. 

e WHitgas, ,arra ^ ^ r t a j o l a l a fl 
Magyar hazánk történelméhez fordulok és 
kérdezem, kizárja-e a nő hivatása azt hogy 
az .őreikének nagysága, erényeinek drága,-
kövei a családi dör határain tul is ragyog-' 
janak ?' 

Lapozzuk; át a történelmet: az első la
pokon, az Árpádház korszakában azon király
leányok képével találkozunk, kik a királyi 
korona fényét, az önfeláldozás dicskoszorujá-

val csenitek fel. .Ott látom IV. Ikda leányát 
Margitot alázatos szerzetes. öltönyben.. körü
lötte erényeivel b. ' Ágnes, sz. . Hedvig és 
b. Erzsébetet V. István leánya, ott ragyog 
II . Endre király leánya sz. ErzséM asszony, 
ki, mint jegyes' niUit hitves, mint özvegy ra
gyogó példája minden női erénynek és kinek 
könyörületes szive századokon áj |>éldája és 
kiapadhatatlan forrása lett a felebaráti sze
retet intézményeinek. Majd feltűnik Szilágyi 
Erzsébet alakja, a nagy Hunyadiak anyja, ki 
anyai szeretetével egyaránt gondoskodik gyer
mekeiről és hazájáról, mely a legdicsöbb fe-

Í « ^ J B ^ b ^ C t n fffifr TÓEl'J. „"XjTi . 
'^••sa^ü^áryft^l^^iieje" ÜÁtftf^fo 

származása dacára a művészetek" és tudo
mány pártfogásával nagy hálára kötelezi le 
nemzetünket. Azután következnek a harcias 
Idők. Páncélba öltözött hölgyek hullámos 
fürtjeit harci sisak borítja; ott küzd Bozgo-
nyiné Szentgyorgyi Cecília a törökkel, ott 
látjuk Dobó Kqltil, Dobi) István leányát Eger 
bástyáin, Szécsy Máriát, Zrínyi Ilonái. 
a nagy Rákóczi, édes anyját Loránlffy Zsu

zsannát, kik mindannyian lelkük egész ere
jével részt vesznek koruk küzdelmeiben. De 
nemVzükséges a rég mult emlékeinél időz
nöm, méltóztassék sorba'ver.ni azon áldásos 
intézményeinket melyek a közművelődést és 
közjótékonyságol szolgálják és kérdem, hány 
iskola, hány templom, kórház, szegények 
menhelye, hány jótékonysági egyesület kö
szönheti létét és fenmaradását a magyar 
hölgyek nagylelkűségének és áldozatkészsé
gének? — Es áz irodalom, művészetek te
rén is nem találunk-e fényes neveket, melyek 
eléggé megcáfolják a női nem *' úgynevezett 

^ f e rmr i t á sá t ? Csak ..pukai Takdeh Judit 
*- '''''l^-^^TinfnTinn'i'ljii "irffr 1*** 1" 

Egyike.azon nagyasszonyoknak, kik együtt- " 
éreznek nemzetükkel és kiknek lelki .világa 
elég tág arra, hogy a kor eszméit befogat 
ják. Mint költő egyike azon* csalogányoknak, 
kik a nemzeti élet hajnalán először szólalnak 
meg, hogy hirdessék á tavasz közeledtét 
Mint lelkes honleány résztyesz költeményei
vel a ^Keszthelyi HeIicon« ünnepélyein, és a ( 

magyar irodalom hálás elismeréssel sorolja 
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... G. Püi»i Lajoa színtársulata Cell
dömölkön. G. Pilisi Lajos-színigazgató, ki a 
múlt évben is tartott városunkban előadáso
kat, mint értesülünk, ujbol felkeresi váro
sunkat jól szervezett társulatával. Dobos 
Kálid'"" titkár ezidö szerint városunkban tar
tózkodik s" bérletet gyűjt 'a társulat vrészfwf 
A társulat 'Szentgotthárdról pénteken érkezik 
városunkba s már szombaton megkezdi' <"I<V-
sdásiiit a »Korona« nagytermében. 

Tanitovalasztás. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Rado Ferenc oki. tanítónak 
a sági r. kath. elemi iskolához tOntént meg-
vál:isztásat"jóváhagyta s "elhívta a megyei 
kíferg. bizottságot, bögy tanítói "lizesésének 
évi 8011 koronára leendő kiegészítése iránt 
intézkedjék. 

Rendőrség Jánosházán. Jánosháza 
nagyközség képviselőtestülete elhatározta, 
hogy a községben rendőrséget szervez. A 
rendőrség biztosból és három közreudörhöl 
íig állani, akik hivatva lesznek a község 
kozrendjéiMf oltalmazására, a rendőrség 
mellett azonban a cscndörörs is megmarad 

.''Jánosházán. 

