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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 

Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

F d d ó s u c r i u n t S : 

A hiúságról. 
A hiúság magában foglalja a tet-

szelgést — JBgyik legnevetségesebb tu
lajdonságot— és az önhittséget, s úgy
szólván a'kettőnek vegyöléke képezi a 
hiúságot v 

Vannak, kik hiúnak neveznek vala
kit azért mert igyekszik mindig válasz
tékosan és eleganciával öltözködni, s 
mert talán több időt fordít öltözékének 

mint az illetők megengedni y^karnák,'esek azonban tévednek. Hiti 
csak .nkkór.\lehet valaki, mikor oly elő
nyöket tulajdonit magának, melyekkel 
nem bír, /agy ha bir is azokkal, túlzott, 
ellenálhatian hatásunknak képzeli és igyek
szik ezekít minden alkalommal mindenki 
előtt f̂itogtatni 

Jftz a tulajdonképpeni, szorosabb 
•értelemben vett hiúság, mely kisebb-
nagyobb mértékben, erósebb vagy gyen
gébb árnyalattal minden társadalmi osz
tályban feltalálható. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: . 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CeHdömölkOn 
ide intézendók a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

De van a hiúságnak több, valóban 
káros következménye is. 

E következmények: a fényűzés, a 
pompaszeretet, a kevélység, a gőg és 
megfeledkezés a magasabb életcél köte
lességszerű teljesítéséről^ 

K három az különösen, mely a 
hiúságból —. mint a „legtöbb rossz 
alapjából-' — kifejlődni szokott s e ki
fejlődés gátló körülmények hiányában 
természetes, hogy ngy mondjuk: szúk-
ségképeni 

Vegyük például az első esetet: a 
fényűzést vagy pompakedvelést A tet
szelgő (és így hiu) férti vagy nő, kül
sőségekben: ruházat, ékszerek, beszed, 
arcjáték, hang, szavak affektált mozdu
latokban és hasonlóakbaa keresik a ha
tást melyek közt mindazáltal a divatos, 
csillogó ruházattól tételezi fel a legna
gyobb hatást és a legnagyobb sikert; 
Ebből tehát következik, hogy az így el
érendő hatást igyekszik növelni, nem 
riadva vissza még áldozatoktól sem, hogy 

célját elérje. Ezzel párhuzamban a belső 
háztartás, életrend és az elmaradhatlan 
„szereplés" is más alakot nyer megfe-
lelóleg a látszat igényeinek. A minden
napi élet-tapasztalás bizonyítja, hogy ha 
már odáig jutott valaki, elmaradhatlan 
a második eset, melyet kevélységnek ne? 
vezünk. -

A pompással karöltve jár a ke
vélység. 

Ami a harmadik esetet illeti, hogy 
tudniillik a hiu ember megfeledkezik a 
magasabb életcél eléréséről, annak ma
gyarázata abban rejlik, hogy aki kül
sőségekben keresi a tökélyt aki külső
ségekkel akar hatni másokra, az nem 
sokat gondol szellemi dolgokkal s a lé
lek művelődése,, nemesítése nála igen. 
mellékes kérdés, melyről aztán legtöbb 
esetbeo megfeledkezik. . 

Hogy mennyire káros az emberi 
hiúság következményeiben, elfajulásaiban, 
azt ebből láthatja mindenki. 

Vannak esetek, hogy fiatal anyák, 

TÁRCA 
J j aiftr. 

Az uj szűröm, mit kérdezed, hol van?. 
Húzta vállam, a Dunába dobtam. 
Tatnáskodol? — Beittam a héten 
Kitellett a rovásom már régen. 

No ne nevess! Most se hiszed még el? 
Jókedvem volt es nem győztem pénzzel, 
Bikatón szólt a hegedű fája,. 

-ElmtilfiMiitny tigéngé az-^ára. •' 

.Ej hát •halljad.' JfV iagadás benne. 
Bojtár vágyok, nekem is jólemie; 
Szegény, öreg égett embert láttam, 
Neki adtam, most nem húzza vállam. 

Takács Gedeon. 

Az apácajelölt. 
In* l'/eifftr Ella. 

QáraTV. éves képezdésznö, csmcisan'öl
tözködve, haja koszorúba fűzve. 

Clárcr! (ül) Óh mily. szép e zárdai élet! 
(feláll). Mily. boldogság, megelégedés köti össze 
a testvéreket egymással! . l á j ^ é " szeretnék én 
is apáca lenni! Hiszen úgysem szeretek a vi
lágban lenni: szeretek imádkozni, dolgozni, 
mindenféle munkához értek egy kissé. A zárdai 
életet is megszoktam, hiszen már négy éve, 
hogy beadtak ide szüleim. .Mert' éji fsinl.ilan. 
pajkos gyermek voltam ám-i Egyik fáról a 
másikra másztam s ha leestem s kissé 
meg is ütöttem magam, azt mondtam, 
scDaT"jaraSiM. MBmWg0 • 
Végre édesanyám an " gondolta, hogy majd 
megjavulok a zárdában, hol szjgorú rend van. 
S igaza volt ! Még ugyan most is szereüiék 

jiéha-néTfa fára mászni s onnan szedni le a 
friss, szép gyümölcsöt, de azt gondolom, én 

már nagy lány vagyok s aki apáca akar lenni, 
annak le kell mondani az ilyen gyerekségekrrtl. ' 

Azt mondottam az imént, hogy m á r 
nagy lány vagyok. Bizony az! Igaz ugyan, 
bogy azét^néha-Tféha"Tes2eirb()lmi kis gye-
rekseget, de csak ugy' "szórakozásból. Azért 
én mégis nagy lány vagyok és ' érett ésszel, 
— mint aki képesítőre készül"—elhatározom, 
hogy apáca, leszek. Ha majd otthon megmon
dom, mi a szándékom, tudom, jól kinevetnek. 
De sebaj! Majd meglátják, hogy darából 
mégis apáca lesz. Csak azért is! 

Ezt a szünidőt még otthon töltöm, hogy 
azután végleg a_zájáa-Jnagámjába, vnnnljak_ 
vissza. Dolgozni uayan mar tudok egyet-mást, 
de a főzés nagy mesterségéhez biz' nem is 
konyítok. Tehát otthon még megtanulok sütni, 
.frizni. v a m i stb., hogy azután mentől előbb., 
elérhessem célomat (l-eüll 

A múltévben már tettein kísérletet a 
sütés-főzésben. Ugyanis édesanyámnak fontos 
ügy miatt hamar Pestre kellett mennie s en
gem, mint ii/lányi bizott meg, hogy ve-

I^Uamrrtebb , é g . V Á Gr Ó D E Z S Ó . ^ " ^ 
e l s ő pápai férfi-divatterme 

J F « . « , í r » 5 S » - 'Naqvmunkásszabősegédek felvétetnek. 

Kifogástalan szabá«tt 
f értíruhák, papimnak, 
uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak,'vasu
tasoknak, erdőőröknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
t»"t;>'lc-:l i<n 
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kik rosszul fogva föl u házasság és női 
hivatás magasztos célját' több gondot 
fordítanak cicomázásra. mint gyermekeik 
nevelésére s e/. által a gyermekékelt 
vagy magukra vannak hagyatva, vagy 
más felületes és gyakran fonák ke/.ekre 
bizva. Mi lehet itt az eredmény. 

A legfőbb etetheti káros és szomorú. 
A hiúságból oly sok rossz háram

lik a családi es társadalmi életre.. hogy 
mindenkinek igyekezni kell tőle szabadulni. 

A legjobb ovós/.er-a-hiúság ellen 
az igazi műveltség, mely nem a külső 
hatásokat hajhászsza. hanem a lelek 
nemességével kíván hatni a környezeti
ben levő embertársakra 

HÍREK. 
t istentisztelet. K hó 14-én, Űr

napja alkalmával, reggel fl órakor fényes ün
nepi .''.mitfí celebrált dr. \\'agner l-örinc a 
helybeli plébánia templomban Takács Gedeon 
|iápai bencéslanar, Rácz Kndre és dr. Színék 
Izidor plébános segédlete mellett. Az a kár, 
hogy az előtte való napon sok eső-esett, igy 
a városban.felállított sátrakhoz nem tudóit a 
ptoccüoié kivonulni. 

Leanyegyesületi hangverseny. Kényes 
műsorral tartott hangversenyt Űrnapján este 
X órakor a Korona-szálló nagytermében a 
celldömölki leányegyesület. Nagy Katinka a 
•Tulipán divat»-ról tartott kedves modorban 
mindvégig élvezetes felolvasást, melyet jövő 
la|iszáinunk tárcán napiban szerző engedel
mével, közölni fogunk A felolvasás végével 
zugó tapsrihar jutalmazta felolvasó .fáradsá
gát. Kzután Merkly Annus- szépen, művészi 
érzéssel aduí^élö" zongorán Gaál .Magyar 
ábránd >-ját, s ráadásai — a közönség kíván
ságára — a .Daru madár* közkedvelt áriá-
jgf, játszotta .ti. Harmadik >zám volt «Mi a. 

haza?' című melodráma...szavalta Horloyányi 
Jolán, zongorán-kisérte Király- Erzsi,, énekel
ték Goldring Sarolta és Günsberger Irma. A 
A darab összhatása remek rojt.- Hortováuyi 
Jolán kitűnő előadói temperamentuma. Király 
Erzsi művészi játéka és Goldring Sarolta 
csengő szopránja tették a darab hatását fe
nomenálissá. Günsberger Íren és Inna cim-
balomjáléka. Scheilier Kata monológja, úgy
szintén Reiiidl nővérek Rákóci indulója egy-

J tői 'egyig nagy hatást értek el A közönség 
nagyon jól érezte magát a kedves kis esté
lyen, de ugy látszik nagyon Jwvesén tudtak 
az éstéjyról, mert bizony többen is lehettek 
volna. Az estély sikeré — ugy 'l.isszük — 
nagyobb közönséget fog vonzani a következő 

-hasonló előadásra. Az előadás mindamellett 
-(^(korona tiszta jövedelemmel szaporította 
"az- egylet pénztárát 

Hadkötelesek állítása. Megszűnvén az 
exlex, lázas sietséggél intézkedik a hadügy-
minislerium a sorozások megejtése végett. 
Janisunkban á sorozások f. hó 25-én kez-
dödnek é» már .28-án* véget- érnek. Sor alá 
kerül az első korosztályból 432, a második
ból 294 és a harmadikból 250 újonc. 

'.-.. Évzáró vizsgák a róm. kath. finiskor 
libán. A celldömölki róni. kath. fiúiskolában 
az évzáró vizsgák-e hó rS-étt-folytak le — 
Pálinkás Géza és . dr. Wagner LSrinc apát 
résztvételévcl. A jő eredménnyel lefoljt vizs
gálatik miatt ugy Barabás Ernő kántortanító, 
mint Zsoldos Elek-helyettes tanító dicséretet 
erdemeinek. 

Tttz Kemenessömjenben. Özv. ;Erdös 
.lózsefué.kemenessömjeni bérlő — az iskola
épület melletti — cselédlakában a mull héten 
tüz ütött ki, mely a cselédházat teljesen el
hamvasztotta.. A tüz oka ismeretlen. 

