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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 
Megjelen minden vasárnap reggel 

Előfizetési á r a : Kgé-z érre 8 korona, félérre 1 
korona, negyedévre 2 korona 

Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Felelős szerkeszti": 

D I N K G E E V E NÁNDOE 

Tulipán és nevelés. 
o Ma a tulipán — bármily lelke

sedéssel legyünk .is iránta — nem más. 
mint a magyar ipar és kereskedelem 
küzdelmének jelvénye. Szivünk melegé
vel üdvözöljük a küzdelmei is. hisz 
nélküle nincs győzelem. De az az igaz
ság, hogy néhány lelkes lateiner, — 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Oinkgreve Xándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide inlézendök a szellemi részt illető közlemények, 

^Jürdelések és mindennenui pénzilletékek. 

jól szónokló landr vagy ügyvéd a a t>C' 
szédes szemű,, mosolygó arcú hon
leányok lelkesedése nem elég agyőze-
lemhez, mert ez még nem más. mint 
beszéd a csatába indulókhoz, a tüzelőd 
katona-zene,-de ez maga nem győz és 
nem épit a győzelem nyomán. Tisztek 
kellének, kik a tűzben vezetik a küz
delmet. 

Tanult iparosok és kereskedők 
kellenek a harcra. Tanultak oly értelem
ben, hogy a sSkTcépzeftsé'gben ne le
gyen bennük semmi hiány, de még az 
általános, műveltségben is legyen ré
szük, hogy meg tudják érteni más 
műveltségnek igényeit is és szellemi 
tekintetben se legyenek hátrányban az 
n: n. tanult emberekkel szemben. 

Hogy tisztább legyen a kép, hang- j 
súlyozóm, hogy nem lehet minden ke-! 

-ntskedőtdl.^tinden.iparostól akadémikus t 
képzettséget kívánnunk. A külföld pél-1 
iláia azonban és a magunk szüksége I 
is azt mutatja, hogy mentől több ily 
kereskedő, ily iparos kell nekünk. 

Vigyen az ipari pályára lépő (ialal 
ember iskolázott műveltséget a mühe- j 
Ivébe! >Légy különb atyádnál< jelszót j 
ugy valósítsuk meg. hogy az atya isko
láztatva fiát, azután tanítsa a mag* 
mesterségére, mikor már nem csak az 
árat, a kalapácsot tudja emelni vagy 

nem kontáro|fiftj£i^ kon
tár fogja taiuiani a leen döf iparost. Pe» 
dig ki szented ;.és--. kV—oanaszkoiIik 
jobban a konflíWÍ^^iáM4 ^ í i n l derék^ 
iparos mestereink?! 

Miként vagyunk kereskedőinkkel ? 
Naptól napra^togy-^ a. számuk a régi 
századós .xégekiiekr^luiirjpQin^' üztetefc 

tünlöTdöÍt:^ala-
~Á legszebb nemesi 

melyen diadalmasari 
Trittatött 1790-ben. 
címer, a munka, a becsület, a bizalom 
címere. 114 évig viselte á tulajdonos
család nevét. És ma? Két év alatt két 
uj név! Uj kereskedelmi felfogás, uj 
üzleti erkölcs, — de még most- se ta
lálta meg szilárd talaját. Hová lett a 
régi név? Az apa felült az urizálás 
szekerére,sHacsak nem lehet >boltos»? 
Tb. szolgabíró vált belőle. Igaz, lehet 
alispán_ is. De szegény,jszerencsétlen, 
parvenü felfogás! Becsülöm a közpályán 
működő férfiakai, — ha nem így volna, 
magamat se becsülhetném, családomat 
sem becsülném, mert mind a közpályán 
működtek, működünk vagy erre készül
nek. De tudom becsülni, sőt lelkesedem 
a kereskedőkért, az iparosokért; s ha 
felém nyújtja valamelyikük vasporos 
kezét, szurkos tenyérét, — tisztelettel 
ragadom megrmert a bersuletes'munYá, 
a nemzetet gazdagító, termelő munka 
férfiút láiom s tisztelem benne. 

Mért nem lépett — . kérdhetik — 
kend is e magasztalt pályákra? — Mi
vel nem tudtak másl a kezembe adni, 
mint a munka árán megszerzett ok
levelet, mely kenyeremet biztosítja. 

Ebből látni való. hogy főkép azon 
szülőkhöz fordulunk, kik jó ipari vagy 
kereskedő-üzM tulajdonosai vagy na-
gvobh tőke urai, neveljék gyermeküket 

ÍS-^*yA---"K:.k«SW(«-<lő ^J»*-'^p>l.>s.s4lér*li 
dagilva vezetheti be a műhely fogásaiba j ugy.- hogy középiskolát s ha lehet még 
» az üzleti élet Szellemébe. Igy. majd ' szakiskolát is végeztessenek fiaikkal. 

Nem éh/észetl idő, nem gyümölcs nél
kül v;u!.> a .taníttatás költsége. Szellemi 
tgj^a visz- bele az ifjú : atyja : tapasz-

*íalatai és áz Isten segítségével felszapo
rodott „ töke közé. S Otthon iriájd meg— . 
tanulja-az üzlet szellemét, annak ha
gyományait és szükségleteit; visz. bele 

műipar, á remek iránt- Nem csak kö-
zepest log termelni, hanem kitűnőt és 
szépet. Nem csak ellátja közönségét a 
szakkép :ett és más irányban is művelt 
kereskedő, lm nem tud uj körben is hó
dítani, uj dolgokat forgalomba hozni. 
Megkönnyíti a " maga és üzlete életét, 
előnyösebben, állhat közönsége rendel
kezésére, s ha nem lesz szemében az 
üzlet csak lépcső az urhatnámság leié, 
akkor majd lesznek ismét százados hír
névnek, anyagi, erkölcsi és szellemi 
tekintélynek örvendő kereskedő és ipa
ros házaink, kereskedő és iparos 
dinaszták. 

' Meg tudják szellemi fegyverekkel, 
firúl-fira szálló vagyoni és erkölcsi füg
getlenséggel védeni elérhető nagy tekin
télyüket, érdekeiket sőt uj jogokat vív
hatnak ki maguk számára. 

