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- Szerkesztőség «• kiadóhivata l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Olldöniölkön 
ide iiitézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű péhzilletékek. 

Pályaválasztás. 
Az iskolaesztendó végén. mi.lón a 

diákság kipihente a tizhón.-tpos fáradal
makat, azon szülőknek óriási gondjai 
vannak, kik gyermekeikkel- nem tudják 
mitévők legyenek. Tovább tanitnssák, 
vagy ne. •.. | 

Régi és — ugy látszik — kipusz-
titliatatlan rákfenéje az társadalmunknak, 
hogy mindenben a divatnak, a modern 
szellemnek óhajt, vél hódolni, holott — 
ellenkezőleg — a maradiság, a korhadt j 
rendszer mellett tör lándzsát. 

Amikor a szülő - eltekintve attól, 
hogy van-e, nincs-e kedve gyermekének 1 

ebhez vagy ahhoz — a modern áram-
lattól elragadtatva elhatározza, hogy! 
bármily nehezére is esik. gyermekét 
tovább taníttatja; hadd legyen ur. 
intelligens ember: tartozzék a lateiner I 
osztályhoz; legyen orvos. Ügyvéd, mér
nök, tanár stb 

Midőn ekként gondolkodik a szülő, 
akkor egyáltalán nem gondolkodik, ha

nem mintegy ellenállhatatlan erőtől haj
szolva, a divat aramintában benne van 
Nem keresi, nem kutatja a szülő, vájjon 
gyermekének elsősorban van-e a tovább f 
tanulásra kedve, van-e akaratereje, ener- I 
giája. eleven és éles föltogása, hogy a 
már emliteit pályákon valamire vihesse 
is, ne pedig tucat-ember maradjon Azt 
kell figyelembe venni, hogy a diplomá
hoz kötött pályák ; tuloh-tul elözötiölve 
vannak, s akinek nincs kiváló képessége, 
nagy kvalitása, vagy .pedig iiwgifeleló 
protekcióia (ami sokat nyom manapság 
a latban), az bizony elveszett ember I 

"ezeíT .előkelő" pályákon . " \ . ; 

Másodsorban a "szőlőnek az any ági
akkal is kell számolniuk, vájjon mód
jukban áll-e majd mindvégig támogat
niuk gyermeküket,. nehogy a . félúton 
elakadjanak: vagy hu szűken van a 
szülőnek és több a gyermek,• bizony-
bizony annyira ónfelnhhwonak nem kelt' 
lenni, hogy az egész családtól elvonjak" 
a garasokat; ha csak — mint emii
tettük — nagy képességekkel rendelke

zik a gyermek s kilátás van arra. hogy 
tehetsége révén olyan pozícióba jut. 
hogy visszaszolgáltathatja szüleinek a 
ráforditot". költségeket; de ha külö
nösebb tehetséget nem mulat a gyermek, 
akkor nem c-iak ó maga szenvedi meg 
annak idején, midőn nagynehezen kész-
ember lesz, hanem a szülő, a család is 
érzékenyen megérzi ezt. 

Valamit nem ártana már egyszer 
tanúim a valóban civilizált külföldtől: hol 
az iparos mesterség, a kereskedés nem 
annyira lenézett ág, mint különöseit 
nálunk. Tömérdek a felette müveit és 
jól szituált iparos és kereskedő a kül
földön, akik szégyenkezés nélkül léptek 
ezen pályákra: sót a tehetősebb szülők 
is ilyen "pályákra adják gyermekeiket 

Itt volna az ideje, hogy nálunk is 
szakítanánk azzal az előítélettel, hogy az 
iparos, kereskedő pálya lenézett pálya. 
Bezzeg nagy fontossága van az állam-
életben a kereskedelemnek és iparnak. 
Sokkal messzebb állanánk, ha mind na
gyobb számmal lennének igazán müveit. 

J t t f l t l t t e k . . . 

dói fűtöttek fenn a napba'. 
Kiszáradt a gégém csapja; 
Míg a pintesl ölelgettem. 
Tilosba ment a ménesem. 

Főbíró ur,,megkövetem, . ' . 
Négy keményen ne büntessen. 
Hiszen tudjuk, — itt is néha 
Nem legjobban fog a kréta. 