Kivándorlás Amerikába. Dacara'a kö
zeledő arattsnak. ebben a nagy munkaidőben 
is jelentékeny az • Amerikába kivándorlók 
száma. A múlt héten Dénes József pápóci, 
Berzsenyi Dénes kisköcski. Kocsi Klói-iáimé 
kenyéri és Varga Imre jánosházai illetőségű 
lakosok kapták Amerikába szóló útlevelet. 

Tűzoltói alakuló közgyűlés. A cell
dömölki önk. tűzoltó-egylet me délután tartja 
alakuló közgyűlését i " városháza tanácster
mében. A közgyűlés programmját lapunk múlt 
számában már közöltük. * 

Düledezik, repedezik a hajdan hires-
somlyói vár. Kgyik fal a másik után hull aia 
a mélységbe. Kéri Lóra és Bakács Elek baszké 
sasfészke nemsokára összeomlik s elpusztul, 
mint á köllö,"ki boldog szerelmüket s tragikus 
sorsukat oly szépen megénekelte. S vele együtt 
eltűnik egy gyönyörű szép emléke régi jó 
időknek, szép magyar vitézeknek, arimjós 
leventéknek . . . 

Sertés-beviteli tilalom Ausztriába. Az 
osztrák belügyniinister vármegyénk szentgott
hárdi járásából a sertések bevitelét Ausztriába 
az ottan uralkodó ragályos sertésvész követ
keztében bizonytalan időre" betiltotta. 

Ne higyj magyar a németnek!. Egyik 
helybeli kereskedő pár hónappal i-zHoit,.j,r-
seket rendelt Csehországból.- A láda meg-is-
érkezett annak a rendje és módja szerint, de 
a kereskedő csak ~á napokban bontotta föl. 
Legnagyobb meglepetésére igen-igen különös 
.tartalma volt a ^ses-ládáimk. Volt ugyan 
benne kés is nébány~jdj»r»b.-*de oly régi és' 
rozsdale|)ett hogy valószínűleg Ádám apánk 
falatozott vele. annak id '>n > a paradicsomban, 
föltéve,- hogy volt neki jó paprikás szalonnája! 
Az élelmes osztrák sógor nem-kevesebb, mint 
tíz kilós nehezeket 'mellékelt a késeklicz. Egy 
egész téglát, meg egy hatalmas meckeuburgi 
lópatköt A tanulság ebből á kis históriából 
az, hogy ne menjünk a külföldre kést vásá
rolni, mikor hazai' gyártmány is van elég. Ne 
IIÍSYÍ ' .magyar a németnek h . . -

Oyászrovat. Deutsclibauer Károly járas-
birósági díjnok e hó 15-én este 7" órakor 
Celldömölkön hosszas szenvedés után elhunyt 
életének' .tí-ik évében. Ajavakorában elhunyt 
férfiú halálát neje sz. Reich Lujza és kiskorú 
gyermeke gyászolják. Ravatalára a celldömölki 
link. tűzoltó-egylet, a polgári olvasókör es a 
celldömölki férlidalkör koszorút helyezett s 
mindhárom egylet ez utr.n is felkéri tagjait, 
bftgy a ina délután 4 órakor megtartandó 
temetésen minél számosabban jelenjenek meg 

zessem a háztartást. Hozzá lógtam teljes ki*-~ 
molysággal a nagy munkához. Elhatároztam, 
hogy burgonyalevest. zöld borsó főzeléket, 
Iwirjúcomliot kirántva es almás rétest készítek. 
Pompásan sikerűit! A leves ugyan kozmás 
volt, a (Szelekből és húsból kimaradt a só, 
de hát — Istenem — csak nem sózhatja el 
az ételt az. aki apáca akár lenni! Meg aztán 
a rétesből is kifelejtettem a mazsolát nó meg 
a cukorral is (Ösvényen bántam, de egyébként 
- - kitűnő volt az ebéd. Az egészet — nekem 
kellett megennem.! Hogy ez ne történjék töb
bet, megtanulom a konyhaművészetet .(Feláll). 

Jaj de szereüiém már, ha engem isúgy 
szólítanának: Mater Natália vagy Mater Cla- | 
riss. (félre mondja — itt ez a két Mater a 
legkedvesebb s ezeket; szeretem legjobban >. 
Milyen ünnepélyesen is hangzik:. Ma-ler Clar 
ris-sa! De majd ez is meglesz!' i 2sak sikerül
jön minden úgy, amint én tervezem. 

Beosztom magamnak az egész szünetet: 
reggel, mondjuk fel 7-kor felkelek. Bizony 
nem nagyon kellemes, hogy olyan korán kell 

majd abból a jó puha ágyacskámbol télkelni. 
De aki apáca akar lenni, annak sok minden
ről le kell mondania. Hiszen itt a Materek 
már négykor felkelnek. S ha jobban meggon
dolom a dolgot, hát odajutok, hogy a korai 
felkelés nagyon egészséges. íji ugyan nem 
vagyok nagy híve, mert egyszer már megjár
tam vele. Tessék elképzelni, egy ízben reggel 
fél 4-kor keltem fel tanulni: mert hát sok 

.volt az-ismételui való.-A felelel persze nagy
szerűen sikerült: egy kettőre s lefújtam az 
egész leckét. Hanem aztán, óh Istenem, ahogy 
a helyemre visszamegyek^ lehajtom fejem a 
padra s annyira erőt vesz rajtam az áhítatos 
buzgóság, hogy pár perc múlva édesen alszom. 
Az idő múlik s elmúlik " a magyar óra is. 
Csöngetnek, társnőim felállnak az" imához s 
látva, hogy én alsaom, hango^ nevetésre fa
kadnak. (!sak a kacagásra, nyitom fel a sze
mein nagy nehezen s csak akkor tudtam meg 
hogy óra alatt aludtam. De csodálni való ez, 
inikor az ember éjfélig tanul s reggel már 
fél 4-kor fel kel szintén tanulni'' De hogy ez, 
vagy ebhez hasonló többé ne történjek velem, 

korán kell lefeküdnöm s így majd fel tudok 
kélni fél — hétkor! (hangsúlyozva I. ' 

Tehát t'hírit, el ne felejtsd, hogy min
dennap legkésőbb fél hélkof kell felkelned, 
azután rögtön reggeli ima s utána reggeli. 

Ezután segítek a Uikáritásnál:. künn a 
konyhában én leszek a kis tündér, a háznál 
|iedig a napsugár, melyet solia el nem takar 
a felhő s amely melegével a sziveket is fel-
m,.|,.,.ni ... _. 

Délután—majd -megkérem édesanyám, 
hogy ami érdemes javítani való van, adja." 
ide, én majd. kijavítom. Ha van pl. rongyos, 
harizánya v. a kis öc^jjpi ruhája találna, foly
tonossági hiányban szenvedni, ami pedig na
gyon gyakori, mivolbogy sokszor hói innét-: 
bol onnét pottyan le tépett ruhácskával Kál-
máftka.- Egy kis önmegtagadás lesz, mert sem
mitől sem irtózom jobban, mint a stoppolás-
meg a foltozástól, de meg kell tennem, mert 
hát én — apáca akan >k lenni. 

Este nem maradok soká , fönn, nehogy 
reggel elaiudjam a Jél ,7-et. Pedig nagyon 
szeretek ám este színházba já rn i ! Eddig édes . 
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A kaik. legényegylet zászloszentelése. 
A celldömölki kath. legényegylet f. ovi június 
tó-én, vasárnap fogja tartahi zászlószentelési 
ünnepélyét. A zászlóanyai tisztet méltóságos 
Magyar-Szögyényi és Szolgaegyházi Szőgyény-
Marich Ferencné, szül. Gorcey Longoyon 
Paula grófnő volt kegyes elváltani. Az ünne
pély programmja a következő: Június 23-án 
íampionos felvonulás a zászlóanya lakása elé, 
ahol az egyleti dalárda üdvözlő dalt énekel. 
Június 24-éií reggel 6 órakor- ébresztő a 
zászlóanya lakása előtt Reggel fél !>-kor -in-
°dul az egylet a zászlóanyáért Közben a kó-

" szorus-leányok a < Korona, vendéglő nagy
termében gyülekeznek s csatlakoznak a zászló
anyát a templom felé arra kisérő menethez. 
Kél l(>-kor ünnepélyes nagymise, melynek 
végével lesz a zászlószentelés. Szenfelés után 
diszfelvonulás a Hollósy-, Szt-Háromság- és 

, liyaruiathy-teren keresztül vissza a templom 
elé, ahol ünnepi beszéd után a zászlószegek 
fognak beveretni. Onnan felvonulás az egyleti 
helyiségbe. Déli I órakor ebéd a • Szarvas• 
vendéglőben. Egy téritek ara 2 kor. 40 fillér, 
amelyen a.,.resztvenni szándékozók ebbeli 
<ihajukat az "egylet elnökségénéi legkésőbb 
f. hó 20-ig bejelenteni szíveskedjenek. Délután 
:t órakor az egylet zászló alatt résztvesz az 
istentiszteleten. Délután 4 órakor tánccal ösz-
szekötött nyári mulatság a <Korona> kert
helyiségében, melyre belépődíj személyenként 
1 korona, család jegy 2 korona. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hírlapi]ag nyug
táztatnak. A fényes mulatság' kedvező idő 
esetén előreláthatóan jól fog sikerülni, mert 
iránta a közönség körében igen nagy az ér
deklődés. " 

Flótás a bolondok hazában. Szegény, 
szerencsétlen Willikoff, a flóta mestere, ki 
csak néhány hét előtt szerzett nekünk kelle
mes estéket az Dj kávéházban, megbolondult 
Most Szombathelyen játszott, de itt már na
pok óta dühöngött és a rendőrség megfigyelő 
szobájába szállították. A rendőrorvos meg
állapította, hogy Weinbaum Keresztek — 
ez Willikoff becsületes neve — közveszélyes 
őrült és sürgősen elmegyógyintézetbe kell 
szállítani. A városi hatóság a szerencsétlen 
tloiási el is expédiálta a pozsonyi bolondok 
házába. 