Kellenek nekünk tamilt, művelt -
iparosok "és kereskedők. Nem mondjuk, 
hogy ma nincsenek, :—. de nincs elég. 

Tőkével rendelkező uri és közép
osztály! Nem lesz homályos az ősi 
címer, ha tulajdonosa iparossá válik 
vagy ha birtokosa az áruasztal mellett 
foglalatoskodik. Nem mocsok száll az ősi 
címerre a gyúr vagy ipartelep füstjéből, 
hanem patina, a nemes zománc. Vala
mikor a bátorságot, a vitézséget jelen
tette a cimer. ma legyen â  százados 
címer a magyar iparcikkek védőjegye, 

A munka nemesit, a munka gaz
dagít, a munka boldogít. 

r f rr 

Legsüamartsbb oég. \" \ G O D E Z S Ő *nn«kktdkittot«tv«I-

első pápa i férfl-divatterme 
I * Í P A , F ő - t é r 2 5 3 . s z á m . Nagymunkás szabósegédek felvétetnek. §§ 

Kifogástalan szabadj 
férüruhák.papiruhak, 
uradalmi erüésztisztek-
nek, postásoknak, vasa-
tasoknak, erdöőröknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legcteKánvahhan. mértékutá . 

t 
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Vérbeli magvarok! nem l<-;dái><>- j e*ér András, Gombás Sánd..r..Gá$|iár Kálmán. 

nyitó itz ipa^ IK-IB piszkií a kőszén 
füsl. — nem leszállítja a mérleg >-v*le 
foglalkozol, hanem emeli' és iljra emeli, ; 

ilambor Vendel, Gömbös Kálmán*. Gaál Ger
gely, Bír. TíOnyo JáimsncV dr. Hétthésgy Klek. 

| Hamiig István. Horváth Laj"*, Iléllliiiger Jó-

A tul ipán csalj igy lene) a* kü/.tlt-
lein jegyéből a győzelem virága. . 

Kath. legényegyleti zászló
avatás. 

Mini mull l a p s z á m u n k b a n , részle
tesen leírt prograiiiiminkhan foglaltatott, 
ugy liirlénl teljesen a kath, legényegy
let zászló'széntejése a lkalmából rende
zel! ünnepség . A vidék és városunk 
százai véllek rész t a lélekemelő triirteT 
.uélvcti s az ü n n e p i - s z e n t m i s e végezté
vel, melyet dr. Wagner l.örine düiiii/lki 
apát celebrált , nagyhfttásu, reiuek fcl-
ava ló beszédde lny i to t ta meg i templom 
északi oldala m e l l é t i — d r . . StounjTua 
V.iktoiin pannonhalmi theol. t aná r a 
szegbeverés t . 

A gyönyörű beszédet mindenki él
vezettel hallgatta' s á l ta lános elégedet
lenségei kellett szer teszé t , midőn beíe-
harangozlak, mintha szegény Gulyás 
bácsi . — kiéri a harang húzatott, . — 
nem liocsálotla volna meg, ha 11 óránál 
egy negyedórával később hirdeti a ha
rang a rend gyászát . De megtör tén i , 
így azon nem vál toz ta tha tunk, csak 
sajnálni ludjuk, hogy a remek beszé
dei a harang szava miatt a legköze
lebb állók sem értették meg, pedig a 
szónok é rces haugja erősen csengett. 
A beszéd végével megkezdődön a szeg-
beverés , melyei mindenki valami gyö
nyörű jelmondat kíséretében eszközölt . 

A szegbeverök-jiévsora a következő:._J 
- Szögyény-Marieli Kerencné grófnő", István 

Viliim- püspök. Walli- Gyulaire- sz. Somngyi 
Unna grófnő, dr. Kehcr Ipoly főapát, Wagner 
Lőrinc apai. mint szentelő, Az egyesület tiszt
viselői u. in. elnök, alelnök, pénztaros,„dékán, 
titkár, karmester. Haffel Milrály mint alapitó 
tag. Pálinkás Géza esperes, a közhivatalok 
főnökei n. m. dr. Szalui Imre. Jakab Bódog, 
Pálovits József. Xeullauszer Imre, . Kelemen 
Tivadar. Iloffliáiiser Sándor, Heindl István, 
Váraljai Tál, Wittniain* Bódog. .Angyal Pál. 
Almiisi János, Ákocs János, Asbóth Gyula, 

Horváti) István. Huss Gyula, lleitekker Antal. 
.Horváth József I . . Horváth József I I . . Ilorler 
"aSinwiv.Hőhn Vilmos. Huchthausen Kde. Ilueiit-
hausen frigyes, fíoryáUi István piéposl. Iler-

-telendy Gyula, Háúzky Sándor, -Herényi Gott-
hard Sándor, Illés Kerenc apálkanoiiok, Jugo-

-vics Imre. Jánosa Pál, Inzsel János. Károlyi 
István, Károlyi János. Károlyi József, 
Károlyi Endre. Kanioiidi Kerenc. Ka-
raneai Márton, Kulid József, Kováts Kerenc, 
Kisfalud! Kálmán. Kot József, Klafll Gyula. 
Klafll Sándor. Kondor József. Kreiner József 
dr. Jviráiy János, Komatics Ernő, Kelemen 
Tivadar, özv. Kerkápoly Károlyné. Konkoly 
Kajosiié. Jiene József, Klaflll Mihály. László 
Ferenc. Lőrinc-Píd,-Lőrinc György,- Lilidben' 
J j ' rz i^I jm»,rereTt t , Moör'Gyula. Michl Vil
im w, Miklós -Lajos,. Merkly.-Ede, Marosi József. 
Molnár J á n o s I , Molnár János I I . , Molnár 