A leányegylet mulatsága. A celldö
mölki leányegylet tegnap esle tartotta hang
versennyel egybekötött estélyét a 'Korona-
szálló nagytermében, mely ez alkalommal 
zsúfolásig megtelt közönséggel. Az estélyen 
Pálinkás Géza sági esperes-plébános nagy
sikerű felolvasást tartott, melyet lapunk tárca
rovatában közlünk. Az előadásról lapunk jövő 
szamában fogunk 'bővebben megemlékezni 

Megzavart lakodalom. Scheiber Sala
mon simonyi kereskedő lakodalmát • ülte a 
simoiiyi vendéglő külön helyisegeiben. Néhány 
duhaj regény rossz szemmel nézte a lakodal
masok mulatságát, bottal, kapával villával 
betörtek a lakodalom színhelyére és megtá
madták a násznépet A násznép harcra ké
szült, a vendég fiatalemberek ki is űzték a 

. vendéglőből a garázdálkodását. Kovács l-ajos 
V'izkeleti János, Kovács József és Baranyai 
Sándor — igy hívták a duhajokat — nmst 
lesbe állták, hogy boszut álljanak a reggel 
hazatérő násznépen. Krröl azonban hirl vett 
a csendőrség és a legényeket letartóztatta. 
Magánlaksértés cimén indítanak e l l . j ^ blin-

A volt vonöcki körjegyző halála, 
Staudt Sándor volt vönöcki körjegyző, kit ez 
állasában nyugdíjaztak, C hú 9-éu. reggel fél 9 
órakor Seregélyesen (Fehér ni.) elhunyt Ha
lálát ntyje és- két gyermeke siratja. Az el
hunyt körjegyző halála általános részvétel 
keltett. 

- A Jndit-bal ismét elmarad. Dukai 
'I akách Judit költőnő emlékművének alapja 
javára rendezendő mulatság most újból es 
utoljára beszüntettelett, mert 'a böjtben tar
tandó mulatság iráni kevés érdeklődés mu
tatkozott, - f / ' 

Eljegyzés. Zollner izidor postatiszt. 
Zollner Ferenc játiosházai kereskedő fia, el
jegyezte A beles Sari kisasszonyt; Abeles 
Ignác leányát Pápáról, ,. 

A jánosházai takarékpénztár köz
gyűlése, A jánosházai takarékpénztár febr. 
14-én délelőtt tartotta rendes évi, közgyűlé
sét, a részvényesek nagy érdeklődése mellett 
A gyűlést Krása Máim igazgató vezette és 
miután a megjelenteket- üdvözülte "s a köz
gyűlési határozatképesnek jetentette ki; a 
gyűlést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére 
az intézeti ügyészt és hitelesítésére Kiss Já
nos plébánost és Vertier Károlyt kérte fel. 
A-közgyűlés' első tárgya az igazgatóság évi 
jelentést- volt. L'gy ezt mint az. előterjesztett 
mérleget és a felügyelő bizottság jelentését a 
közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette és a 
felmentvényt megadta. Az. elmúlt évben az 
intézel 18,1211 korona 7,1 fillér nyereséget 
ert el. melynek felosztására a közgyűlés el
fogadta az igazgatóság azon javaslatát, hogy 
a tartalékalaphoz 80110 korona csatoltassek, 
a tisztviselő nyugdijalaphoz I I M l korona 
39 fillér, jutalékokra 050 korona 89 fillér, 
jótékony célokra 475 korona .15. fillér és osz
talékra részvényenként 10 korona fizettessék. 
Ezután következett az igazgató, igazgatóság, 
felügyelő bizottság és napibiztosok megválasz
tása. Igazgatónak újból-Krása Manó kelédi 
nagybirtokost választották meg; ki az intézet 
élén már 33 év óta agilis tevékenységet fejt 
ki. Igazgatósági tagoknak megválasztanak: 
Komfreind Vince plébános,- Kolui Károly, 
Schlesinger Rudolf, Horváth István, intéző, 
Fischer József, Kssö Imre, Zollner Ignác. 
A felügyelöbizottság tagjainak Kiss Sándor 
plébánost, Kohn Ignácot, Deutschberger Rezsőt 
es Steiner Ignácot választották meg. Napi
biztosoknak megválasztanak: Alt Hermán, 
Kohn Samu. Krása Jenő, Nagy József, Kofft 
Ferenc. Polgár István, Itecska Krnó. Boszner 
Rezső. Salzberger- -Mor, Kern József, Kern 

azon dicsők közé, kik az első köveket tették | i e n , - s Vemer Károly. Zollner Géza és Szép 

fenyítő eljárást. 

le nemzeti művelődésünk alapjában. 
De ki tudná" elsorolni azon nemes, nagy 

jellemeket, melyek a női nem kiválóságát 
bizoiTyitják.Üe talán felesleges, sőt veszélyes 
volna e tárgy felett tovább időzni és a "mé
lyen tisztelt hölgyközönség önérzetét oly mér
tékben felkelteni, mintha ők az élet minden
nemű nyilvánulásában vezető szerepre volná
nak hivatva. Nem, tisztelt Hallgatóság;! én 
csak megállapítani akartam, hogy a nőt mind 

• a családban, mind azon kívül mindazon jog 
és Uŝ ieba nyej'j|leü. liiuniagat tekintve is, 

. juelyre. «gy •TmámV^BB»W) ! Í , rí t * N S B t - A c D T 

áll az, hogy a nő a férfiúnak csak kiegí 
szító része, tartozéka, tulajdona, de rendü
letlenül vallom, hogy a.nő legáltalánosabb 
és természetszerű hivatása-a családi élet. A 
családi kör s nőnek egész világa, ez az ö 
tulajdonképpeni munkaköre, e magasztos 
életcél betöltése legyen minden büszkeségé, 
tudománya és művészete. _ , 

iFolrtauus k.iv i 

Flórián. Végül jegyzőkönyvi köszönetet sza
vaztak Krása Manó" igazgatónak, az igazgató
ságnak és felügyelő-bizottságnak az intézet 
mintaszerű vezetéséért." 