Halálozás. S z a b ó Mihály elagott szabó
mester e hó 12-én Celldömölkön hosszú be
tegeskedés után elhunyt-Temetése 14-én A u . 
4 órakor ment végbe nagyszámú résztvevő 
közönség jelenlétében. A celldömölki ipartes
tület, melynek az elhunyt hosszú időn át tagja 
volt, a ravatalra, koszorút helyezett s a te
metésen testületileg is részt vett 

Állatkínzás. Az izsákfai uradalomnak 
tejeskocsjjában e hó Í5-én egy háromlábú 
ló volt befogva, a negyedik lábára rálépni 
nem tudott, mert az fájt, a kocsis mindamel
lett ostorával nyakra-főre biztatta lovát gyor-

"sabb ügetésrer-Minthogy az állat—is érez ép 
ugy, mint az ember, felhívjuk az .lletékesek 
figzelmét a fenti körülményre, mert ilyen va
lóságos állatkínzás nem méltó az ember lé
nyenéz. Különösen a ló hasznos is. nemes is, 
sőt a legnagyobb mérvben engedelmes is, nem 
szükséges azt'ostorozni a kocsiban, pláne ak
kor, mikor szegény ló egyik lábára nem tud 
rálépni. Hisszük, hogy útközben történt a ló
val valami szerencsétlenség és nem volt az 
már befogáskor is sánta, mert ez a lelketlen
ség maximális foka volna az állatot ilyen 
alkalommal is munkába fogni 

A betegsegélyzö pénztar a) helyisége. 
Kder János, járási írnok, mint a szombathelyi 
kerületi betegsegélyzö . pénztár megbízottja 
lakását f. évi július 1-ével a szolgabírói hi
vatal mellett levő özv. Weisz Benőné házába 
helyezi át, ahol is segédek és tanoncok be-
és kijelentése, ugy a tagsági dijak is fizet
hetők. - •-' 

Kertmegnyitás. Rotschild Dávid alsó
sági vendéglős kerthelyiségének megnyitása 
ma délután fog megtörténni, mely alkalom
mal Goda Józsaf jóhirü ' sági zenekara fog 
hangversenyt tartani. A megnyitáson kitűnő 
borok és ízletes ételek lesznek szolid árakon 
kiszolgálva. 

Uj sorsjegyek. A Magyar Jelzálog-
Hitelbank óriási feltűnést keltő müvelettel 
lépett az ország elé. Hazánk leghatalmasabb 
bankjaival szövetkezve felhívást tett közzé, 

.mely szerint 3 százalékos nyereménykötvé
nyéinek tulajdonosait felszólítja, hogy dara
bonként 57 korona lefizetésé mellett cseréljék 
ki f. hó 22-ig kötvényeiket az-ezek helyetti 
kibocsátandó uj sorsjegyekre: A Jelzálogbank 
megszünteti a nyereménykötvényeknek amúgy 
.is jelentéktelen kamatozását, de e helyett 
olyan káprázatos nyeremény-sorsolási tervet 

"állított össze, amely "világszerte ritkítja p á r ; 

j á t A s or s j egy tu l a jdo nos ok 1.000,000, 500,000, 
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400,00, 300,000, 200,000, 100,000 stb. koro
nás fő- és még számtalan melléknyeremé
nyekre játszanak. A feltételek akként vannak 
megállapítva, hogy aki koncertál. "- igen. 
lényeges előnyökhöz jut. Az egy nyereményt 
kötvény, .helyett kiadandó két sorsjegy értéke 
ugyafíis cá^SQ koronával nagyobb: ezenkívül 
evenként, lial htaásOH játszikv fenti óriási 
tus; remény ékre. Az uj sorsjegyek darabonként 
l íO^orónávaJ jéfoatietfík is t hó 22-ig az 
aláírj ^helyeken -i-jfs .ezek fenti, nagy nye
reményekre szintén játszanak évenként három 
li-..zásd|n. Megjegyzendő, hogy a£ uj befekte
tési papT«^^e™eiimH0K<*frf tehát feltétlen 
(pupilláris) biztonságú értékpapírok. 

Lapunk nyomdájában egy értelmes 
- L fiu tanoncul fizetéssel felvétetik. 

_ :_.—sfcjTj^*, — i — — . —•-% -

Szülők figyelmébe. 
Bégen érzett hiányt vélek pótolni 

azzal, hogy a közép- és polgári iskola 
1—IV. osztályú tanulói számára július 
és augusztus hónapokban tanfolyamot 
rendezek he.. * * 

E célra sikerült egy polgári iskolai 
tanárt és egy kitűnő tanítási módszerrel 
rendelkező collegét megnyernem, kikkel 
együtt naponta 6—6 órai rendszeres ta
nítással előkészítenénk az elemi népiskola 
IV,, V. és'VI. osztályt véglett, valamint 
a közép és polgári iskola I . , II., III. és 
IV. osztálya mindkét nembeli gyengébb 
'tanulóit javító-, pót- és. fM vételi vizs
gálatra havi 20 koror, mdij fizetése 
mellett. Nagy súlyt lielyeziiétú a polg. 
és középiskolai tanulóknál a latin, francia 
és német nyelv tanitására, valamint a 
gyengébb (de el nem bukott) elemi, 
polgári és középiskolai tanulók ismere
teinek kiegészítésére. 

A növendékek 2 tanteremben tanul
hatnának, naponta reggel 8—11-ig, 

| esetleg 12 óráig és délután 3—5 óráig. 
A jelzett tanfolyam létesítése csak 

azon esetben volna eszközölhető, ha a 
növendékek kellő szántban jelentkeznének. 

Bővebb felvilágosítással szívesen 
"Szolgálok személyesen. 

Kemény József 

colni s no, kimondom kereken, mulatni is!. 
(LeüL) 

Pedig talán még ez a legnagyobb hi 
bám. De hát minek is vagyok én a gazdag 
földbirtokos, Deméndy Kálmán leánya. Ha 
apám nem lenne olyan nagyon gazdag, nem 
költölt volna annyi pénzt neveltetésemre s 
hamarabb le tudtam volna mondani minden
ről, ami a világ szemében értékes s hamarább 
lehetnék apáca. (Hirtelen feláll). 

Igaz no! Majd elfelejtettéin, ezt is meg
mondani, hogy . . . hogy . . . (habozva) sze
retek hangversenyekkel egybekötött táncmu
latságokba járni. • 1 

Minek is kell hát lemondanom? (fejét 
rázza). ~ . -

Eh, bizony — nem leszek apáca ' . S a j 
n á l o k lemondani a kényelemről, táncról, mu
latságról, sziőházról, szóval minden földi jóról. 

Tehát Deméndy C l á r a . mégse m lesz apáca 

anyám nem igen engedett el a színházba. Min
dig azt modla: >té még kis lány vagy, nem 
tudsz 12-ig fenn lenni-. Mi tagadás, egyszer 
bizony elaludtam a legérzékenyebb jelenet 
alatt, hanem most már nagy lány vagyok, 
színházba is mehetek; de igaz! hiszen én 
apáca leszek: le kell mondanom erről is. 

lassankint majd megszokom a rendes 
életet s nem lesz olyan-nehéz a zárdában a 
szigorú rendhez alkalmazkodni. 

Mindenkihez kedves, nyájas leszek, mert 
a Materek itt mind szintén nagyon kedvesek, 
— (félre) egy-kettő kivételével. — Addig is, 
mig itt vagyok, nagyon megfigyelem őket, 
hogy én is hasonló lehessek hozzájuk. Otthon 
meg nagyon engedelmes leszek, nehogy azt 
mondhassák: -hisz te úgysem lehetnél apáca, 
mert nagyon makacs, engedetlen, vagy, azok 
pedig nagyon .engedelmesek«. 

Jaj. mennyi hibám is van nekem! Pe
dig mindenről le kell szoknom! Nehéz lesz, 

kivált eleinte de» gyakorlat teszi a mestert'. 
(Kissé gondolkozik) Igaz, még egy nagy hibám 
van, szeretek szépen, divatosan öltözködni, 
pedig ez nagy baj. Mit csinálok, ha ruháimat 
nem változtathatom a divat szerint? Mi lesz 
velem, ha örökké egy ruhát kell hordanom? 

Már az sem tetszik, hogy két évig kell 
az ünneplő ruhám hordanom, mert nagyon 
szeretem, ha mentől több ruhám van; hadd 
lássa mindenki, hogy nekem van mit felven
nem, válogathatok ruháim között s azt vehe
tem fel, amelyik éppen akkor tetszik. De ta
lán még majd erről is je tudnék szokni. 

Hadd gondolkodjam még egy kissé, mi
lyen hibám is van még? (Kis ideig fel-alá 
járkál, gondolkozik s azután hirtelen felkiált:) 
Hopp ! Megvan! ,. ' 

Nemcsak szépen fésülködni, divatosan 
öltözködni, szóval elegánsan járni szeretek, ha
nem hát — bevalljam? — .hát bizony tán-
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ki jg^Sgí t t l> forrva föl a házasság és női 
hivatás magasztos célját ' több gondot 
fossanak cicoiuázásra. mint gyermekeik 
nevelRiáé^s; ez által gvermjekekek 
vagy magukra^ vannak hagyatta, vagy 
más felületes éir-gVakran Innák kezekre 
bizva. Mi lehet itt az eredmény. 

A legtöbb etetheti káros és szomorú. 
A hiúságból oly sok rossz háram

l ik a családi es társadalmi életre. • hogy 
mindenkinek igyekezni kell tőle szabadulni. 

A legjobb ovos/.er a liiusag ellen 
az igazi műveltség, mely lleill a külső 
hatásokat hajhászsza. hanem a lélek 
nemességével kivan hatni a környezet
ben levó embertársakra 

HÍREK. 
ürnapi istentisztelet E- hő 14-én, Űr

napja alkalmával, reggel Jl órakor fényes" ün
nepi misét celebrált dr. Wagner Ijlrinc a 
helybeli plébánia temptoiiiban Takács Gedeon 
pápai- bencéstanár, Kácz Endre és dr. Színek 
Izidor pleldinos segédlete mellett. Az a kár, 
hogy_az előtte yahi napon sok eső esett, így 
a. városban felallitott sátrakhoz nem tudóit.a 
prooftiuié kivonulni. 

Leanyegyesületi hangverseny. Fényes 
műsorral tartott hangversenyt Űrnapján este 
8 órakor a Konina-szálló nagytermében a 
celldömölki leanyegyesület Nagy Katinka a 
• Tufipaji divat— ról tartott kedves modorban 
mindvégig élrea>tes [elolvasást, melyet jövő 
lapszámunk uircarova'jiban szerző engedel
mével közölni fogunk A felolvasás végével 
zugó tapsvihar jutalmazta felolvasó faradsá
gát. Ezután .Merkly Annus . szé|>cn, művészi 
érzéssel adta elő zongorán""Gaál .Magyar 
ábránd.-ját, s ráadásul — a közönség kiván-
.-ágára - a -Daru. madár, közkedvelt ariá- | 
ját játszotta él. Harmadik szám volt ..Mi a 

haza?'» című melodráma, szavalta Horloványi 
Jolán, zongorán kisérte Király Erzsi, énekel-. 
tékGoMriiig Sarolui és Günsberger Irma. A 
A darab Összhatása remek volt. Hnrtoványi 
Jolán kitűnő előadói temperamentuma, Királj. 
Erzsi művészi játéka és tíoldring Sarolta 
csengő szopránja tették a darab hatását fe
nomenálissá. Gonsberger Irén és Inna cini-, 
balomjátéka. Scheilier Kata monológja, úgy
szintén Keindl nővérek Káki'ici indulója egy
től egyig nagy halasi értek e!. A közönség 
nagyon jól érezte magát a kedves kis esté
lyen., de ugy látszik nagyon >k;'vesen tudtak 
az" estélyröl. mert bizony többen isjehetlek 
volna. Az estély sikere — ugy, hisszük - -
nagyobb közönséget fog vonzani a következő 
hasonló előadásra. Az előadás mindamellett 
08-korona .tiszta jövedelemmel szaporította 
az egylet pénztárát 

Hadkötelesek allitása. Megszűnvén az 
_ex!e.\, lázas sietséggel intézkedik a hadügy-
ministérium a - sorozások megejlés* Végett. 
Járásunkban a sorozások f. hó -"25-én kez
dődnek és már-28-án. végéi érnek. Sir alá 
kerül az első korosztályból 432, a második
ból 2114 és a harmadikból 2ŐO újonc. 