Pisla fis-tf >,' helluü.* 

A gesztenyefa árnyékában. 
tht áll a nagy gesztenyefa, a szőlőhegy 

alján, a présház közelében. Körülte kis tisztás, 
a tisztáson tul kis fenyveserdfl. Elhullatták 
már lombjukat a fák. hűvös szél fuj Szent-
Sebestyén felöl, de engem még egyszer a 
gesztenyefa alá csalt az őszi napsugár. S a 
mint a szél végigbúg a fenyők örökzöld ko
ronáin, azók regét suttognak nekem letűnt 

' idők boldog embereiről. 

A harmincas évek elején nemes nem
zetes Berkes .-y uramé volt a szőlő-hegy. Nem 
ütött még bele a civilizáció fillo.vera és |>er-
poszpora képében. Adót tőle nem fizettek, 

Vesd a pánuVát a szürkére. 
Hajtsd a biró udvarára, 

JSJSSJJSSBB 
Takács Grieom 

-méitts ulAWyHÜ'fBiinkkjf jlik..ilk<Klott-a - töke. 
ilreg János vincellér. Jutka . asszony a fele
sége és Eerkó fiuk Isten szent nevében vé-

A k k o r i b a n az egész tótság urai mind rokonok, 
vagy legalább is jóbarálok voltak. 

i k l a h á z a az ősi portán a nemzetes asz-
szony leöldöziette a már e célra hizlalt libá
kat, récéket, csirkéket, hogy kedves vendégeit 
lehetőleg jól láthassa el. Juliska, a ház öröme, 
büszkesége, a szépséges kisasszony sajátkezO-
leg dagasztja a jó p o r h a n y ó s vajas )iogácsát 
és egyéb finom" süteményt. A nagy gyepes 
udvar hátulján nemzetes uram mosatja Miska 
kocsissal a hordókat. 

Míg idehaza igy- készülődtek, a z a l a t t kint 
a szőlőben a vincellércsalád sem p iheni . A 

hegytetőn volt az urifiáz; egy nagy' szobából, 
konyhából és pajtából állt az egész. De mily 
ragyogó fehérre meszelte Jutka asszony azt. 
A földjét szépen kisározta, mert alighanem 
tánc is lesz. A konyhán is minden darab 
edény fényesre lett zsarolva, mert tavaly óla 

tBgUjÜBtit IIJII ni li|»iMfe*tak--munkájokat: kezdve a metszésen;' fánfF*1** 
gezve -a-préselésjjnr <A-~s«ttret -ideje, ugy lelt j értö-iwocal vizsgálja a -tév<4ablrall<'f|>n«dta/-
beosztva, hogy ne mindenütt egyszerre legyen, 
mert komámuraimékat, sógomraimékal s a 
többi ismerősöket mind meg kellett Und. 

ban a prést, igazit rajta egyet-mást, kilorrázza 
kétszer-háromszor., megkeni a nagy nyomtatö-
fát emelő facsavart, hogy ne nyikorogjon, ha 

S Z Á L A T G Y U L A épület - és b ú t o r a s z t a l o s 
ÓS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sá^-iriea Hujber-féle ház). 
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban. 
s m ~ Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon. 
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tanult, képzett iparosaink, mert szomorú 
tény, hogy tömérdek .Magvai országon 
az idegén ajkú Kereskedő és iparos s 
a lehetjó legjobban boldogulnak nálunk, 
bog). tblilllk solia cl nem kívánkoznának 
Ezek látván a mi balvéieiiiéityüiiket, e 
pályáról mindjobban megvetik itt ek/.isz-
teiiei.ijuk alapját, a mi diplomás embe
reink tekintélyes része koplal, állas, fog
lalkozás nélkül ténfereg- Hány hivatal
szolgai, képviselőházi tereiubizfosi állasra 
pályázott es pályáz ügyved, orvos, láuar. 
Es iiiiinlennek dacápu a társadalom ne
hezen ttnl vagy nem akar osziin-luL 

Igen. lanitiassuk a gyermekeket 
általános műveltségre es a/.tan adjuk az 
ipatos, kereskedői |«ilyiira. képzettségé
vel; szaktudásával, intelligenciájával ha
marosan' le • fuüjtt! győzni-" a tudatlant 

. kontárt es mint ilyen, egy re nagyobb 
tért hódit ós közkedveltségnek örvendhet. 