Iparos bál •agyargencaen. A magyar-
genc.-i ipan>sok tegnap szombaton a »Köz-
ponin vendeglöb'ii. a inagyargeiicsi iparosok 
temetkezési alapja javara jól sikerült iparos 
balt tartottak. 

Kivándorlás Amerikába. Az amerikai 
kivándorlás mind nagyobb méreteket^-ölt a 
inunk'" hiánya, a" kivándorlási. ügynökök Ígé
retei sokakai rábírnak hazájuk elhagyásai 

tXmcrTCToá: M i T s * * » r , ™ m HeJ 
l'oiigor János O-tlias-zonyfá, Mészáros- l e -
rene" Kenienessöinjeh. S/ederics István Ság, 
Illés István/Kocs és. Mógor .lózsefné Ma-
gyargencs. 

A Polgári olvasókör közgyűlése. A 
celldömölki Polgári olvasókör I . évi március 
hó' 4-én délután tartja ez évi rendes köz
gyűlését, melyet f. jaj -'ó-én jM'iiztárvizsgálat 
fog megelőzni: f ZT .' ' • , . -. 

„Derns-borÜZ hunezntságok". Somo
gyi János, a Kecskeméten megjelenő •Országos 
Ellenőr- szerkesztője érdekes könyvet log 
legközelebb a könyvpiacra bocsátani. •Derűs-
borús huncutságok elmmeN összeszedte 
mintegy 19 évi munkásságának remekeit s 
azt saját szavai szerint ikorszerü csemege.' 
gyanánt -üsszekapariutotta. Az élvezetes m u -
dorbaú megírt-alföldi históriák ára 2 korona. 

• á v . szolgák mulatsága. A máv.kis-
celli állomás szolgai kara áltál a • Szarvas. -
vendéglő helyiségeiben e .hó 10-én rendezett 
táncmulatság nagyon szé|ien sikerült, a helyi
ségek telje.-en szűknek bizonyultak a részt-. 
vevők befogadására. A mulatságon felülfizct-
tek: Kelemen Tivadar áll. főnök. Raffef Mi
hály. Halász Jenő (Pápa) 5 — 5 kor., Wagner 
Lőrinc dr, Szinek Izidor dr., Bisitzky Ödön 
4 - 1 k<.ir.. l'atyi Jónás, Orosz Henrik, llor-. 
váth János, Kelemen Ferenc, dr. Géfin Lajos, 
Kun Dániel, Horváth József, Málnási Antal, 
László Ferenc .'1—3 kor., llollósi István, Ha
lász GyUia,-. Marosi " Ferenc. Fodor Károly, 
Oáspar Kálmán. Odor János. Németh István, 
Dobrontei .József, lleidekkér Antal. Molnár 
János,-.-Sauer Gusztáv. Weghoffer Bela, llichten 
Jakab, Varga .Mihály. Milkovics János, Klein 
kávés, Kis Pál, Kis Károly, Wendler Lajos, 
Dénes Zsigmond, l'ordán Károly, Kredics Sán
dor, Nagy István, Vilcsck János, Misák Károly 
(Budapest i, Nagy András, Lóránt h -Gyula, id. 
l'erenyi Károly (Szombathely), Szabó Jözseí, 
Mészáros János. Takács György, id. Tory 
György, Molnár János 2—2 korona, Bors l-a
jos (Kgyh.-Hetyel, Rosta Gyula, -Pintér János 
lA.-l'atyi, (Iseke Gyufa, Szabó tajos, Kelemen 
Ferenc pfv.. Bu.vbaum Sámuel, Németh Fe
renc, Szeder iklön, Miklós Lajos, Csuba l-ászló, 
Merkly Ede, Hegedűs Sándor, Horváth József, 
Károly József, Csillag József, Németh Sándor, 
Tompos N i Szalay József, Bokor Károly, ifj. 
Beresi Sándor, Kocsi Ijljos, Nagy József, id. 
Hol|iert József, l'éter Dániel, Tóth Sándor, 
Sárközy József, Jlelcz Mór, Németh Márkus, 
Kis János tVeszprémi Sár Sándor; Szalay 
Ferenc, Szalay Józsel (Zalaegerszegi, Máté 
Antal, Csuha Lajos, Almási János, Jenéi Já
nos, Halz-Jenő ^SzombathelyL Ipesi Mihály, 
Giczi József, Nagy Gyula főpincér, Ritter 
Imre, Horváth Sándor, Nemes János, Wolf 
Sándor 1—1 kor., Rácz Gyula 80 l i l l . Ko
vács Kándy öli fill, Huchthausen Frigyes, 
Silinger Ferenc, Szigeti Sándor, Nábly Jenő 
5 ( 1 — 5 1 1 fill. Gerencsér András, Uti József, 
Horváth József, Horváth l.ajos (Boba), Kis 
Sándor, Marton Vince 40—40 fillér, Birkás 
Gyula 20 fillér. A felülüzetfikrick^ez_uton: fe
jezi ki köszönetét a bál vigalmi bizottsága 
névében l'eréuyi Károly elnök. Összes bevétel 
407 kor, kiadás 134^kor. 82 fill, tiszta jöve
delem 332 kor. 18 fillér: igy a vasút sze
gényei-javára maradt 100 kor. .9 fillér, mlg 
ugyaiiily összeg a városi .szegényalap javára 
Pálovits József városbírónak átadatott. A mu
latság vidám jókedvben világos reggelig tartotL 