i János III . . Mábiási Antal, Molnár Lajoy, Mé-
-száros-János,4h*-MaróthL. László,, dr. Móric 
I lenes. Móroc Fei-enc. Módos József, Mizeri 
István. Máté Antal, Molnár Sándor. .Menyhárt Fe
renc, Marton Vince.Xagy Gyula,Németh Kerenc. 
Xémeth Károly. Nagy Józsel, Németh Mihály, 
Xeuiuann József. Németh Miklós, Nagy. And
rás. Németit József. Nagy Pál, ü/.v. Nunkoyits 
Sandorné, Nunkovics Dénes, Patyi Jónás, 
l'enuai Ignác, Pál József, Pálinkás Géza. dr. 
Porkoláb Mihály, dr. Pletnits Ferenc. Pintér 
József,'ifj. Keich Imre, id. Beieh Imre.'Reich 
Isvlán, Rosta János, Rosenheim Ferenc, Ra
gács Ferenc, Haffel Dénes, Remete Dénes, 
Röb Pál. Radó Dénesué, Szedmák • I-ajos, 
Szila György. Szalay József, Szabii Ferenc, 
Simou Sándor. Szabó József, Szarka József, 
Szenlimrey Márton, Szagán János. özv.Schütz 
Adolfné, Szabii Imre, Sztak Vilmos. Szabó 
Péter. Szalay János. Szalay János, Stcttka 
Péter, Szabó Károly. Sielbersdorf Sándor, So-
koray Elek, Szabó Imre, Sz.alay_l.ajos. Szigeti 
István. Szigeti György. Szüls István. Sarlay 
Gyula, Tischler István, itt Tory György, ifj. 
Tory György, Tóth Antal, Takách Márton. 
Tóth István, dr. Tóth József, dr' Tauber Sán
dor. Vajul Sándor, Wendler Lajos, Vas János 
Várlaky Béla, Vizlendvay József, Vadászi Pál, 
Vidos József. Vidos Benő, celldömölki lüzolló-
egylet celldömölki polgári olvasókör, celldö
mölki dalárda. Köz |K)iili kath. legényegylet, 
sárvári, szombathelyi, győri, .komáromi, Sü
megi, jánosházai, pápai, bátlaszéki kath. le
gényegylet, sárvári, szombathelyi, pápai ker. 
munkásegylet, devét^ri_ipan>s_ús-_kcreskedö 
ifjak önképző egylete. ; /. 

Benko Ferenc, liardia-.Klenier..Ik-nko-Jvároy. ' , .._ , ,, , 
Bisttzkv l"dön,T*ilindÍ*tvan. Mttnes j " ~ - • - • " • „ ? „ 
Bognár Pál, dr. Brunner Ferenc Baranyai 4 - k o r e r t mely ü l á n az öriásTIJŐ^ 
János. dr. Boda János, Bertalauffi Gyula pré-
liosL- t!suha l.ajos, Dinkgreve Nándor, dr. 
Császár József, Dávid Kálmán, Deli József, 
özv. lK'im Sandorné, Deut-schbauer Ignác, 
Damiter József. Ekker Pál Izsákfa. Fábián 
Dezső, Fehér István, dr. Erős József, Fülöp 
Gyula. Fülöp Aladár, Farkas János, dr„Géhn 
Lajos, dr. Gaál Sándor, Gayer család, Gróf 
Károly, Gersei Ferenc. Géfiii György, Geren-

zönség és az egylet szétoszlott. Déli 1 
órakor a >Szarvas* vendéglőben mint
egy 100 terítékű társasebéd volt, me
lyen számos felköszöntő hangzott el. 
Az estéli mulatságon zsúfolásig telve 
volt a »Korona* szálló kerthelyisége, 
ugy.. hagy az majdnem szűknek. bizo
nyult a közönség befogadására. 

A mulatságon felülüzettek: Szögyeny 
Marich Kerencné 10 --K. Gál Gergely ti-tffi-
Asszonyfa }• K. Sziliek Izidor dr. 10 K. Sza
lay János-n K. László Kerenc. Szinek Zsófia 
4 - 4 K. Uunllierr Gusztáv, Sehiitz -Gyula 
it—.! K. özv. Horváth Ignáeué 2 K 60 fill., 
Szabó József. Klafll Sándor Vadászi Pál. Xagy 
István. Fülöp Gyula. Málnási Antal, Gazdag. 
László iSíin ár v -fizvr-Hayer fiyuláné. dr. Géfin 
Lajos, özvr Kelemen Kerencné, Loránth Gyula. 
Hóhn Vilmos. Barabás Ernő, Merkly Ede, 
Német Márkus, id. Keich Imre 2—2 K, Orbán 
István 1 K 2(i tüll.. Károlyi József. N ^ N . , 
Iteich Rudolf Jánosháza, Dobson Józsid." T ö -
reki Sándor, Horvát János, lleitekker.Ferenc, 
I I . Molnár János, Szalay I J U O S . özv. Xagy 
Kerencné, Ernszl JózseJné,. Tónika Károly, 
Nagy Antal, Kuti József, id. Tory. György^ 
Horváth József, Hotyáth Lajos, Horler János, 
özv.,. Wendler Károlyné,.." üjez András, Vágó 
lJézsörpSpa". Sipkovits KiirolySzergény, Szeiler 
Antal, Dózsa "Nándor,. Német Sándor, Meny
hárt Ferenc, Rosenheim« Ferenc, Schiniilt 
Jenő, Máté^Antal. Tjpleki -Gyflrgy Eger. Mura-
lovics linri'. Imre Ferenc. Tompa Sándor, 
lXdi Józsel, Agárdi Ujos, Reindl István, 
Dobai Klek, ifj. Reich Imre, 1—1 K, Gombor 
Vendel. Balog Mihály *>—•KI.f i l l , Jugovies 
Imre (JÓ lill.. Bombay Béla Sárvár, Kolonils 
József 50—50 fill. Barlovszky Gyula, Takács 
Ádám, Engelsz Ferenc, Kocz József, Molnár 
János, Takács Antal -441—40 fillér, Rajki Ist
ván Sárvár, Huszár György, Kiniczky Gyula 
2t 1—2(1 fillért. 

Reggelig vidám jókedvvel folyt a 
tánc s a 'jelen voltak egy kellemes es
tély emlékével gazdagodva térlek haza 
az estély/föl. 

A jól sikerült mulatság azonban a 
fáradhatatlan egyleti elnök. dr. Szinek 
Izidor plébánostól nagy áldozatot köve^ 
telt, ugyanis a folytonos, rendezés fá
rasztó munkája alkalmával szerelelt 
plébánosunk valószínűleg meghűlt, ugy 
hogy most nagy betegen fekszik. Adja 
Isten, hogy mielőbb épüljön fel beteg
ségéből a keüzszeretben álló lelki vezéri. 