Évzáró vizsgák a rám. kath. finisko-
liban. A celldömölki rom. kath. fiúiskolában 
az évzáró Vizsgák e hó 12-én folytak le — 
1,'álinkás Géza- és dr. ' Wagner l^írinc apát 
részt vételével. A* jó eredméhnyel lefolyt vizs
gálatok miatt ugy Barabás Ernő kántortanító, 
mini Zsoldo.- Elek helyettes tanító dicséretet 
érdemelnék. .... 

Tüz Kemenessömjénben. ftzv. ;Enlös 
Jőzsefné kemeoessomjéni berlö — az iskola
épület melletti — cselédlukában a múlt héten 
tifz tttíilt ki, U K ' ) ; a Csrlédházat teljesen él-
hamvasztolla. A tüz oka ismerellén. 

Kivándorlás Amerikába. Dacara a kö
zeledd aratásnak, ebben a nagy munkaidölieu 
is jelentékeny az Amerikába kivándorlók 
száma. A múlt héten 'Dénes József pápőci. 
Berzvnyi DénéS kisköcski. Kocsi Rúnáimé 
kenyéri es Varga Imre janosházai illetőségű 
lakosok kaptak Amerikábaszóló útlevelet. 

Tűzoltói alakuló közgyűlés. A cell
dömölki önk. tűzoltó-egylet me délután tartja 
alakuló/közgyűlését a városháza tanácster
mében. A közgyűlés programmját lapunk inult 
számában már közöltük. • - £ 

, ! Düledezik, repedezik á hajdan hirrs 
somlyói vár. Egyik fal a másik ulán hull alá 
a mélységbe. Kéri Lóra és Bakács Elek büszke 
sasfészke nénisokára összeomlik s elpusztul, 
mint a költő, ki boldog szerelmükét s tragikus 
sorsukat oly szé|K>n megénekelte. S veh? együtt 
eltűnik egy .gyönyörű szép emléke régi jó 
időknek, széJK.inagvar vitézeknek, aranyos 
leventéknek . . \ 

Sertés beviteli tilalom Ausztriába. Az 
osztrák belügyminister varmegyénk szentgott
hárdi járásából a sertését; bevitelét Ausztriába 
az ottan uralkodó ragályos" sertésvész követ- , 
keztéliéJi bizonytalan időre betiltotta. 

Ne aigyj magyar a németnek! Egyik' 
helybeli kereskedő pár hónappal ezelőtt tré
seket rendelt t Isehországból. A . láda meg is 
érkezett annak a rendje és módja szerint, de 
á^kelfskedö csak a napokban bontotta föl. 
.legnagyobb meglepetésére igen-igen különös 
tartalma volt a késés-ládának. 'Volt ugyan 
benne, kés is néhány darab, de oly régi es 
riizsdajepetl. hogy -valószínűleg Ádám apánk 
Talatozolt vele annakidején a paradicsomban, 
föltéve, hogy volt neki jó paprikás szalonnája! 
Az élelmes osztrák sógor nem kevesebb, mint 
tiz kilós nehezeket mellékelt a késekhez. Egy 
egész téglát, meg egy hatalmas meckenburgi 
ló|iatkúL A tanulság ebhöt a kis históriából 
az^-hugy ne menjünk a külföldre - kést vásá
rolni, mikor hazai gyártmány is van élég. Ne 
higyj magyar á n é m e t n e k ! . . . 

Gyászrov it. DeuUchbauer Karoly járá.— 
bírósági dijnok e ho 15-én este 7 órakor 
Celldömölkön hosszas szenvedés után elhunyt 
életének .'Jit-ik evében. A javakorában elhunyt 
ferliu halálát neje sz, Keich I.ujza és kiskorú 
gyermeke gyászoljak. Ravatalara a celldömölki 
önk. tűzoltó-egylet, a |>olgári olvasókör es a 
celldömölki férh'dalkör koszorút helyezett -s--
mindhárom egylet ez uton is felkéri tagjmt, 
hogy-a ma délután 4 órakor megtartandó 
temetésen minél számosabban jelenjenek még, 

zessém a háztartást: Hozzá fogtam- teljes ko
molysággal a nagy munkához. Elhatároztam, 
hogy burgojiyalevest. zíüd borsó főzeléket, 
borjiicombot kirántva es almás rétest készitek. 
I'ompásan sikerült! A leves ugyan kozmás 
volt, a főzelékből és húsból kimaradt a só, 
de hát — Istenem •*- csak nem sózhatja el 
az ételt az. aki apáca akar lenni I Meg aztán 
a rétesből is kifelejtettem a mazsolái, no meg 
a cukorral is fösvényen bántam, de egyébként 
- - .kitünö-vorFaz ebed. Az cfészet — nekem 
kellelt megennem! Hogy ez ne történjék tolr-
bet. megtanulom a konyhaművészelet .(Feláll). 

ifilj'W aHeatm niiH.'lm iiigwuiisiigyjii 
szófitanának: Mater Natália vagy Mater Cla-
riss. (félre mondja — itl ez a két Mater a 
legkedvesebb s ezeket szerétéin legjobban >' 
Milyen ünné|iélyesen is hangzik: Ma-ter Cla-
ris-saJ .De, majd ez is meglesz! Csak sikerül
jön *minden úgy, amint én tervezem. 

Beosztian magamnak az egész szünetet: 
1 reggel, mondjuk fél 7-kor felkelek. Bizony 

nem nagyon kellemes, hogy olyan korán kell 

majd 'abból a jó puha ágyncskámból felkrlni. 
De aki apáca akar lenni, annak sok minden
ről le kell mondania. Hiszen in a Materek 
már négykor Telkeinek. S ha jobban meggon
dolom a dolgot, hát odajutok; hogy a korai 
felkelés nagyon egészséges. íji ugyan néni 
vagyok nagy híve, mert egyszer már megjár
tam vele. Tessék elképzelni, egy izben reggel 
fél i-kor kellem fel tanulni: mert hát sok 
volt ~az ismételni való. A felelet persze nagy
szerűen sikerült: egy kettőre s lefújtam az 
egész' leckét Hanem aztán, óh Istenem, ahogy 
a helyemre visszamegyek, lehajtom fejem a 
padra a .yuijira erőt vegzjajtspi az áhítatos 
buzgóság, hogy'-pár perc múlva édesen alszom. 
Az idő nlulik s elmúlik a magyar óra is. 
Csöngetnek, társnőim felállnak az imához s 
látva, hogy én alszom, hangos nevelésre fa
kadnak. Csak a kacagásra nyitom fel a sze
mem nagy nehezen s csak akkor tudtam meg. 
hógy ,óra alatt aludtam.' De csodálni való ez, 
mikor az ember éjfélig tanul s reggel már 
fél 4-kor fel kel szintén tanulni? De hogy ex,, 
vagy ehhez hasonló többé ne történjék velem, 

•knnm krll "lefeküdnöm s igy-niajd—fel ttuWi-
kelni fél — hétkor! (hangsúlyozva). 

Tehát Clára, el ne felejtsd, hogy min
dennap IegkéSQbb fél hétkor kell felkélned, 
azután rögtön reggeli ima s utána reggeli. 

Ezután segítek a takarításnál: künn a 
konyhában én leszek a kis tündér, a háznál 
pedig a napsugár, melyet soha el nem takar 
a felhő s amely melegével a sziveket is fel
melegili. . , . 

Délután injrjtr. megkérem édesanyám, 
hogy ami érdemes javítani való - van, adja 
ide, én majd kijavítom. Ha van pl. rongyos 
Jiarizjnya v. a kis öcsém rujiája lalálnaJolyL 
tor.ossági hiányban szenvedni, ami pedig na
gyon gyakori, raivolhogy sokszor hol innét-
hol onnét pottyan le té|pett ruhácskával Kál-
mánka. Egy kis önmegtagadás lesz, mert scin-
niilöl sem irtózom jobban, mint a stoppolás-
meg a foltozástól, de meg kell tennem, mert 
hát én — apáca akarok leírni. 

Este nem maradok soká fönn. nehogy, 
reggel elaiúdjam a Jel 7-eL Pedig, nagyon 
szeretek ám este színházba járni'!'Eddig édes . 
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A katta. legényegylet zászlószentelése. 
A celldömölki kath. legényegylet f. évi június 
25-én, vasárnap fogja tartani zászlószentelés! 
ünnepélyét. A zászlóanyai, tisztet méltóságos 
Magyár-Szögyényi és Szolgaegyházi Szőgyény-
Marich Kerencné, szül. Gorcey Louguyon 
Paula grófnő volt kegyes elvállani. Az ünne
pély, programmja a következő: Június 23-án 
larapionos felvonulás a zászlóanya lakása elé, 
ahol az egyleti dalárda üdvözlő dalt /énekel. 
Június 24-én reggel 6 órakor ébresztő a 
zászlóanya lakása előtt. Reggel fél it-kor in
dul az egylet a zászlóanyáért. Közben a ko
szorús-leányok a 'Korona, vendéglő nagy
termében gyülekeznek s csatlakoznak a zászló
anyát a templom felé arra kisérő menethez. 
Kél 10-kor ünnepélyes nagymise, melynek 
végével lesz a zászlószentelés. Szentelés után 
diszfelvonulás a Hollósy-, Szl.-Hároinság- és 
•t'ryarmatliy-téren keresztül vissza a .templom 
elé, ahol ünnepi beszéd után a zászlószegek 

'Jognak beveretni. Onnan felvonulás az egyleti 
helyiségbe. Déli 1 órakor ebéd a .Szarvas. 

. vendéglőben.<=Egy téritek ára 2 kor.,40"fillér,* 
amelyen a résztvenni szándékozók ebbeli 
óhajukat az egylet elnökségénél legkésőbb 
f. hó 20-ig bejelenteni szíveskedjenek. Délután 
3 órakor az egylet zászló alatt résztvesz az 
istentiszteleten. Délután 4 órakor tánccal ösz-
szekötött nyári mulatság a < Korona • kert
helyiségében, melyre belépődíj személyenként 
1 korona, családjegy 2 korona. Kelülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak. A fényes mulatság kedvező idő 
esetén előreláthatóan jól fog sikerülni, mert 
iránta a közönség körében igen nagy az ér
deklődés. 

r Flótás a bolondok házában. Szegény, 
szerencsétlen W'illikoff. a flóta mestere, ki 
csak néhány hét előtt szerzett nekünk kelle
mes estéket az Dj kávéházban, megbolondult. 
Most Szombathelyen játszott, de itt m á r ' n a 
pok óta dühöngött és a.rendőrség megfigyelő 
szobájába szállították. A rendőrorvos meg
állapította, hogy Weinbaum Keresztély — 
ez WillikolF becsületes neve — közveszélyes 
<4KÜlt és sürgősen elmegyógyintézetbe kell 
szállítani. A városi hatóság a szerencsétlen 
lótást el is expediálta a pozsonyi bolondok 

házába. - - " 

Halálozás. Szabó Mihály elagott szabó
mester e hó 12-én Celldömölkön hosszú be
tegeskedés után elhunyt Temetése 14-én d. u. 
4 órakor ment . végbe nagyszámú résztvevő 
közönség jelenlétében. Á celldömölki ipartes
tület melynek az elhunyt hosszú időn át tagja 
volt, a ravatalra koszorút helyezett s a te
metésen testületileg is részt vett . 