Táncvigalom Ostfiasszonylán. Az 
ostfiasszonyfai ifjúság e hó 10-én a Gold-
schmiedt-féle vendéglőben táncmulatságot 
rendezett a dalárda alap javára, mely erköl
csileg elég jól sikerült. Ferülfizettek: Vidos 
Gizella, Vidos Mártim 2—2 kor.. Sik .lózsefné 
és Vörös .lózsefné 1—1 kor. Hubert Pál 
(Csönget 95 fillért Összes bevétel 05 kor. 
95 fillér.volt melyből a dalarda-alap javára 
13 kor. 95 fillér'tiszta jövedelmű m.uadt. A 

ifi.-1-iJtér h^mi-mkdn^axm-

iáganak erefi 

N Y Í L T T E R . 
, (E rov»t t«rt«]mácrt nem felel * s ierkc-ató) . • 

. Nyüttkeiat 
Az. elmúlt év őszén cseppent valahon

nan Kársai János máv. kalauz varosunkba. 
Honnan jött ? Miért jött. senki sem tudta, de 
ezultal magam'se bocsátkozom e theina fej-



oldal. KEMENESALJA 

iegetésébe, elég az hozzá, liogy tisztes há
zunkhoz komoly kérőként beállilotL Özíegy; 
agg édes anyám es testvereún, nimt ahogy 
ez t i jo lelkületű tapasztalatlan Visvárosiaknát 
szokott legtöbb esetben lenni.' megelégedtek 
bővebb uifonuaüo hiányában azzal, liogy a 
bátyám revén, ki máv. altiszt, tudták róla; 
liogy' tisztességes foglalkozása van és jóravaló 

} killézi-sü clllbeK I zuliál i s bevált, a jó 
regi közmondás: ..\ külszín gyakran csaJv 
hát ezúttal fciiyeseu be is v;Ut ugyanis; mi-

I dón csaladunk bi/alinai széthátiioskiHlásaival 
.megnyerte, nővéreinél eljegyezte : inájd egy 
kis/ szünet .múlva JSniovérein iHizomáuyál szer 
rette volna eleg kofán kézhez kapantani. 
ilyesmi azonban a jo •kisvárosiban is felkelti 

- a uyaiiui, ep azért ezl anyám megakadályozni, 
mireniost Kársai időszerűnek lattá a - le-: 
mondást I.z a tényállás, auul K.ársai egy 
rosszlm-ü. kikapós asszonnyal (ki már nem 
egy becsületes család házi boldogságát vál
toztatta pokollá.... a békéjét feldúlva és áki 

- több ízbe" á terjet hűtlenül — szerelő kar
ján — elhagyta és megcsaluí,' akinek, a ne
vet csak a leije ii-aiii való kíméletből hall
gatom el, aki maga bar balek, de jóravaló 

? ember es amely szép asszonynak szép arca 
alatt ördögi l e l e k lakozik. Kar, liogy • oly 
hosszú szoknyája van.-mert ba az nem volna, 
tálán a csikó lábak is kilátszanának alóla. 
nii'ndenfi'leellerdit^sekkelszeltWje'szlettek.nem 
kímélve családunk becsületei sem. 

Most tisztelettél kérdezem az igen lisz
téi! közönséget, mit érdéinél' egy ilycirközön-
.segií. szélhámos, aki az emberek legnemesebb 
érzelmeivel ilyen csulos játékot üz es aki a 
házasság szentségéi ily. gyalázatos Illődön 
megszentségtelenít* c, lllegbécslelemli. — . Hát 
ki hívta azt a gotioszievó kinézésű alakot? 
s ba nem volt komoly a szándéka. Iliiért 
jöit'r . . . És hogy gaz. szaudekkal közeledett, 
aiAíól is kitűnik, liogy miért nem szerzett 
rólunk infornialiot az. "eljegyzés előtt, hisz 
bennünket mindenki ismer Öliben, ot |iedig 
abban az időben senki! 