Apró bolondériák. 
Az utóim óra. — Bérmálás. — Kenytrtt-

(I népmk! — 
Egyik gimnáziumban történt. A diákok 

tudják, hogy csütörtökön délután gyónnak s 
nagyban találgatják, elmarad-e" délelőtt az 
utolsó óra, hogy kellőleg előkészülhessenek a 
lienitenciatartás szentségéhez. -
— Egyik a másikat böködi, köhögnek, (jr 

tokzatos képet vágnak, végre az egyik nebuló 
nem tudja megállani szó nélkül: 

«— -Tanár ur kercuisvükuianld holnap az 
' b t ó l s ó T i l ^ ^ M - . 

* A professzor ur arca kérdőjel. A vállát 
.vonogatja, mosolyog, de nem felel. . ~ 

Erre fölugrik az egyik kis tökmagzacskó 
az első padban s egész méltatlankodva för
med az . ö r e g r e : 

— Hát persze, hogy elmarad! Még azt 
se tudjátok, hogy csütörtökön lesz — nagy
péntek ? 

(A boldogtalan urna|Mit akart mondani!k 

http://Sz.alay_l.ajos


26 szám. KEMENESALJA 3. oldal 

Ugyanazon áz; órán történt ugyanezzel 
a fiúval. A tanár a bérmálás szentségét ma
gyarázza s azt kérdezi a kis vitéztől: ; 
... —, Képzeld, fiam, hogy te vagy a püspök. 

Mivel kened meg a bérmálkozónak homlokát? 
• — Mézgával feleli a kis magyar az 

osztály falrengető.nevetése közt: 
(Az atyja szatócs volt!) - ••• 

. -• • - - » • - * 

Egyik cticilista_ gyűlésen- nagybari: & 
nokol a pesti «úr». l)e hiába menydörög áz 
átkos burzsoá és a klerikális sütétencek ellen, 
BZ emelvény előtt álló jóképű magyar csak 
neín tud fölmelegedni. Olyan átkozott flegmá
val szívja a pipáját, liogv a szónokol tajtékos 
dühbe guritja. 

— Hát ha azt mondanám, hogy kenye
ret a népnek! akkor is ilyen hülyén bá-
mulna reám? ~ - ' ' 

f ' - A magyar megbüködi a sercegő dohányt 
azután odaböki ugy az agyara mögül: 

- . — Ife? . • — 
— . . — Kenyeret a népnek!— ordítja a pesti 

ur habzó szájjal, hogy a szegény magyarnak 
majd belerepedt á dobhártyája. ... : ':: ';—,. 

Az atyafi néni szól semmit Csak föllép 
a dobogóra s ugy képén felejti a pesti urat, 
hogy a szeme is szikrázik t ő l e : - - = • : " 

. _ —- Mit csinál kend!? Megbolondult? 
Az atyafi szája széle a füléhez sétál 

vizitbe. _ - — 
— Nem: a! — mondja csöndesen, — 

csak azt akarom mondani, hogy hán tenyeret 
a képnek. 

HÍREK. 
Levél. 

Ne szeresd az álmot 1 
Tarka pillangó az; 
Mindegyik Virágon 
Édes mézet sejtet, 
S ha adsz a szagára. 
Gsaiódásba ejthet. ' 

.. Ne keresd az álmot I 
Csábos kis madár áz ; 

- Bűvös-bájos szóval 
Ágról-ágra szaldós. 
Andalitó dallal 
Hogy Vonzzon magához. 

Ne hajhászd az álmot' 
Csalfa lidércfény az; 
Ábrándképeivel * 
Rajzol délibábot. 

——.^Irappen _az álom 
S hagy rideg Világot. 

Nv; ó h a ^ d ^ a z áhnot ' ._ 
Üres káprázat ..csak; 
Nincs abban Valóság, 
Boldogság sincs benne.. 
Aki felül néki, 
Hej, de rá Van szedve! 

De, ha mégis olykor 
Almok környékeznek, 

S ha egy pillanatra " 
El is szenderitnek. . 
Ébredj fel s jobban higyj 

—_ Szivednél eszednek! 
. Takács. Gedeon 

A „Ketnenesalja- azon tisztelt elő
fizetőit, akiknek előfizetése a mult hónap 

égével le jár t r l rér jükv hogy élöf izeléseF 
ket sürgősen megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást 
szenvedjen. Azokat a tisztelt előfizetőket 
pedig, akik dijaikkal hátra lékban vannak, 
szintén fölkérjük, hogy hátra lékos eló
lizetési pénzeiket az évnegyed alkaliná
ból -kifizetni szíveskedjenek. 

Aratás közben. Péter-Pál napjával meg
kezdődnek mindenütt a vidéken az aratási 
munkálatok. Hull az éles penge nyomán a~ga-
boná, marokszedő leányok vidám nótája tölti 
be a levegőt. Idő jő van az aratáshoz,a mult 
hetekben eleget pnnaszkodtunk á. folytonos 
esőzés miatt, panaszkodhatunk most a kiáll
hatatlan hőség Miatt," midőn a hőmérő áreyé-
kos helyen is, 25 lüfcut iuufal Celsius szerint 
a zérus felett elképzelhetjük,milyen munkát 
végez a mezőn az aratómunkás. Az irtózatos 
forróság még is követeli áldozatait. a, vidéken 
már több napszurási eset fordult elő. 

Változás a ss. Benedek-rendben. Pető 
Menyhért gimn. igazgatót Pápáról Celldömölkre, 
helyezte át a pannonhalmi főapát a nemes-
dömölki apátság jószágkormányzójává. 