Állatkínzás Az izsákfai uradalomnak 
tejeskocsijában e hó 15-én egy háromlábú 
ló volt befogva, a negyedik lábára rálépni 
nem tudott mert az fájt, a kocsis mindamel
lett ostorával nyakra-főre biztatta lovát gyor
sabb ügetésre. Minthogy az állat is érez ép 
ugy, mint az ember, felhívjuk az illetékesek 
figzelmét a fenti körülményre, mert ilyen va
lóságos állatkínzás nem méltó az ember lé
nyéhez. Különösen a ló hasznos is, nemes is, 
sőt a legnagyobb mérvben engedelmes is, nem 
szükséges azt ostorozni a kocsiban, pláne ak
kor, mikor szegény ló egyik lábára nem tud 
rálépni-Hisszük, hogy útközben történt a ló
val-valami szerencsétlenség és nem volt az 
már befogáskor is sánta, mert ez a lelketlen
ség maximális foka volna az allatot ilyen 
alkalommal is munkába fogni -— -

A betegsegélyzö pénztár nj helyisége, 
'feder János, já rás i írnok, mint a szombathelyi 
kerületi betegsegélyzö pénztár megbízottja 
lakását t évi juhos 1 -ével a szolgabírói hi
vatal mellett levő özv. Weisz Benőné házába 
helyezi á t ahol is segédek és tanoncok be-
és kijelentése, ugy a tagsági dijak is . fizet
hetők. • .' , . 

Kertmegnyitás. Rotschíld Dávid alsó
sági -vendéglős kerthelyiségének megnyitása 
ma délután fog megtörténni, mely alkalom
mal Góda Józsaf jóhirü sági-zenekara-fog 
hangversenyt tartani. A megnyitáson kitűnő 
borok-és ízletes ételek lesznek szolid árakon 
kiszolgálva. .- . 

Dj sorsjegyek. A Magyar Jelzálog-
Hitelbank óriási feltűnést keltő művelettel 
lepett az ország elé. Hazánk leghatalmasabb 
bankjaival szövetkezve felhívást tett közzé, 
mely szerint 3 százalékos nyereménykötvé
nyeinek tulajdonosait felszólítja, hogy dara
bonként 57 korona lefizetése mellett cseréljék 
ki f. hó 22-ig kötvényeiket az ezek helyett 
kibocsátandó • .uj sorsjegyekre. A Jelzálogbank 
megszűnteti a nyereménykötvényeknek amúgy 
is jelentéktelen kamatozását de e helyett 

'olyan káprázatos-nyeremény-sorsolási- tervet 
állított össze, amely világszerte ritkítja pár-
ját-A súrsjegytuíajdonosok 1.000,000,500,000, 

400,00, 300,000, 200,000, lm»,fKK> stb,-koro
nás fő- és még számtalan melléknyeremé
nyekre játszanak. A feltételek akként vannak 
megállapítva, hogy aki kuncerUU. az igen 
lényegen előnyökhöz jut. Az egy nyeremény
kötvény helyett kiadandó két sorsjegy értéke 
ugyanis Ca 50 koronával nagyobb: ezenkívül 
évenként hal húzáson játszik fenti óriási 
nyereményekre. Az uj sorsjegyek darabonként 
140 koronával jegyezhetek is t hó 22-ig az 
aláíró helyeken s ezek fenti nagy nye
reményekre szintén játszanak évenként három 
húzásban. Megjegyzendő, hogy az uj befekte- -
tési papunkkal egyenrangúak, tehát féltétlen 
(pupilláris) biztonságú értékpapírok. — 

Lapunk nyomdájában egy' érteltnés 
fiu tanoncul fizetéssel felvétetik. 

Szülők figyelmébe. 
Bégen érzett hiányt- vílelr^ótalnfr-

| azzal, hogy a.közép- és polgári iskola 
I — I V . osztályú tanulói számára július 
és' augusztus- hónapokban ' tanfolyamot 
rendezek: be. 

E célra sikerült egy polgári iskolai 
tanárt és egy kitűnő tanítási módszerrel 
rendelkező collegát megnyernem, kikkel 
együtt naponta 5—0 órai rendszeres ta
nítással előkészítenénk az elemi népiskola 
IV., V. és VI. osztályt végzett, valamint 
a közép és polgári iskola I. , I I . , III . és 
IV. osztályú mindkét nembeli gyengébb 
tanatóit javító-, pót- és fölvételi vizs
gálatra havi 20 korona tandíj - fizetése 
mellett. Nagy súlyt helyeznéni a polg. 
és középiskolai tanulóknál a latin, francia 
és német nyelv tanítására, valamint a 
gyengébb (de el nem bukott) elemi, 
polgári és középiskolai tanulók ismere
teinek kiegészítésére -

A növendékek 2 tanteremben tanul
hatnának, naponta reggel 8—11-ig, 
esetleg 12 óráig és délután 3—5 óráig. 

A jelzett tanfolyam létesítése csak 
azon esetben volna eszközölhető, ha a 
növendékek kellő számban jelentkeznének. 
. .. Bővebb .felvilágosítással szívesen 
szolgálok személyesen. 

Kemény József 

anyám nem igen engedett el a színházba. Min
dig azt modta: »te még kis lány vagy, nem 
tudsz 12-ig fenn lenni.. Mi tagadás, egyszer 
bizony elaludtam a legérzékenyebb jelenet 
alatt hanem most már nagy lány vagyok, 
színházba is mehetek; de igaz! hiszen én 
apáca leszek ; le kelt mondanom erről is. 

Lassankint majd megszokom a rendes 
életet s nem lesz olyan nehéz a zárdában! a 
szigorú rendhez alkalmazkodni 
*"" Mindenkihez kedves, íya ja s leszek," inert 
a Materek itt mind szintén nagyon kedvesek, 
— (félre) egy-kettő kivételével. — Addig is, 
míg itt vagyok, nagyon megfigyelem őket 
hogy én is hasonló lehessek hozzájuk. Otthon 
meg nagyon engedelmes leszek, nehogy azt 
mondhassák: «hisz te úgysem lehetnél apáca, 
mert nagyon makacs, engedetlen vagy, azok 

• pedig nagyon engedelmesek.. • 

Jaj. mennyi hibám is vaii nekem! Pe
dig mindenről le kell szoknom! Nehéz lesz, 

kivált eleinte de> gyakorlat teszi a mestert.. 
(Kissé gondolkozik) Igaz, még egy nagy hibám 
van, szeretek szépen, divatosan öltözködni, 
pedig ez nagy baj. Mit csinálok, ha ruháimat 
nem Változtathatom a divat szerint? Mi lesz 
velem, ha örökké egy ruhát kell hordanom? 

Már az sem tetszik, hogy két évig kéli 
.az ünneplő ruhám hordanom, mert nagyon 
szeretem,, ha. mentől több ruháin van; hadd 

gSBS&at l s i r f*** w 'H'WtnriiMW nakcarrKin,, m\\ felreo^ 
nem, válogathatok ruháim között s azt vehe
tem fel, amelyik éppen akkor tetszik. De ta
lán még majd erről is le tudnék szokni. 

Hadd gondolkodjam még egy kissé, mi
lyen hibám is van még?- (Kis ideig fel-alá 
járkál, gondolkozik s azután hirtelen felkiált:) 
Hopp ! Megvan! i 

* Nemcsak szépen fésülködni, divatosan 
öltözködni, szóval elegánsan járni szeretek, ha
nem hát bevalljam? — hát bizony tán

colni s no, kimondom kereken, mulatni i s ! 
(Leül.) 

Pedig talán még ez a legnagyobb hi
bám. De hát minek. is vagyok én a gazdag 
földbirtokos, Deméndy Kálmán leánya. Ha 
apám nem lenne olyan nagyon gazdag nem 
költött volna annyi pénzt neveltetésemre s 
hamarabb le tudtam volna mondani minden
ről, ami a világ szemében értékes s hamarább 
jehejnék apáca. (Hirtelen, feláll). 

Igaz no! Majd elfelejtettem ezt is meg
mondani, hogy . . . hogy . . . (habozva) sze
retek hangversenyekkel egybekötött táncmu
latságokba J á r n i -

Minek is kell hát" lemondanom? (fejét 
rázza). 

Eh, bizony — nem leszek apáca! Saj
nálok lemondani a kényelemről, táncról, mu
latságról, színházról, szóval minden földi jóról. 

' Tehát Deméndy Clára,mégsem lesz apáca 
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Vasúti menetrend. 
Kiscellből Indul: 

Győr felé: Délután 5 óra 52 perc (gyors
vonat), éjjel 12 ó. 24 p. (személyvonat), dél
után 1 ó. 48 p. (szv.), d. e. 10 ó. 01 p. (gyv.) 
éjjel 4 ó. 36 p. (vv.j, 6 ó. 23 p. (w.). 

Szombathely Wé:.DélelOU 11 ó. 41 p. 
(gyv.), éjjeli 4 6. 26 p. (szv.), délután 1 ó. 
64 pr f szv-.j, délután 5 ó. 57 Mgyv.) , este 8 
ó. 49 p-.fvv.). 

Székesfehérvár felé: Reggel 4 ó. 48 p. 
(szv.), délután 2 ó. 20 p. (szv.). 

Csáktornyajelé: Este 6 o. 02 p. (szv.). 

Kiscellbe érkezik: 
Györ felől: DélelOU 11 ó. 36 p. (gyv.l 

éjjel 4 ó, 14 p. (szv.), délután 1 ó. 34 p. 
(szv.), délután 5- ó. 51 p. (gyv.),este S ó . 30p. 
p. (w.). . " y.^— • 

Szombathely felől: Délután 5 ó. "45 p. 
(«yv-X *jjel 12 o\ 16 p. (szv.), délután l ó . 
38 p. (szv.V délelőtt 9 6. 54 p. (gyv.), éjjel 
4 ó. 19 p. (w.t, délután 5 ó. 33 p. (w.). 

Székesfehérvár felől : Deistán 1 ó. 17 
p. (szv.). délután 5 ó. 41 p. (szv.). 
•"-'• Csáktornya felől : Este 8 ó. 41 p. (szv.) 

Minden kedden és pénteken, ugy a varra. 
vOzgyOléaek napján indul Kiscellből vegyes-
Vonat 6 ó. 15 |*rekor. Szombathelyre érkezik 
8 ó. 10 perckor, Szombathelyről indul délután 
3 ó. 43 perckor, Kiscellbe érkezik délután 5 
ó. 35 perckor. ~ : : rzz 

'tájékoztató, 
E rovatban előfizetőink elmét 

dljtalannl kizilttk. 

Agyagáru g y á r : 
Boscowitz Sámuel Pipán, Korvin-e tea 18. 

Készit tözálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak .. . r 

Asztalos: ^ 
8chütz Qyala épület-, bútor- és portál-asztalos. 

Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
Ács: ; — " 

Reich István ácsmester, Kórház-utca. 
Kelek Imre ácsmester: Kórház-utca. 

_ - Bádogos : ^ - v 
Wendler Lajos épület és diszmtf" bádogos. 

Nagy raktár konyhafelszerelési cikkekbea 
Borbély é s fodrász: 

Eaf elai Ferenc újonnan berendezett borbély-
és fodrász-üzlete, Celldömölkön a Vásártér-
u teában. 

Hikns Kornélné Kossuth Lajos-utca. 
. Cserepes: 

K i i n t i ByfafjeTniwpw^meiler Alsóság. El
vállal minden e szakmába vágó- uj mun
kákat és javításokat 

Cipész: x - d É j W - -
Gerencsér Andris uri és női cipész/ - Vásár

tér-utca. 
Jánosa Pál uri és női cipész, Ferenc József-

utca. 
Klaffl Gyula férfi és női cipész, Erzsébet-a 
Reif Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára, 

Kossuth Lajos-utca. 

Divatáru ke re skedő : - ' 
Löwenstein J. és Fiai, Celldömölk és Pápa, 

l-egnlcsóbb bevásárlási hely. . 
Németh Márkus uri és női divatkereskedése, 

Szt, Háromságtér. 

F ü s z e r k e r e s k e d ő : 
Almasi János fűszer-, liszt- és festékkereskedő, 

Dömülki-ulca. 
Oayer Gyuláné fűszer-, festék- és vaskeres

kedése, Szt Háromságtér. ^ 
Kaka Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskeres

kedése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt Háromságtéren. 

Hentes: 
Bódör Jénai hentes-üzlete és husfüstöldéjé 

Jánosházan, 
Ker tész : 

Mér Gynla mfi- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. 

_JKá,véház: -
Központi Kávéhál Kossuth Lajos-utca. — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás! 
Klein Jakab Uj kávéháza a vasán állomás 

közeiébea Idegeneknek találkozási és szó
rakozó helye. Minden időben' friss kávé. 

Erisébet-kavéhái Győrött, Király-atea. Egész 
éjjel nyitva, naponta cigányzene. v 

* Kötnives é s építési vál la lkozó: 
Laliik Ferenc, Kis-ulca, Elvállal javításokat 
--, és házak újra építését 
Vizlendvay József építési vállalkozó és oki. 

építő-mester CelleömOlkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj* mun

kálatokat és javításokat 
Horváth Jáaos, Jánoshasán. Uj-utca. Elvál

lal mindenféle kömives munkát, házak újra 
építését* és javításokat olcsó árak mellettt 

Lakatos: 
Légridy Kilmin épület és géplakatos, SágL-u 
MtjaankaJÉ Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk, Sági-utca. 
Simon Saador épület és géplakatos,Kossuth-L-o 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 
L iáz tke reskedő : 

Herzfeld Mér.' Csornai Gőzmalom Liszt-
Főraktára Celldömölk, Kossuth I-ajos-utca. 

Takács György lisztkereskedése Celldömöl
kön, a Bencés-rend epületében. 

Marhake re skedő : 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

Mészáros 
Irattat Mihály, Sági-utca. 
Singer Ignác huscsarnnka Celldömölk, Kossuth 

l-ajos-utca. 
Zsirai Lajos mészáros é> hentes üzlete a 

Fő-téren. Celldömölkön. 
P é k . ~ -

Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth U-u 
Kenyérsütések elfogadtatnak. 

Szita sGyörgy, Kis-utca. ' • . 
• Szesz- és bo rnagyke re skedő : 

Günsberger Ignic. Ság Szesz- és bor
nagykereskedő. 

Sö r r ak t á r : 
AltBtidter József, Domölki-utca. A híres kő

bányai sör raktára. 
Szíjgyártó: 

Rict Gergely .lánosháza. Elvaltai szakmájába 
vágó mindennemű uj munkát és javítást 

Szabó: 
Ontbnann AiolLKis-utca. Készít férfi ruhákat 

a legdivatosabb k ivi te lben. 
Tihanyi Béla' ruharaktára Celldömölkön, a 

Sági-utcábaa Férfi- és gyermekruhák nagy 
választékban tartatnak raktáron. 

Tóth Antal, .Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készit 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok elfogadtatnak. % - -

Tágé Dezső első pápai férfi divat-terme 
Fő-tér 253. sz. Készit ^katonai- papi- és 
polgári ruhákat legfinomabb "bél- és kül-

• földi riír ikelniék raktáron ! 

Téglagyár; sC .-' • 
Birdossy A, és Tinái, Ságí-utoa. 
Tory György, Szt Háromság tér. 

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

templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások i Tapéta) a legújabb 
minták után kifogástalanul készíttetnek. 

Üveges : 
Spieler Ede üveg-, porcellán- és lámpaáruk 

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

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, Szt Háromság-tér A ldg-
tisztábh sági borok, figyelmes kiszolgálás! 

Hubert Pá l vendéglős, Csönge. 
Krenn Jéisef sörház-vendéglő bérlője János-

házán, 
Rotschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke-

- zelt. sági borok. — Naponta Friss birkahús 
kapható, m ~ --

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
: Központi kávéházzal szemben. Állandóan 

frissen csapolt kőbányai sör. . 
Vak szamár szálloda -fiyörött. Teleki-utca 

Marschall Pál vendéglős. 
Talány Pál vendéglője Izsákfán. 

Kiadó lakás. 
Egy 3 szoba, konyha é s mel

lékhelyiségekből á l ló l akás a Sági-
utca 55. szám alatt minden órán 
k i a d ó . 

Bővebbe t Alstadter József ház
tu la jdonosná l . 

Kiadó bútorozott szoba. 
Egy csinosan bútorozot t 

= = = M rA ( i l i ; t = = = = = 

azonnal k i adó . 

Bővebbel a k iadóh iva ta lban . 
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ALAGCSŐVEK 
HORN YOSZSINDE LY 

iszapolt agyagból . 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

M ^CELLDÖMÖLK. 
a»gsy 

ELSŐ SZOMBATHELYI GÖZTÉGLAGYÁR. 

Kiadó lakás. 
Celldömölkön, a Kis-utcában 2 szoba, 
előszoba, konyhás mellékhelyiségek
ből álló lakás folyó évi november l-re 

\ kiadó. : :'." 
BóveMJ"relvitájiosilásTgyerlielő Szt. BakO&yi [ | 

Józsefné ii.-iztuijjid>n< 

Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly olcsón finom 
és jó hangszert szállítani, mint 

Reményi Mihály 
a Hagyat; Királyi Zeneakadémia 
házi lungszer készítője, azért ne 
vásároljon semmiféle hangszert, 
legyen az hegedű, gordonka, cim
balom, harmónium, harmonika, fa-
vagy rézfuvó-hanüszer, hur, stb. stb., 
inig Reményi legújabb ábrákkal 
ellátott képes árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, Király-ntca 58. sz. 
Zenekarok teljes felszerelése a legolcsóbb 
árakon. Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Zon tórák és cimbalmok javítása és 
hangolása. Az összes, hangszerek javítása 
szakszerűen." ulcsön és pontosan eszközöltetik. 

Ha köszrtnyben, jeumában szenved, 
ne kísérletezzen semmitek! sz-rrel. hanem vegyen 
egy úveg • ; 

Dr. FlescVfelB 

mely C M I M - . Uaitényt-, reumát-, ké l - , láb-, hit
es derékfájást, kezek és lábak gyengeséget, ütés, 
er l'etcs, *.v dulas, r*cam»Jasbut mazo laj-

tdtitmakat es daganatokat biztosabban gyógyít 
finnt bármely mas külső" vagy b KŐ gyegvszer. 
HAUSS a legrövidebb iJő alatt észlelhető, még 
a- legi égibb bajoknál is, melyeknél sem lürcYi. 
sem gyt^ysi/cr nem használt. Ka-jh«tó n lélla-
rv. innal," és egyedüli készítőnél 

Dr. Flesci Emil Magyar Korona gy.szertáraban 
fivör, Haross-ut 24. szám. 

1 decilit*res uv.-s An i K. Hnzáiiinttabb használatra 
fjaJé „Családi" (ive* ára 5 K, s kia. vajjv 3 „Caaladi" 

iiv-tr r-mL.-l.-T.--i,-! héraentn • itásm rj-1 küldjük. 

Iszákosság nincs többé! 
kívánatra bárkinek bermentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporbol. Káve, tea, étel 
vagy szeszes italban egyformán adható az 

lf6 hu"* nélkül. 
A w . többetér mint a vi-

lg minden s/ot>eszcde a tartózkodás-
, men csodahalása »II enszen vesse 

~te*zi az tsz kosnak a srezes ital:. A 
. C O Z A " oly csendesen és biztosan hat 
hogy azt feleség, testver avagy gyei mek 

'egy ami az ivónak tudta nélkül adhat-
ia es az illet még csak nem is sejti 
mi okozta javulást. N ~ * -
' . C O Z A * a csa ládok ezreit bkllette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szegye** 

i es becstelen-c^iől megmentett kik későb 
\ józan polgárok é s ügyese-üzletemberek 

lettek. Temérdek' fiatal embert a jö útra 
és szerencséjéhez segített és sok ember
nek életét számos évvel meghosszab
bította. 

A z ^ ^ I ^ t z e f ^ ^ y ^ " 7 W A A r T / | • , I 
lsjdonosa, mindazoknak, kik kívánják 
egy próba adagot .és egy köszön irá-

, sokkal telt könyvet dij- és költségmen
tesen ki;].:, hogv igv bárki is meggyőződhessen biztos 
hatásáról, kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 

ártalmatlan. 

INCVEN PRÓBA 362 sz. 
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az in
tézetnek. 

(Levelek 25 fillér, leve
l i i lapok 10 fillérre bér
mentesítene ők, > 

COZA INSTITÜTE 
(DepL 362.) . 

62, Chancery Lane 
London, Anglia. 

• - • AZ • f. 

U NIV E R S Á t -FLUID 
gyógyít: estit, kBsz-v4nyt, rkéumit, 
náthát és inflnauát, minden meghű
léstől vagy rándulástól eredő kés-, 
láb- és derékszaggatást, makacs 
bómszkotegséget, fog- és fejfájást. 
A kimerüli, lankadt izmokat én ütege
ket felüdíti és erősiti, amelyet számos 
orvosi és magán elismerő lécét bizonyít. 

Hivatkozással e lapra kérjen levelező
lapon 1 kis prólmüveget, melyei min
denki ingyen, posUtbérmentexcn kap. 
1 decis üveg 1 kor, 50 fillér. 3 üveg 

. portómentes. 6 kis próbaüveget 3 kor.: 
12 kis üveget 5 kor. porlómentesen után
véttel küld a „Vörös-kereszt" gyógytár, 

Temesvár. -
Budu|«sti /óelárusitó: 

" Török József gyógyszertára, 
Király-ntca 12 ós Andrássy-nt 26. 

Első styriai kötőgép-gyár 
FOGL J. L. raűgépész. 

Magyarországi k é p v i s e l e t és rák t á r 
Budapest, V I . Terás-kSrnt 20.' 