Bizonyara ukaunak akik tabui ruyluii 
fogják ezt a szélhámost éldelni, ile.éii meg
vagyok győződve^ ismerve iiouvárosolii derek 
lakomák becsületes gondolkozás (uudjal, liogy 

'.'a-túlnyomó rész.a legnagyobb részben- még 
van botránkozva, hogy nálunk, ahol eddig 

-'csak becsületes emberek laktak ilyesmi.is 
elötordulbat egy jött-ment sehonnai bitang 
állal.-Kn részemről csak aZoll szerény néze
ten, vagyok. hog\ kl kellene a varosból bo-
tozui égj ilyen -bitang sehonnait, mint ahogy 
azt regen sziklák volt az elajta gonosztevők
kel. Hogy csorba" esett-e a becsületünkön, azt 
önökre bízom elbírálni, de, hogy-, családunk 
ineude-inoiidáii ik \au kitéve es. a nevünk 
ineghurcoha. az kétségtelen.. Kppi li ezért 
kötelességemnek tarlóm'ezt csaladunk .erde
keben a nagy nyilvánosság ele hozni., liogy 
a rólunk -Terjesztett híreket megcáfoljam. 
Megjegyzem • azt, hogy az-a lieko. ba az en 
otthonlétem alatt jött volna a házunkhoz, 
mielőtt a mondókáját befejezi, kongtam 
volna, ahogy vele lenni fog minden becsüle
tes ember, ba a. portájára kerülne. Hogy 

'.csaladunkat becsültek es minden n.obeii be
csületeinek tartották és hogy becsületünkbe 
holmi gonosztevő szélhámos, úgyszintén 
cinkostársa: egy leslett életű _ iisszoíiy nem 
giüiCsolbat ezt"is tudom: csak azt kívánóin 

Egy jó házból való fiu 

t a n o n c z u l 

Komatits Ernő 
órás és ékszerésznél 

azonnal felvétetik 

olvanok' is. kik sehol "gyógyulási nem 
találták, kérjenek .prospektust és hiteles 
bizonyíts levelekei teljesen ingyen 
Sollo C. W., gyógysz.erész. 

Altona-Bahrenfeld. Kibe.) 

T á j é k o z t a t ó , 

gy nem becsülete- un- emoerre' 
. vali dolgoin, akitől fegyveres 'elégtéfejt.-• szer 

rezhetnek a csaladunk niegbineoltal.is.iert és 
igy 'nem lehelek egyebet,'— joizlesii becsli-: 
lejes ember.leven. - mint. undorral ellor-

'dulok e s a közme*\, tesiiek 'átadom azon 
biztos reményben, hogy a nagyontisztelí |«il-

. kartársaim is velem együtt ereznek. 
*lla.lape.| líUKi. fe'br. I I . ' 

Pálfy László, 

E rovatban előfizetőink cimét 
. díjtalanul közöljük. 

Asztalos: 
Schütz Gyula éjiüleK'butor-.és portál-aszralos: 

Temet kezesi vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
:•• Á c s : " 

Reich István ácsiiiéslcr, Kórház-utca: 
Reich Imre ácsmester. Kórház-utca., . 
Maár Elek oki. ácsmester és építkezési'"vál

lalkozó, Alsósíig 
Bádogos: 

Wendler- Lajos épület és disznűí bádogos 
Nagy' raktár konyhafeUzerelési cikkekben. 

Borbély és fodrász: 
fflikus Kornélnév-lyossiiib Ljoa-utca. 

C.ipész: :-'... , ' 
Gerencsér András uri és nöi cipész. Vásár

tér-utca. . . . 
Jánosa Pál un és nöi cipész. Ferenc József-

utca. 
Klaffl Gyula férfi es női cipész, Krzsébel-u. 
Reif Dávid uri-. női- és gyermek-cipő raktára, 

KossUÍh~Lajos-utca. 
Divi i táni-keteskedö: 

Löwenstetn J. és Ejai, Celldömölk és Pápa. 
Legolcsóbb bevásárlási hely. 

Németh Márkus uri és nöi divatkercskedése, 
•• Szt Háromságtér.-. 
. ' . . l ' iiszeiki-ii-sketlö: 
Almást János fűszer-, liszt- és festékkereskedő. 

Dömölki-utca. 
Gayer Gyulane fiiszer-, festik- és vaskeres-
f-kedese. Szt llaromságter. 

Kohn S. fiiszei-kereskedése. Szt. llaromságter. 
Federer Jakab fuszerkereskedése .lanosházán. 

a Korona-vendéglővel szemben. 
Hentes : 

Bödör József hentes-üzlete es huslüstöldéje 
Jájiosházán. . 

Kellesz: 
• ú r Gyula mii- es kereskedelmi kertész. 

Benkö-major. ^ 
Kávéház : 

Központi Kávéház Kossuth l.ajos-utca — 
Kilünű italok, pontos kiszolgálás! . 

" ' r.55 

közeTélleh.'- *-" -'• 1<W8rvfrkMek találkozási" 
szórakozó, helye: Minden időben friss kávé. 

Erzsébet-kávahjz Győrött, Király-utca. Egész 
éjjel nyitva, naponta cigányzene. 