Gulyás Elek f Alig több mint félév 
alatt a halál már a harmadik áldozatot kö
vetelte a dömölk i -apátsági székház tói: La ha eh 
Berthold, Vincze Paulin. Gulyás Elek. A mee^ 
boldogult 1831-ben született győri Szent-
Mártonban iparos szülőktől s a szent Benedek
rendbe lépvén, valamint 1855-ben pappá szen
teltetvén, 1 ével mint pannonhalmi székes-
egyliázi hitszónok, 17 évet mint esztergomi 
főgymnasiumi tanár, 4 évet- mint komárom
megyei füsi, 22 évet mint pozsonyíiiegyei 
deákü plébános és végre 6 évet mint kiscelli 
nyugalmazott áldozópap töltölt, mely uróbbi 

| szak 2 évében házgondnok is volt. Az esz
tergomi főgymnásiumnáJ mintaképe volt a 
szakavatott, lelkiismeretes tanárnak s nem egy 
liatal bencés-tanár tűzte ki magának köve
tendő például; mintaszerű volt előadásaiban, 
az azokra való készülésben, a tanítványaival 
való érintkezésben. A város és vidék társa
dalmi életében is élénk részt vett és min
denütt közkedvességü volt Mint lelkipásztor 
nemcsak j>apja volt, híveinek, hanem tanács-
adója, orvosa, mérnöke,~ügyvédje; mindene;-
Két tulajdonságát kell még megemlítenünk. 
Rendkívül erős magyar nemzeti érzését; volt 
TinMtTáUyál, kikbcViöbb^9z«»^air-ma-is-3z-
országbajv légjobban tudják mi mindent lehe
tett az ő magyar irodalmi óráin-á» 50-es 
években (!) is elszavalni. Másodszor fenome
nális tenor hangját ennek nyomai még 
70 éves korában is megvoltak nála. Most már 
a Bárány keblén nyugszik, melynek oly hosszú 
időn át oly sok téren érdemekben gazdagon 
szolgált. Nyugodjék békében! 

Mulatság a Sághegyen. Raffel Dénes, 
a Kemenesaljái takarékpénztár r . - t igazgatója, 
izsákfai földbirtokos ma délután a sághegyi 
szőlőjében vendégül látja a takarékpénztár 
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait úgy
szintén á tisztviselői kart is. A kedélyesnek 
ígérkező mulatság cigányzene mellett bizo
nyára, hosszú ideig fog tartani. 

Szolgabiráink szabadsága. Jakab Bó
dog, járásunk föszolgabirája f. hó 16-tól, Tar, 
kách. Márton szolgabíró pedig augusztus 16-tól 
kezdődőleg mennek 4—4 heti szabadságra. 

A jánosházai vizsgálatok. A jános
házai izr. népiskolánál az évzáró vizsgálatok 
a következő sorrendben tartatott meg: Jú
nius 23. án délelőtt á fiuk, délután a leá
nyok hittani vizsgája, 24-én délelőtt az L és 
I I . oszt, 25-én délelőtt az V;—VI. osztály 
vizsgája. Ugyancsak 25-én volt az alsófoku 
keresk. iskola tanulóinak vizsgája.. 

A trónörökös konopisti kastélyának 
kertjében kiöntött a tó és magával ragadott' 
7 embert. Természetesen nagy volt á riada
lom, de még nagyobb lelt a riadalom Cell
dömölkön, midőn rtözönség neszét vette 
annak, hogy a Központi kávéház külön "ter
mében levő dioráma még Jcsak ma este 10 óráig 

"latható, mert holnap már más városban üti fel 
tanyáját Használjuk fel az alkalmat, keressük 
fel minél többen, mert csekély 20 fillérért látjuk 
előttünk elvonulni a világ nevezetességeit.Ha 
nem keressük fel, ugy hiábavaló volt a nagy 
riadalom, mert aztán már közkívánatra sem 
hosszabbítja meg itt tartózkodását -

Kiutalt állami javadalmazás. A bel
ügyminisztérium a közigazgatási árva- és 
gyámhatóságnak -kiadásai fedezésére 1906. év 
július havára. 10,21-5 korona összeget kiutalt 
és a vármegye rendelkezésére bocsájtbtt 

Vásár Miskén. Sarlós boldogasszony-
napján Miskén megtartatni szokott országos 
marhavásár holnap, azaz f. hó 2-án fog" meg
tartatni. . . . 

Himzötanfolyant a Koronában. A Sin
géi- Co. varrógépgyár részvénytársaság hol
naptól kezdve a Korona-szálló nagytermében 
ingyenes hímző- és szabászaü tanfolyamot 
nyit vevői számára. Ajánljuk ezen már ismert 
kitűnő céget a hölgyközönség' figyelmébe. Már 
volt egy hímző tanfolyam két esztendővel 
ezelőtt is városunkban, akkor is nagyban párt
fogolták és sokan látogatták az iskolát, mely
ben az oktatás egy kiküldött szakértő tanítónő 
vezetése alatt fog végbemenni. 

Évzáró vizsgálatok. A celldömölki izr. 
hitközségi elélni iskolában az évzáró vizsgála
tok Péter-Pál napján tartattak meg. Kemény 
József tanitó ez évben szép eredményt pro
dukált a fiuk tanításánál. 

Tüzoltóegyleti táncmulatság. Tüzoltó-
••cg) lelünk válaszünánygzmu délelőtt 11 -óra
kor a városháza tanácstermében gyűlést tart. 
A. választmányi, gyűlés tárgya: A tüzoltóegy-

meghatározása.. 
AZ újoncozás vége. Egy nagyon is rö

vid időre vége az ujoncozásnak, nem jönnek 
már dalolva, vigan a kocsikon kora reggel 
városunkba a legények, mert a sorozás befeje
ződött hanem annál szomorúbban rukkolnak 
be újoncaink jövő hó 1-én. Járásunk 225 
újoncot adott a mull héten a hadsereg részére. 
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Manlicher-karabélyok a caendőrség-
BÓL A honvédelmi miniszter leiratot intézett 

—az—összes - csendöiuzámyparancsnokságok-
hoz. amelyben értesiti. hogy szeptember hó 
elsejével a régóla használatban levő Kropacsek-
lélé puskákat bevonja. — Ezek a fegyverek 
ugyanira régi fegyv rteknika mellett készül
tek s ismétlő renuv.erOk igen komplikait * 
emellett lassan is működik. Azonkívül gya
kori használat folytán már egészen ki vannak 
lőve ezek a csendőrpuskák úgyannyira, hogy 
biztos célzást eszközölni veltik alig lehetséges. 
A csemlörséget âz <-új rendelet értelmében a 
líüszarvignál használatban levő t»5-ös mintájú 
ismétlő puskákkal látják el, 
' Munk sközvetités A fÖldmivelésUgyi 
miniszter rendeletet intézett az összes törvény
hatóságokhoz, hogy szám és községek szerint 
Írassák össze azon szerződésnélküli munká
sokat kiket a munkásszegény vidékekre ara
tás és egyéb munkára szállítani lehet 