A leghíresebb kötőgépek tömlözárral, 
házi és ipari célra, részletfizetésre is 

kapható. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Varrógép- és kerékpár-javiio^műheti). 

|<J |o |o |<J |0 |0 |Ü |Q |Q |o |o |o \Q \<J_I 

Cl 
A hírneves főtörzsorvos és 

d r . ' " 9 c l l l i i l l f t ttitféie " 

1 1 1 , 0 1 1 . 1 
gyorsan és alaposan eltávolít idő
szakos siketséget, túlfolyást, fül-
zugást és nagyothallást még idült 
esetekben is. ff3f Kapható á 2 fn 
palackja használati utasítással együtt 

,,Salvator gyógyszertárban" Pozsonyban, 

| rt| o | r>| r>| r>| o | r>| r> |o | r>| r»| r>| p i £ | 

Nyári 
m u l a t s á g o k r a : 

Lampionok 
nagy választékban, 

Confetti és 
S e r pe n t in 
bármily mennyiségben 

Dinkgreve Nándor 
papirkereskedésében. 

: — ( 

Egy ügyes fia 

t a n o n c z u l 
Fábián Dezső kovácsmesternél (Csellé 

; dbmölk) felvétetik. 

A B U t t a k M é * *• «LJ • ! • • • * > • • 
Kői.-,..- .-lóiiy **n aUaa. k> minden 

|i«4riffa«« Bff k«a Jtt laitaUk-kenfyeli fJ. ábra) 10 krv-rt 

Ily kencr«1« fel w 1 * ' 
tan akaaasTa, easmlya által kiaimrmJ éa »r»r-
tattja .in.. . raaea aélkat f«™nj.t . nAfkoI. 
befj v«*lni N" 

kellene. 
Ha BJnaáre- -
f « t n m t a t , 

|>si fombek helyett intyea 
1 X a e k - t V l r 

I ( 4 . ábra), mi ki-

Gyáma a (epaodenitbh 
/i-püirmre van berendei-
f Nsrí-rnennyi^Br-ri 
raak DaaráfftartAkat grar-
tak. A B it—arS rjártás 
niin-"s«-(rft «e a közón»«(«ekn^l a.1**-*l 

riftartótat •aallltbatek. 

F R . MACH, B R Ű N N . 

http://r-mL.-l.-T.--i,-
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- Vásuti menetrend. 
KiaceUból indnl: 

Győr felé : Délután 5 óra 52 perc (gyors
vonat), éjjel 12 o. 24 p. (személyvonat), dél
után t ó. 48 p. (szv.V Hse.: 10 ő. 01 p. (gyv.) 
éjjel 4~ó. 36 p. (vv.L 6 ó. 23 p. (w.). 

Szombathely felé: Délelőtt 11 ó. 41 p. 
(gyv.), éjjeli 4 ó. 26 p. (szv.), délután 1 ó. 
54 p. (szv.l, délután ő ó. 57 p. (gyv.), este 8 
ó. 43 p. (vv.) 

Székesfehérvár felé: Reggel 4 ó. 48 p. 
(szv.). délután 2 ó. 2ft p. (szv.)., 

Csáktornya felé: JSste 6 ó. Ö2_ p. (szv.) 

KisceUbe érkezik: 

Győr felől: Délelőtt 11 ö. 35 p. (gyv.), 
éjjel _4 ó. 14 p. (szv.l,^délután 1 ó. 34 p. 

i f s z v j délután & ö. 51 p. •(gyv.L este Só . 30 p. 
•p. (yv.) 

Szombathely fotói: Délután 5 ó. 45 p. 
<gyv:L éjjel 12 ó. 16 p. (szv.l, délután 1 ó. 
38 p. (szv.i, délelőtt 9 ó. 54 p. (gyv.), éjjel 
4 ó. 19 p. (W.), délután 

17 
19 p. (w. ) délután 5 ú. 33 p. (w.). 

. Székesfehérvár felől : Dé lu táoJ j i ^ 
(szv.), délután 5 A 41 p. (szv.l. 

Csáktornya felől : Este 8 ó. 41 p. (szv. 

Minden kedden és pénteken, ugy a várm. 
vözgyülések napján indul Kisceilből vegyes-
vonat 6 ó. 15 perckor, Szombathelyre érkezik 
8 ó. 10 perckor. Szombathelyről indul délután 
3 6. 43 perckor, Kiscellbe érkezik délután 5 
ó. 35 perckor. 

tájékoztató. 
E rovatban előfizetőink cinét 

díjtalanul közöljük. 

Agyagáru gyár: 
Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-etca ls, 

Készit tőzálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak. 

Asztalos: 
Schntz Gynla épület-, bútor- és |n)rtál-aszlalos. 

Temetker^si vállalkozó^ Kossuth Lajos-utca. 
Ács : 

Reich István ácsmester, Kórház-utca. 
Reich Imre ácsmester, Kórház-utca. 

; Bádogos : 
Weniler Lajos épület és diszmű bádogos. 

Nagy raktár konyhafe|szerelési cikkekben. 
Borbély é s fodrász: 

Knielaz Ferenc újonnan berendezett borhély-
és fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártér-
Utcában. 

Mikns Kornélné Kossuth Lajos-utca. 
Cserepes: ' 

-Szigeti György cserepes-mester Alsóság. El
vállal minden e szakmába vágó uj mun-

' kákát és javításokat* 
Cipész: 

fierencsér András uri 'és női cipész. Vásár
tér-utca. -• '. ' 

Jánosa Pál uri és női cipész, Ferenc József
utca. 

Klaffl Gynla férfi és női cipész, Erzsébet-u. 
Reif Dávid uri-, női- és gyermek-ci|>ó raktára, 

Kossuth I-ajos-utca. 

Divatáru ke r e skedő : 
Löwenstein J. és Piai, Celldömölk és Pápa. 

Legolcsóbb bevásárlási hely. 
Németh Márkus uri és női divatkereskedése, 

Szt. Háromságtér. • 

Füsze rke re skedő : 
Almáai János fűszer-, liszt- és festékkereskedő. 

Dömölki-utca. ' - - ^ 
Oarer Gyuláié fűszer- festék- és vaskeres

kedése, Szt. Háromságtér. 
Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskeres

kedése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt Háromságtéren. 

Hentes: — -< 
Bödör József hentes-üzlete és husfiistöldéje 

Jánosházán; 
Kertész: 

Mér Gynla "mű- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca.. 

Kávéház : 
Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca. — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ! 
Klein Jakab üj kávéhaza a vasáti állomás 

közelében. Idegeneknek találkozási es szó
rakozó helye. Minden időben "friss kávé. 

Erzsóbet-kavóhaz Győrött, Király-utca. Egész 
, éjjel nyitya, na|xinta cigányzene. 

. Kőnl íves és építési vál la lkozó: 
Lalnk Ferenc, Kis-utca. Elvállal javításokat 

és házak újra építését —; 7 . 
Vizlendvay József építési vállalkozó és oki. 

építő-mester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó/ mindenféle uj mun

kálatokat és javitiisokaL 
Horvafh János, Jánosházán. Uj-utca, Elvál

lal mindenféle kőruives munkát, házak újra 
építését és javításokat olcsó árak melletti. 

: .' Lakatos: 
Légrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u 
Rosenheim Ferenc éfiutet és'géplakatos^CeibH 

dömölk, Sági-utca. 
Simon Sándor épület és géplakatos,Kossuth-L-u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 
L i sz tke reskedö : 

Herzield Már. Csornai Gőzmalom Liszt-. 
Főraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca. 

Takács György lisztkereskedése Celldömöl
kön, a Bencés-rend épületében. 

Marhake re skedő : 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

- Mészáros 
Kransz Mihály, Sági-utca. 

| JShger Ignác huscsarnoka Celldömölk. Kossuth 
Lajos-utca. 

Zsirai Lajos mészáros és hentes üzleté a 
Fő-téren. Celldömölkön. 

P é k : 
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L-u 

Kenyérsütések elfogadtatnak. 
Szita pyörgy, Kis-utca.' 

- Szesz- és bo rnagyke re skedő : 
Gnnsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor

nagykereskedő. 
- Sö r r ak t á r : 

Altstádter József, Dömölki-utca. A híres kő
bányai sör raktára. 

Szíjgyártó: 
Rácz Gergely .lánosháza. Elvállal szakmájába 

vágó mindennemű uj munkát és javítást 
—Szabó: 

Gnttmann Adoli,Kis-utcá. Készit férfi ruhákat 
a legdivatosabb-kivitelben. 

Tihanyi Bála ruharaktára Celldömölkön, a 
Sági-utcában. Férfi- és gyermekruhák nagy 
választékban tartatnak raktáron. 

Tóth Alrtal^V-ásártér-ulca. Divatos öltönvöket 
• ólcsón-tésziL . ' 

Téglagyár ; " 
Bárdossy á. ás Társai, Sági-utca. 
Tory György, SzL Háromság tér. 

Szobafestő: . — z ' r : — . 

Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Elvállal 
templom- szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások (Tapéta) a legújabb 
minták után kifogástalanul készíttetnek. 

'Üveges: 7 

Spieler Ede üveg-, porcellán- és lámpaárdk 
kereskedése, SzL Háromság tér. 

Vendéglő és szálloda: 
Hungária szálloda, I'ápai-utca. Kávéház, ét

terein és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! 
Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 

épült és fényesen berendezett 25 szálló-szoba. 
Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A ldg-

tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hubert Pál vendéglős, Csönge. 
Krenn József sörház-vendéglő bérlője .János-

hazán. 
Rotschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke

zelt sági borok. — Naponta Friss birkahús 
kapható. 

Zsoldos Aatal sörcsamoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. 

Vak szamár szálloda Győrött. Teleki-utca 
Marschall Pál vemle.dö.C '".-f"-"-"4— — 

Vadaszy Pál vendéglője Izsákfán. 

Kiadó lakás. 
Egy 3 szoba, konyha és mel

l é k h e l y i s é g e k b ő l álló lakás a Ság i 
utca 55. s z á m a la t t minden ó r á n 
kiadó. 

Bővebbet Alstadter J ó z s e f ház
tulajdonosnál. • ' 

Mielőtt ruhaszükségletéi beszerzi, tekintse meg 
Síkos latrán férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházán. Mértékszérinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok elfogadtatnák. 

Vágó Dezső első pápai férfi divat-terme 
Fő-tér 253. sz. Készit katonai- papi- és 
polKári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi ruh ikeímék raktáron ! 

Kiadó bútorozott szoba. 

Egy csinosan bútorozott 

azonnal kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 
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ÁLAGCSŐVEK 
HORNYOSZSINDELY 

iszapolt adagból 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GÁYER GYUCA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GÖZTÉGLAGTÁR. 

Kiadó lakás. 
C.ellilöinölkön, a Kis-titcáhan 2 szoba, 

előszoba, konyha s mellékhelyiségek

ből álló lakás folyó évi november l-re 

, kiadó. 
rlővebb felvilágosítás nyerhető ÖZV. Bakonyi 

Jozsefne háztulajdonosnál . . 