Köini iv .s és építési vál lalkozó: 
Laluk Ferenc. Kis-utcav Kléállaf javításokat 

és házak újra' építését. 
Vizlendvay József építési vállalkozó es oki 

építő-mester (lelldöinölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó 'mindenfelé nj intinká-

.hdokcl es. javit-isokat, ' 

S. s zám-
Lakatos: " 

legrady Kálmán épület és géplakatos, ság., , 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos cén, 

dömölk. Sági-utca. 
Simon Sándor é p ü l e t és géplakatosAossuih-i^ 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle rtiunS 
• * l i sz tkereskedö : 

Herzfeld Sor. < .sornai Oőziualora l.iszt-
Főraktára Celldömölk, Kossuth lajo.s-nt5 

Takács György lisztkereskedése 'T-elldöiSp 
kön, a Bencés-rend épületében,- . 

Márhakeréskedfi: • 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

Mészáros 
Kransz Mihály, Sági-utca. 
Si ger Ipticmiscsarnuka tCelldömölk, Kossal 

Lajos-utca, 
Zsirai Lajos mészáros és" hentes üzlete 

Fő-téren, Celldömölkön. ' • 2".' 
Órás- és ékszerész: 

Molnár Lajos órás- és ékszerész,('elldflmöp-
: kön. Mindenféle javítások elfogadtatnak 

l'ék: -v-J 
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L M 
Szita György, Kis-utca.. 

Szesz- és hoitiágykereskedfi: 
Gnnsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor-

iiagykereskodö. 
-• Sörraktár: 

AltStádter Joísel , Dömölki-utca. A bires kü-
banyai sör raktára. 

Szíjgyártó: 
Rácz Gergely .láno-luiza. Klvállal szakmájába 

vágó mindennemű uj munkát és javítást 
Szabi): • 

Gnttmann Adoli,Ki--utea. Keszit férfi ruhákat 
a legdivatosabb.kivitelben, 

Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a 
Sági-utcában. Férfi- és gyermekriibak nagy 
Választékban tartatnak raktáron. • 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos Öltönyöket 
olcsón késziu-: 

Mielőtt riihaszükségletét beszerzi, tekintse nwg 
Síkos István féi-íi és gyermek-ruha áru
házát .lanosházán. Mértékszerinti megró-
delések o l c s ó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok el ,. tiltatnak. 

Vágó Dezsd első pá|iai férfi divat-tenne 
Fő-tiT 253. sz. Készít katc mai-, papi-
polgári ruhákat Legfinomabb bel- és kül
földi rub ikelmék raktáron ! 

' Téglagyár'; 
Bárdóssy S. és Társai, Sági-utca. 
Tory György, Szt. Háromság tér. 

Szobafes tő : 
Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Klvállal'. 

templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások 1 Tapéta 1 a legújabb 
minták uián kifogástalanul készíttetnek 

. •'. ' . -Üveges: v -
Spieler Ede üveg-, porcellán- és lámpaarat 

kereskedése, Szt. Háromság tér. 
Vendéglő és szá l loda : 

Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház,* 
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgáttt 

Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. tjonnaá 
épüli é fényesen berendezett '25 szállo-szotn. 

Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér. A lef-
tisz.kjjjb_.iaei 4 ) ' J ! l ^ , J Í " J í l J j | U i s . k 

Krena JóZBef. sörbáz-Vendéglö bérlője .láuns-" 
házán. 

Rothschild Dávid fendéglös Ság. Tisztánké 
z.elt. sági' borok. Naponta friss birkaho 
kapható. 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölk, * 
•Központi' kávéházzal szemben. .Állandóm1 

frissen csapolt kőbányai sör: -
Vak szamár szálloda Cuvöl t , Teleky-uW-

Marschali Pál vendéglős. 
VádáSZy Pál vendéglője- Izsák fán. 

http://niegbineoltal.is.iert
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!!,! Figyelem !!! : 

Küf'y K l á r a . R o m l ó s ö y .Emma., s.tb. 
m.Vf- művéáánők által állandóan használt, 
Krannnnr^vka" kitünteteti s legjobbnak 
elismert: 
a Janovitz-féle Gyöngy-créme, tégelye l k, 
i JanoTÍtz-íóle Gyöngy-szappan, drb a I fii • 
a Janovitz-fele Gyöngy-pouder (róis$ 
fehér és crém színbenI doboza 1 kor: 
a Janovitz-téle Gyöngy-arcviz üvegje -2 
kor. n*» fill: j . . 
aJanoTitz-fele Gyöngy-kézíinomitó üvegje 
70 IÍII." - ; 
Az air és kézbőr á|M.lására. Kili'níó ered
mények. Számtalan háta és kfiszönfr levél, 
a Janovitz-féle Gyöngy-szájvíz >a izáj-
naÜlás, foüluis és fogak eríísitésépe+-övegje 
rQi»r. 150 fill. Kapható az egyedüli készítő 