•ilyen időnk lesz? Meteor a júliusi 
időjárásról ezekét jósolja: Július hava is osz
tozik még a jeleidegi hónap változatos jelle
gén, amennyiben a csomópontok e hónapban 
i» elég sürün következnek egymásra, amely
nek napjai: 3., V, Ó, 10, 12., 13., 15., 16., 
19. 2 1 n 23, 24 és28-ra esnek, legerősebbek 
3, 10. és 21. a' következő hónap eleje a 
3-ától a hűvös csapadékos, jelleggel igen vál
tozatos egész 10—13-ig. Ezt követőleg eny
hébb, állandóbb, nagyobb meleg azonban csak 
21-ét követőleg várható, amily' napon egy 
liuda|>esten nem látható napfogyatkozás áll be. 

Tűzoltó-gyakorlat az apátsági major
ban. A celldömölki ölik. tűzoltó-egylet a tüz-
őrök és vízhordó fuvarosok bevonásával jövő 
vasárnap délután ti órakor az apátsági major
ban- fog nagy gyakorlatot tartani. 

Kertmegnyit is Dömölkőn. Csupor Sán
dor dömölki vendéglős kerthelyiségének meg
nyitása alkalmával ma délután szép kis ün
nepséget rendez, mely alkalommal, a kcrt-
helyisegben cigányzenekar hangversenyez. 

Táncmulatság. A jánosházai kereske
delmi es iparos ifjúság ma délután tartja 
nyári táncmulatságát.. 

Még nem olvastat Benedek László tol
lából a mult heten jelent meg -Budapest 
éjjel*- cimű szenzációs könyvnek masi.HÜk ki
adása. A mü bepillantást enged az Olvasónak 
az éjszaka bűneinek tömkelegéhe, az erkölcsi 
sQlyedés lépcső fokain átvezeti s a mü át
olvasása után mintegy megkönyebbul az ok 
vasó, hogy az erkölcsi bukástól — minthogy 
annak fázisait már sikerült megismernie, — 
meg van mentve, sikerülni fog e réven az 
önmegtartóztatás a csábító bűntől. A mű szer
zőjéhez József kir. herceg sajátkezüleg inté
zett leveleL-melyiiek hasonmása a mü elején 
szintén feltalálható. Az érdekes könyv ára 3 
korona. .Megrendelhető a -Budapest éjjel- k i 
adóhivatalában,,, 
utca (Zöldfa-utca: l t i d . 

Korosabb nevelőnő órákat ad né
met-, francia .nyelvből; iongórázásból, 

esetleg állást fogad el, mérsékelt árral. 

Érdeklődők kéretnek, a szerkesztőség

ben tudakozódjanak. 

Tájékoztató. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Névtelen 

levelekre nem válaszolunk. 

Hamui U!l"l"lr Celldömölk. A legjobb 
akarat mellett sem tudjuk közölni variét, na
gyon sokai kellene rajt változtatni. 

E rovatban előfizetőink elmét 
díjtalanul közöljük. 

Agyagára gyár: 
Boscowitl Sámuel Pápán, Korvin-ctca 18, 

Készít tőzálló anyagból divatos cserepkály-
hákáL Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak. . ' • ' : . . _-

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

Temetkezési vállalkozó. Kossuth I.ajus-utca. 
•- . . Ács: . ' 

Reich István áésmester^Kórház-utca. 
Reich Isire ácsmester,'Kórház-utca. 

" . ' " • ' Bádogos: • / 
Wendler Lajos épilleL »ts diszmű bádogos. 

Nagy raktár—konyhafélszcrelési cikkekben. 
- Borbély és fodrász: 

Engelsz Perese újonnan berendezett borbély-
és fiidrász-üzlete Celldgmölkön a Vásártér-
utcában. 

Mikns Kornélsé Kossuth Lajos-utca. 
Cserepes: 

Szigeti György cserei les-mester Alsóság. El
vállal minden e szakmába vágó uj mun
kákat és javitásokat, . 

Cipész: 
Gerencsér András m-i és női cipész, Vásár

tér-utca. 
Jánosa Pál uri és nöi cipész, Kercnc József-

utca. -
Klaiil Gynla férfi és női cipész, Erzsébet-u. 
Beit Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára, 

Kossuth lajos-utca. * 
Divatáru k e r e s k e d ő : 

Löwenatein J . és Pisi, Celldömölk és Pápa. 
legolcsóbb l>evásárlási-fiely. 

Németh Markos uri és női divatkereskedése. 
Szt. Háromságtér. 

Küsze rke reskedő : 
AlmásiJásos fűszer-,liszt- és festélkereskedő,-

Dömölki-utca. 
Gayer Gyulanó fBszer-, festék-és vaskeres

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

kedése, .zománcozott edény nagy raktára a 
Szt. Hároniságtéren. 

Hentes: 
Bödór József hentes-üzlete es husfiislöldeje 

Jánosházan. 
Kertész: 

Mér Gynla mü- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. 

Kávéház: 
Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca. — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ! 
Klein Jakab Dj kávéháza a vasáü állomás 

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

Erzsébet kávéház Győrött, Király-utca. Egész 

Kőmives és építési vállalkozó 
táluk Ferenc, Kis-utca. Elvállal javitásokat 

és házak ujra építését 
Vizlendvay József építési vállalkozó és ok i 

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

kálatokat és javitásokat. 
Horváth János, Jánosházan. Uj-utca. Elvál

lal1 mindenféle, kőmives munkát, házak ujra 
építését és javitásokat olcsó árak melletti. 

_ — 1 - " Lakatos: ' 
Légrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u 
Rosenheim Ferenc épUlet és géplakatos Cell

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

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 
L i s z t k e r e s k e d ő : 

Herzfeld Mór. Csornai Gőzmalom Liszt-
Főraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca. 