* - >••* - . -» 

Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly olcsón finom 
es jó hangszert szállilani, mint 

Reményi Mihály 
a Magyar Királyi Zeneakadémia 
házi Inngszer készítője, azért l ie 
vásároljon semmiféle hangszert, 
legyen az hegedű, gordonka, cim
balom, harmónium, harmonika, fa
iagy rézfuvó-hangszer; hur, stb.stb., 
ini Reményi legújabb ábrákkal 
ellátott képes árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve" ' 
ktildetik Budapestről, Király-utca 58. s i 
Zenekarok teljes felszerelése a ^legolcsóbb 
árakon. Külön költségvetés djjlalauul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és kicsiny
ben. Xontorák és cimbalmok javítása és 
hangolása. Az összes hangszerek javítása 
szakszerűen, olcsón és poniosan eszközöltetik. 

Ha koszrenyben, reumában szinted, 
ne-'ícisérletezzen scmmilélc sz-rrel. hanem Vegyen 
egy üveg ^ ' . " 

Dr. FloscVtile 

mely csuzt-, köszvényt-. reumát-, két- , láb-, hit
es detekfaijasT, kezek é s lábak gyengeségét , u'és, 
cr l-**.és, 'anJulas f'camodasbtjl .szumiiZü u j -

. cs daita'-atokat hirtosnbbnn gyógyít 
mim bármely mas kulsÓ vagy b l&ő gyegvszer. 
ii. tnsa a legrövidebb idő alatt észlelhető, még 
a Wg'égihh bajoknál i\ melyeknél sem íúrdó. 
sem u;...; ys/.^r nem hasznait. Kaobattf a leka-

ínnál, és egyedüli kcsxitőr.c.: 

Dr. Flesc'i Emil Magyar Korona gy.szeríáraban 
Győr, BarosM-ut 24. szám. 

1 f.- rli i : 111 - r- > I I V P - ; ám 3 K. 11 uz.ttn. >-.L Mi lj.i>zti.il.n ra 
*a|A „Cs iladi*' uv.-i: jkra a K ^ J kis. \ a „Családi' ' 

Meg rrmlflé^níl l.«rnn:iitvT nuovrtt í l küldjük. . 

Iszákosság nincs többé! 
kívánatra bárkinek áérmentesen küldünk 
egy nrcbát a Cozaporbol. Kávé, tea, étel 
vagy szeszes italban egyformán adható az 

ivó tűé*, nélkül. 
A . . *̂ "t* többet ér mint a v|-

lg minden s/ooeszede n tartozkodás-
ru'. men . csodahatasa i l lenszcnvessé 

*tc*zi az isz kosnak a s.-xnzes italt. A 
- C Q Z A * olv csendesen cs biztosan hat 

••' . - - AZ •' 

U NI V E R S ÁL-FLUID 
gyógyít: csuzt, köszvényt, rheumát, 
náthát és influenzát, mlndim meghű
léstől vagy rándulástól eredő kis-, 
láb- és dariku&ggatást, makacs 
börviszketegséget, fog- és fejfájást. 
A kimerült. lankadt izmokat és idege
ket felüdíti és erősíti, amelyet számos 
orvosi rá magán elismerő tevéi hisonyit. 

Hividkozással e lapra kérjen levelező
lapon 1 kis próba üreget, melyei min
denki ingyen, postaliérmenlcsen kap. 
1 decis üveg 1 kor. 50 pllér. 8 üveg 
portóinentes. fl kis próbaűveget 8 kor.: 
12 kis üveget 5 kor. portómenteseri után
véttel küld a- „Vörös-kereszt" gyógytár, 

Temesvár. 
Budapest) föehwusitö: 

Török József gyógyszertára, 
Király-utca 12 és Andrássy-ut 26. 

Nyári 
mulatságokra : 

Lampionok 
nagy választékban, 

Opnfetti és 
S e r p e n t in 
bármily mennyiségben 

•kapható ~ 
Dinkgreve Nándor 

pápi rkereskedésében." 

Egy ügyes fin 

t a n o n c z u l 
Fábián Dezső kovácsmesternél (Czell-

, dömölk) felvétetik. 

s e h o g y azt feleség, testvér avagy gyermek 
egy amt az ivónak tudta nélkül adhat
ta és az illet még csak nem is sejti 
mi okozta javulást . 

.COZA" a csa ládok ezreit bkltette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szegye* 

i csbecstelcnsé^tŐl megmentett kik későb. 
| józan polgárok és ügyes üzletemberek 

lettek. Temérdek fiatal embert a jo Jtra 
és szerencséjéhez segített és sok ember
nek életét számos évvel meghosszab
bította. * 

V ^ t r * r t z e t - i T i e l y a .COZAPOR" tü- [ E9 
lajdonosa, mindazoknak, kik krvápják ' 
egy próba adagot és egy köszön írá
sokkal telt könyvet díj- és költségmen

tesen küld, hogy igy bárki is mcggyŐzoVihessen biztos 
hatásától, kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 

ártalmatlan. 

INC YEN PRÓBA "362 sz. 
Vauja ki ezen szelvényt 

cs küldje még ma az in
tézetnek. 

(Levelek 25 fillér, leve
l e lapok 1Ü fillérre bér-
mentcsitendök 1 

COZA INSTITUTE 
(DepL 362.). 

62, Chancery Lane 

London, Anglia. 

ElsS styriai kötő gép-gyár 
Kiáll. .1. L mügépész. 

Magyarországi k é p v i s e l e t es r a k t á r 
Budapest, V I . Torcz-kSrut 20. 

A leghíresebb kötőgépek tömlőzár ra l , 
házi é s ipari célra, részletfizetésre is 

kapha tó . 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Varrógép- és kerékpár-javito^mühely. 

0 \u |o |o |o IO |U |o |o |o |u | u |u |o |o |o 

A h í rneves főtorzsorvos é s 

i i r o i i j 
5 9 gyorsan és alaposan eltávolít idfi-

szakos sikotséget, túlfolyást, fül-
súgást és n a g y o t h a ü a i t . még. idült 
esetékben is. | í 2 T Kanható á 2 frt 
palackja használati utasítással együtt 

,,Salvator gyógyszertárban" Pozsonyban, 

ol r>\ o l o | o l o l r>| o | r>| o| _o| o | o l pl r > | c 

41 BMrt a tradrac I 
tart»kai nem feni! a aná-T 
rág boa foakolai (1. «Sr»i. | 
a |raatk«k pc4k( camk i 
Ui v t -MI «»kaasnaiat fMytáa I 

wkadnak le. Aat n i t O z k N r * l a * } e n m b b s n I 
I t é c r z h r i f i . Klldaot «May na a**aa, aa minden! 
J-idraiíhoi, *m káaalM urt»lek-k-Nr;i-it (s. áara'i 10 krétt l 

merzutik W 
aa*ka« n á d r a * 
írnkaKztóul 

, luaaitáljik. Ha 
aamráf három 

ily kengyelen M 
len nknaatra, önsnlya állni kishnai m a*e«-| 
tartja -imt. rSBOa aalkAI farr.nj.1 a nasktl.f 
boaj vnavJni 

kellane. 
Ha ui iiadr 
got«Min n k, 

arra a 

!

i i irotn'bok helyett injryen 
M a c h - r é l f BIIUM»-

m k a t (l. ábra), mi ki-
...itja n f»bel«€sant ; 

; A 0 A l 

Im i n t az a t. ikrán I 
•iy arára a ifirm- ><W rneh b 
répksenre van bnrvndM-
tr. Nafy menny i»fjtl»n 
-aak . 1 r a«lart- • kat gj ar -
i-t. Ai tkaacrt ajártáa j-Jip arra képestt, 1..^ . 
Minoáégl és a. kosAn*«fe«*knél W . - a l o l r i aóbb oad.l 

rict*rt.*at taállithmtok 

F R . M A C H , B R U N N . • 
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A g^F a r i A 
KÉRJEN 

e 
r MINDEN r 

a a a 
„ GAZDA 

a 

r A G R A E I A - t ó l . . 
ÁRJEGYZÉKET r 

i 
gőzcséplőkészletekról, 
benzinmotorokról . 
és vetőgépekröl. = 

At árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
üeVéJczim: '" •'" 

AGRARIA Budapest Váczi-nt 2. 

j 

A g r a r i A 

Acel í o z : 

Legjobb minőségű rámái 

Ára 100 kgr. tiszte súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszámitása nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-vllágitási berendezé-

- . seket is legjobban. s _ . ; . - s 

í Állandó nagy- raktár Bndap€«teii» 
Gyors kiszolgálás! 

Schvar.cz József és Társa 
acetylen-vüágitási és calciumcarabid eladási vállalata 

B U D A P E S T , V , Václ-körut 26/a: 

Hirdetésehet jutányos árban 
felvesz a kiadóhivatal. 

8? ' E D E L E X Y I É S S Z 4 B O 
kocslgyártók P A P A Yasar-ntca 

Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására 
adni. miszerint P i p i n a Vásár -u tca 4. szám alatti 
k o v á c i c és b o g n á r - ü z l e t e i n k h e z 

kocslOTártiist 
is rendeztünk be. minélfogva ezen- három Összetartozó 
ipanmkkal együttesen kénesek vagyunk a fóbb városokban 
szerzett tapasztalatainkat érvényesíteni és a mai kor 
követelményeinek megfelelően, minden néven-r.evezemlfi. 
báfininemü rngaayos kocsikat a legjutányosabb árért 
készíteni..— A legjobb nyerges, fényezés, úgyszintén a 
kocsikhoz szükséges anyagért, valamint kiváló jó mun
káért teljes felelősséget vállalunk. 

rr*rrewT.ttrTjff»y^e r rftKt*rT'^ Egtnnk^ 
Elvállalunk bárminemű alakítást, és javi-

ast, pontos kivitelben mérsékelt, árért." 
Legfőbb hirekvésunk. hogy t rendelőink és vevőink megelé 

gedeset es hiialmát kiérdemeljük 
A n e ké-zónscR szíves pártfogását kérve vagyunk 

kivnln tisztelettel 

E d e l é n y i é s S z a b ó 
- . koesipy ártók . 

Építtetők figyelmébe! 
Vállalkozom mindennemű építkezésre, a legegy

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. Lakóház, bérház, 
templom, iskola, nyaraló, gazdasági épületek, tégla-
és mészégető kemencéi, malmok, zsilipek felépíté
sére. Epületek átalakítása és javítása, nedves lakások 
szárazzá tétele, betonirozás, csatornázás stb. ponto
san eszközöltetnek. Tervezettel és költségvetéssel bár
mikor szolgálok. Szakv leményt és felvilágosítást 
szívesen .adok. 

E téren már évek óta működöm s .megbízatásomnak min
denkor lelkiismeretes, pontossággal feleltem meg, miért is 
kérem a t. közönség szíves pártfogását 

Azon helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeket 
-is kiéf!!5ffnefcin s amTfflrTltwilnmaW nTt^trraSfaMeimiiili i i a i lT 
kivitelben is pontosan -teljesítettem, megbízhatóságon; ismerétes. 

A t. közönség becses pártfogását kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

PÁLFY JÓZSEF oki. építő 
PÁPA, Hunyadi János-utca 4. (Saját ház). 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában .Celldömölk 

http://Schvar.cz