Angyal" gyógyszertárban. Hatvan. 
Piskrét postai szétküldés naponta. • 

A .COZAPOR* tuhbetcrmint a vi
l á g minden szóbeszéde a tamozkodas-

„ róI. mert Csodabal usa ellenszenvessé 
te»zi nz iszákosnak a szesze* italt. A 
„COZA" oly csendcsen és biztosan hat 

V *3^V_ hogy azt teleseg, testver avagy gyermek 
/ fT '-fívaraini az ivónak tudta nélkül adhat-

/Y i» és az illető meg csak nem is sejti 
W ' \ r Í m ' °k<>zt« javulását 

ÍJ £k\ms^ .GOZA" a csaladok ezreit békítette 
ki ismét sok-sok ezer íéríít a szegve" 

» becstelensegtöl megmentett kik későb 
zan polgárok és ügyes ux lelem berek 

lettek. Temérdek fiatal embert a jo utra 
CM szerencséjéhez segített és sok ember
nek életet sz-nms évvel meghosszab-

*5; V / - bitntu. 
As intézet mely a .COZAPOR" tu-

V M • lajdnnosn, mindazoknak, kik kívánják 
CK>' P r ,-ba adagot es egy köszönő írá
sokkal lel' könyvet díj- es költségmen

tesen küld, hogy igy bárki is meggvózűdbestén biztos 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 

analmailan. 

j INCVEN PRÓBA 362 a*. 
• Vágja ki ezen szelvényt 
! cs küldje még ma az in

tézetnek 
.(Levelek 25 fillér, levt-

I lezólap->k 10 tillérre bér-
í mentésitendók ) 

COZA INSTITUTE 
(üept 362.) 

62, Chancery Lane 
London, Anglia. 

IwáJíoaság nincs többé! 
kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporbol. Kávé, tea, étel 
Tigy szeszen italban egyformán adható az 

ivó tudta nélkül. 

A hires Angyal készítmények: 
Anéyá;-kÜ3zvény8za8z iegy üveg el
használása után biztos hatás* ih'i.-gji- •> kor 

Anryai-ker.5Í8 (Dorviszketeg; bőrkiütés 
jP elleni tégelye 3 kor. 
Á n g y é í - f a g y a z é a z (fagydaganatok elleni 
* üvegje 2 kor. 

Raktár 
Ausztria-Magyarország részére az egyedüli 
' • ' ' készítő: 

Angyal gyógyszertár, Hatvanban. 
l'östai szétküldés naponta.-

Nincsen betegség használ I 
_ _ ha meghozatja a híres 

K I B Í L Y - B ALZSAMOT 
a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen 
egyedüli biztos saer; ezen híres balzsam által 
megakadályozza a főfájást, kössvényt, csüst. 
rkeumdt, fog- és hátiajást, labszaggatast, kólikát, 
gyomorfájást, taéval minden betegségnek egye
düli bimtos orvossága a hires Király halasam, 
tehát szükséges, hogy minden háznál készenlétben' 
legven. Egy nagy üveg 2 kor., 3 ü v e g 6 korona 55 
fillér bérmentve, utánvéttel kapható: 

CfrOBI-lrTagy FereilCZ gyógysmerésmnel 
Debrecaen Kossntk uteaa. Budapesten Török 
József gyógyszertárában Ktraly-utcza 12. Cgfár ícsaV 
ezen ssteirel megrendelhető az egész országban el-

mmt Uras hajdúsági bajuszpedrő, m,ir.íi . 
legrövidebb idó alatt a legszebb bajusz nyerhető. 
3 doboz 1 korona 15 fillér bérmentve, utánvétel. 

H i r d e t é s e k e t 
felvesz a kiadóhivatal. 

Első styriai kötőgép-gyár 
.. " KiKil. J. L mfigépész. 

Magyarországi k é p v i s e l e t é s r a k t á r 
Budiport, V I . Te éz -kömt 20. 

A leghíresebb kötüg-pek tórnlőzárral , 
házi és ipari célra, résxletlizetésre ia 

kapható. : -
Árjegyzék ingyen és bérmentve. .. 

Varrógép- ex kerékpár-jaciUi-mühely. 
Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly olcsón finom 
és jő hangszert' .-'zálUtaiiL mint 

Reményi Mihály 
a Magyar Királyi Zeneakadémia 
liázi hangszer készítője, azért ne 
vásároljon semmiféle - hangszert, 
legyen az Jiegedü, gordonka, c im» 
halóim harmónium, harmonika, fa-
vagy rézfuvó-hangs7.er. bur. stb. stli., 
rtiig Reményi íeiiujabb ábrákkal 
ellátott képes -árjegyzékét át nein 
olvasta, mely ingyen t-s bérmentve. 
küldetik Budapestről, Kiraly-utca 58. i x . 
Zenekárok teljes felszerelése a legolcsóbb 
árakon. Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Zongorák és cimbalmok javítása éa 
hangolása. Az összes1 hangszerek' javítása 
szakszerűen, olcsón és. |K>ntosan eszközöltetik. 