Takács György lisztkereskedése Celldömöl
kön, a Bencés-Tend épületében.- ——_ 

M a r h a k e r e s k e d ő : 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

Mészáros 
Kransz Mihály, Sági-utca. 
Si iger Ignác huscsarnoka Celldömölk, Kossuth 

I-ajos-ütca. 
Zsirai Lajos mészáros és - hentes üzlete a 

Fő-térén. Celldömölkön. 
Pék: 

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

Klein Adolí l'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad. 
Szita György, Kis-utca. 

Szesz- és b o r n a g y k e r e s k e d ő : 
Gansberger Ignác. Ság. Szesz- és bor

nagykereskedő. 
Sö r rak tá f : "-" 

Altstidter József, Dömölkí-utca. .* hires kő
bányai sör raktára. 

Szí jgyár tó : . 
Rácz Gergely Jánoshiiza. Elvállal szakmájába 

vágó mindennemű uj munkát és javítást 
S z a b ó : 

Gnttmann Adolf,Ki--utca. Készít férfi ruhákat 
a legdivatosabb kivitelben. - — S 

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

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készít 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Sikos István férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztítá
son elfogadtatnak. 

Tágé Dezső 
Fő-tér 253. 

első pápai . férfi divat-terme 
sz. Keszit katonai-, papi- és 

polgári ruhákat legfinomabb bel- és kül
földi ruh ikelmék raktáron! 

Téglagyár; ' . 
Bárdossy S. es Társai, Sági-utca. . 
Tory György, Szt. Háromság tér. - ..•'.• 

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

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

Üveges : 
Spieler Ede üveg-, porcéllán- és lámiiaánA 

kereskedése. Szt Háromság tér. - n " 
Vendéglő és szálloda: 

Hungária szálloda, I'ápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! 

Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 
épült'és fénycseri berendezett 5 szálló-szoba. 

Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A Idg-
Usztább sági íorok, figyelmes kiszolgálás! 

Hnbert Samn Vendéglője a Bárányhoz. Sági-o. 
Hubert Pál vendéglős, Csönge. 

^ ' *- I ^ ^ S S ^ JOWet sörli^véndé^iltLbérlOje János--
házán. 

Rotschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ktv 
" zelt sági borok. — Naponta Friss birkahtB 

kapható. 
Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 

Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. " ' ' 

Vak szamár száUOda Győrött Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. -• • .-

Vadászy Pál vendéglője Izsákfán. 
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Uj g y ó g y m ó d ! 
SlMVXflábn Stb. szenvedőknek sí >k év óta 
„ii.i ibált, orvosilag elismert, kolloidon 
is szabad:dmn:'n(t magyar találmányú 

hygienikus egészségi cipőimet ajánlom, 
. (.zen cipó belső szerkezetei Szakértők egy-
behánéZü velvmi nv« -vermi eddi,; felül 
múlhatatlan módon '••'biztosítja a lábnak 

; egyenes, természetes melegét., á rheumás 
betegséget .helyreállítja, az egészséges 
szervezetet pedigmeghűléstől essotvészé-

• íves betegségtől mégóvja. A cipő ruga-
nvos. könnvü elegáns l'oim I J U ts uh a-

,- Miikmik," kik hivatásuknál fogva sokat 
pTtittik. megbecsülhetetlen. 1 „duzzadást' 

"éssokféle hibbantaimat sikeresen gyógyít, 
a vériíeringétijegyeuletessé teszi, ennél 
fogva sok betegségnek enyhítő szere. 
érospoVtu* Ingyen, -egyedüli késxlMje a léttMálo •" 
B Y T K Ú G Y Ö Z Ö Bpest, VIII , , Kerepesi-ut 2 9 . 

Ne mulassza el megrendelni! ' Nincs többé i s z á k o s s á g a ^ 
inert .Manhattan nélkül 
H*'kg,. Manhattan-teji-

torral hizlalva 387 
kilót nyomóit ezen 

sertés. 

Zilser Johanna -10 'éveii nt kitűnőnek 
bizony-ült. közkedvelt 

A R C K É N Ö C S E 
eltávolít mindennemű szépséghibát, az orr 
és kéz vörösségét s aitarcnak késő korig 
egészséges, rózsás szint kölcsönöz. Ára:' 
1 nagy tégely 2 kor. 40 fill.', 1 kis tégely 
1. kor 20 fillér., a hozzávaló szappan 
1 drb 60 till. Szétküldések a világ min
den tájéka felé utánvéttel. Valódi minő
ségben úgyszintén kitűnő hajnövesztő-

kenőcs és szesz is kapható. 
ZiBlssr Herminánál, Budapest, V., Király-utca 70. 
Kapható minden gyógytár- ás drogneriában. 

Ad 1792/906 tkvi szám. 

Hirdetmény.. 
Tókorcsujmihályfa község ujmihály-

fai részének közös legelőjét tartalmazó 
tokorcsi 332. sz. tkjkv birtokszabályo
zás folytán átalakíttatott, melynél a tény
leges birtokosok tulajdonjogának bejegy
zése és a tkvi helyesbítési eljárás a 24366/ ! 
1893 I . M. sz.'rendelét 3. g-ának iiíá-| 
sodik bekezdése értelmében mellőztetett. 

Ez azzal a felhívással tétetik közzé: 
hogy mindazok, akik a telekkönyv 

átalakítása tárgyában tett intézkedések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
inegsértettnek vélik, — e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis 1907. évi január hó 10-éig be
zárólag nyújtsák be; mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő el
multa után az átalakításkor közbejött 
téves beye«evésh*B^ tnmé ibá«ntnemü-: 
igényeiket jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányiban többé nem érvényesíthetik. 

Egyúttal figyelmeztetnek azok a 
felek, akik a hiteles bizottságnak eredeti 

'okiratokat adtak át, hogy amennyiben 
azoknak egyszerű másolatát pótlólag be
nyújtják, az eredetieket a tkvi ható
ságnál átvehetik. •-' 

Kelt Celldömölkön, 1906. jun. 26. 
A celldömölki kir. járásbíróság, 

njint telekkönyvi hatóság. 