É u , C s i l l a g A n n a , 
1 Sá.cm.óriásí hossza Loreler-
hajamat. az általam feltalajt 7 
kenőcs 14 havi használata 
után értein el. Ezen kenőcs 
az egyedüli szer a haj ápo
lására, a növés előmozdítá
sára, a fejbőr erősítésére: 
uraknál erős és teljes szakállt 
nö»eszt és már rövid idei 

szqálal ugj ajiajnak, mfntj 

és teltséget kölcsönöz és meg
óvja ezeket a korai öszülés-
től egész a késő. aggkorig. 

Egy tégely ára 1. 2, 3 é s 5 forint 
Postai szétküldés naponta az összeg élőleges 
beküldése vagy utánvéttel az egész világba 
a gyárból hova minden rendelés intézendő. 

( M L L t O A H A 
Vien I., Oraben 100. -

Ha kösz»ényben, reumában szennd, 
ne kísérletezzen semmiféle szerrel, hanem vegyen 
egy üveg 

fr"**"* keszrui-zfeszl 
mely csüzt-, koszvényt-, reumát-, kéz-, lab-, hát-
i'-. deréttfájást, kezek és lábak gyengeséget , ütés, 
erőltetés, rándulás, hcamixlásbol . sxármaJto fáj
dalmakat és daganatokat biztosabban gvtipyit 
mint bármely mas külső vagy b !v> gyógyszer . 
Hatása a legrövidebb idő alatt esslelhelA. még 
a legrégibb bajuknál melyeknél s«m fürdő, 
sem gyógyszer nem használt. Kajható a lelta-
- --. . - Innal, és egyedüli készítenél t ' — 

Dr. Fliscli Emil Magyar Korma n a z i r t a r a i n 
GySr, Bami-ul J4. tmém. 

1 in J.-.-ilit.r^n uv.c á m K. HetAmiiMbb liiwlliin 
v.]- J M 1 I . I I UTejc i n I K.. s kU. TlfT I „OuUdi" 

UT.fC m d f l ^ i H hérmratT. B U B T M U I kttMJlk. 

A LEGÚJABB ÜDÍTŐ Í S F.UDALOM-
CSII.IAPITÜ BEDÖRZSÖLŐ SZER AZ 

Ü N I V E R S Á L -FLUID 
(Illatos növény^esenciak 

Cna, köozvény, rheuxaatürua aaaff-
ratiaok, fog-- éa fejfájáa stb! tilts 

orvosul? ajánlva. — 
A kimerült, latikaa't ionokat c'.v idege

ket felütim és erősíti. 
1 decis üyemiek 1 kqf. 50 fillér. 

1 kis próbaüveg ara 40 fi l l . : 0 kis üveg 
3 kor.; 12 kis üveg 5 kor. postaköltség--
mentesen. / kin próbaiiveget 20 fill. 
Myeg beküldése mellett minden kőlt^ 
seg nélkül kívánatra ingyen küld az 
UNIVERSAL-FLUUT .;,,/,•,/»/, késütöje: 
Skribanek K. gyógyszertára a „Vörös
kereszthez, Temesvár. Holló- llunyadi-ut 

sarok. 
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A G R A R I A - t ó l 
ÁRJEGYZÉKET 

gözcséplökészletekról, 
b e n z i n m o t o r o k r ó l ; 
és vetőgépekről. = 

Az árjegyzéket dijtalannl küldjük. 

r 
• 
i 

• • AGRARIA 
ücveiczim: 

Budapest Váczi-ut 2. 

A S V a r í A 

Schvarcz József és Társa 
Gep-es szerszám-raktár , gépszijgyár, műszaki iroda, 

. _ Budapest, Váczi-k5rut 26. 

Elsőrendű minőségben szállit eredeti gipsz

es sulypátmentes DSZÓ kpcsikenőcsöt, gép-

olajat, hengerolajat, sűrített gépkenőcsöt, telítő-

és tertőtlenltő-széreket, -gépfedéllemezt,, saját" 

gyártmányú szlnbőr-szijakat, tömitő-anyago-

kat, szab. LATZKÓ-SCHVARCZ tüzrostélyt, 

HOYS csapágyfémet, szab. BROWN patkó-

acélokat, szab. árkos patkót kötél betéttel, 

kékkövet, ojtószalagot, szénkénegezőt, gaz

dasági gépeket, szab. VENTZKY takarrriány-

füllesztőt, széna- és szalmapréseket, bur-

gonya-os-ztályozó és tisztitó-gépeket, bur-

gónyaarató-gépet, amerikai tengeriarató-, 

ültető-, fosztó- és szárapritó-gépeket, amer. 

lakatokat stb. 

SIJVCER M I H Á L Y és F I A 
PAPI, POLGÁRI és EGYENRUHA SZABÓK. 

buz i é t : Pápa, ™kttziet: Celldömölk. 

Dus választék hazai és külföldi szövetek
ben, valamint kész férfi- és fiuruhákban. 
Mintagvüjteményünk megtekinthető Celldömöl

kön a Sági-utcában levő fióküzletünkben, ahol 

^ ^ ^ = a megrendelések fölvitetnek. ' 

után készittetnek. öltönyök. 

tisztelettel: 

MIHÁLY és FIA. 

Nyomatott üinkgreve Nándor • könyvnyomdájában Celldömölk 