Bartha Elemér 
- ••' kir. albiró. 

t í u z d ü k U j f j e t i u e n e ! 
A sertés szépen fejlődik, gyorsan nő és ha
marább liizik, a teheti több és jobb minö-
segít tejel ad. a hr sokkal erősébb lesz é s ' 
súlyosabb terhet bír el, ha -ezek- elesege.be 

' naponta a világhírű Manhattan tápporból 
; csekély "mennyiséget adagolunk; ö kilő pró

bára 5 korona postaulánbéltel 1(K) kilo öli 
I korona, 50 kiló 26 kor. Budapestről vasúton. 
L szállítva. Hasznos tanácsadó a háziállataink 
[biztatása és táplálásához, valamim ezek ,be-
! tegségeikrflj és attól való megóvhatásukAil 

eiiiiü minden gazdának .uélEiíIözlietetlen ta
nulságos könyvet műiden rendéléshez ingyen 
mellékeljük."Megrendelési cím: Manhattan-
Vállalat, ltudapest, V1IL Bezerédi-ulca 3/M. 

a Zoa-por használata ut in, 
amiről ezer meg ezer köszönő

l e v é l önként beérkezeti. A Soa-
por kávé-, ital-, étel- vagy sze

szes italban adható anélkül, hogy 
errröl az ivó tudomással bírjon. 
Teljesen ártalmatlan. A Zca-por 
Hibliel ér. minta világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról, 

1 mert előidézi azt a csodahatást,; 
hogy az iszákosnak a szeszes 
italokat ellenszenvessé teszt A 
Bot oly csendesen és biztosan 
hat, hogy azt feleség, testvér vagy 
leánygyermek egyaránt áz ivó
iiák tudta nélkül, adhatja és az 

illető ini'g csak nem is sejti.mi okozta javulását 
Zoa a családok ezreit békítette ki. sok ezer 
férfit a szégyen- és bccsleleuségtől inegiuen-
tett. kik később józan polgárok és Dgyés Uzlet-

-emberek lettek. Nem kevés fiatalembert a j ó 
Lülrr. é i szerencséjéhez segitett .és sok ember-
; életét számos évvel meghosszabbitottiijl^— 
j Kg\•••adag ára egy teljes kúrához 10 korona, 
i Szétküldés titoktartás melleit portó- és vám-

4 mentesen történik utánvéttel vagy a pénzelő-
I leges beküldése mellett. Szállítja Auífenberg 

József Budapest, Bezerédi-ntca 3/JT asam. 

Legjobb mellékkereset 
nők és családok részére. Kgy helyen és 
egy háztartásban se hiányozzék az 
eredeti <Slyriai» kötőgép.—Árjegyzék 
ingyen. — Kedvező fizetési feltételek. 

Első styriai kötőgéppár 
magyarországi képviselete, FOGÚ J. L. 

Budapest, VI., Csengery utca 54. 

porcellán- és 
üvegszervizek, 

lámpák, chinaezüst Kérésre ké|>esárlap 
ingyen, — Ugyanitt utazók-.felvétetnek, 
kik vendéglősöket, kereskedőket és hen
teseket látogatnak, híres szegedi paprika 

eladásával sokat kereshetnek. 
1 kiló világhírű szegedi paprika 
—— 3 forint utánvéttel. = 

Í V Á H K O V I T S KAROLY és FIA SZEGEDEN. 

ALAGCSŐVEK 
HORNYOSZSINDELY 

iszapolt agyagból ; 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA' cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GOZTEGLAGYAR. 
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A g r a r i > A 

S 
KÉRJEN 

MINDEN 

a 
az GAZDA 

A GR A R I A-tól 
ÁRJEGYZÉKET > 

gözcséplókészletelröl, 
b e n z i n m o t o r o k r ó l 
és vetögépekröl. = 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
bev*élczim: 

ABRARIA Budapest Váczi-at 2 

r a r i A 

a 

A g 

Acejtylen világításhoz:-
Legjobb minőségű római darabos calciumcarbid 26 K, 
Legjobb minőségű romai szemcsés carbid . . • 30 K. 

Ara 100 kgr. tiszta sulyértfTehál csomagolási 

salybészáirritása nélkül,- ingyeries* csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenéhen pénz

tári engedmény és minden l e v ő j e jjAJkiil. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetyleakészú-

lékeket és teljes acetylen-világitasi berendezé-

-' seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-vüágitasi és calcimncarabid eladási vál lalata 

BUDAPEST, V , Václ-körut 26/a. 
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Pártoljak a haiai ipart! 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy üzletembe a legújabb divatú 

hazai kelmék 
megérkeztek: ogyszinte raktáromon a 
legfinomabb bel- és külföldi kelmék ál
lanak a közönség rendelkezésére. 

Kedvező bevásárlások folytán azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy meg
rendelőim legkényesebb Ízléséi is jutá
nyos feltételek melleit kielégíthetem. 

Dúr- választékban k é s i gyermekroba 
raktárt rendeztem be csakis hazai gyárt
mányból. 

Amidőn a n. é. közönség pártfogását 
továbbra is kérem, maradtam 

teljes tisztelettel 

üurnpold Jám 

PÁTAJT, Fo-utca (Beacéaek bérházában). 

Újdonság:! Újdonság 1 

Tulipán-kábátokban! 
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Épittetők figyelmébe! 
Vállalkozom mindennemű építkezésre, a legegy

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

Y. téren már évek óta működöm * megbízatásomnak min
denkor lelkiismeretes pontossággal feleltem j meg. miért is 
kérem a t. közönség szíves pártfogását' 

Azon helyzetijén vagyok, hogy á legkényesebb igényeket 
ís kielégíthetem s amennyiben minden megbízást a legmodernebb 
kivitelben is pontosan telje.-itcttem, megbízhatóságom ismeretes. 

A t. közönség becses pártfogását kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

PÁLFY JÓZSEF oki. épitő 
PÁPA, Hnnyadi János-ntca 4. (Saját ház). 

telmes fi.ii tanoncul fizetéssel fel
vétetik. 

Nyomatott Dinkgrove Nándor könyvnyomdájában Celldömölk 
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