Dobjuk mar sutba azon avult tant, 
hogy a gyermekeinknek éppen jogász 
embereknek kell lenuiök; e pályán még 
mindig elegen niaradtiak. sót nagyon 
sokan, ugy hogy megeszi egyik a má
sikat. I>e a kereskedelemé, az iparé a 
jövő, főleg most. iitidóu nagyszabású 
iparakciók vannak előkészületben, midőn 
a magyar ipar érdekeben állandóan tesz
nek majd valamit: most. iunión az ön
álló vauiterület kérdése- napirenden van. 
és élei belépésé közeledik a megvalósulás 
fele, égetően nagy szükségünk vau ki
váló műveltségű, igazi szaktudással ren
delkező iparos es kereskedő emberekre. 
Ne engedjük át a teret a külföldieknek; 
a mi területünkön mi vessük meg szilárd 
alapját létfeiitartásunkiiak. no hagyjuk 
az egyes vidékeket elidegeníteni. • lle en

gedjük, hogy. édes nyelvünk rovására itt 
mindenféle nyelvek hangozzanak és a ; 
ini kenyerünket egyék" a melleit 

Az iparos és kereskedői pálya ma 
mar magasan áll, sókkal magasabban, 
sem hogy lenézhetne valaki, ha akadnak 
ilyenek, azok nyilvánvalóan elbizakodott, 
fcuhéjázoT de üres "fejű', civilizálatlan : 

egyének, akik minden áron urat akar
nak játszani* es.. mint urak akarják végig
élni életüket 

A szülő legyen tisztában a gyermek 
lelkületével, .képességeivel, hajlamaival 
és kedvevei. Hámozza ki a valót s a 
liljhez.valóban kedve* oroz. arra a pá
lyára adja ilcit azt nem lehet mondani, 
liogy erőszakolja a szülő, a gyeruiekét j 
az iparos .pályára, mikor i-llhez abszo- 1 

hite semmiféle iuijlamli'S.igaIliire.; azon- 1-
bau a szülőn midit a nevelés: A sCidiiió 

•gyermekbe mar korún bele-oltani lehet: 
az iparos es kereskedő pálya szeretet, 
ami ha belé oltódik, minden rábeszélés 
nélkül is ónként fog ezen pályákra ki-j 
vaiiko/ui. 

Apró bolondénak. 
Etymoiogia. .Magyar olvasó órán elő

fordul ez a szó: csoroszlya. - Mondd meg 
fiam, mi az a csoroszlya? — Kiu (városi gye
rek) gondolkodik, tineg-lopog, egyszer csak 
kiböki: K é r e m . . . kérem, vén asszon). , 

Szakszerű. Káplár a fészkelődő regrutá
hoz;. Hallja, mi maga éibilbc? - Káplár ur
nák alássan jelenteni, komédiás. -- Hátiakkor 
ne fészkelődjék kend. mintha mirzogna maga 
idatt a telegráfdrót, hanem ugy álljon, mintha 
késeket dobálnék maga mellett a falba. — 'w 
Ablrelen ' 

Ragoz s. .Mond meg fiam, hogyan Ta
gozódnak n.iióueiuü lieinel főnevek? 

•— 'A nönemiCuiH-et főnevekéi ugy ra
gozzuk, hogy a birtokos e s i ^ T T - r r r m - kapnak 
semmi ragoi és ezt mindvégig megtartják. 

Önérzet, /.égisz századunkba csupa né--, 
ineteg voltak, csak három rtiagyarog voltunk: 
ja ziii. /"avornyicsko Is l'eprobubbra. ' 

Kérdés. Mondja meg. jelöli ur. mii c.-is 
nálna maga. ha olyan uradalomba kerülne, a 
hol sok az ügynevezett savanyu föld? 

I'raxi: Savanyu képel vágnék hozzá! 
* 

Tanár: lló?eiuluJJ. Iliiért vörös ebben a 
hőmérőben a-borszesz? '— K.: Kliérem. vö-
rös borbiil való! -

Modern. - .Yeni. Pista, málioík- egy 
hétre nem mehetek sétálni, már kell kimenőt 
adnom a naccságiaiak i ^ ! 

* 

1-onök: l.áljo maga Fhöredi. en .illőbbet 
nem bizokh magára a klllllcsol. jXem khülö-
iiös éz magának? — Kürcili konyuló: Éppen 
nem. Jtíölíök ur, az volna a khtilönös, ha olyan 
malla pohrám volna, hogy rám merne bizlli 
a kltulcsot . 

Mértan Órán. Tanár: A mérőszalag több 
méter hosszú acéllemezből .van. Kezeli kél 
ember. Az egvik meg fogja az egyik végét, 
ez áll egy helyben: a másik a .másik végét, 
ez meg sem mozdul-és igy diaiadnak tovább 
a mérendő távolságon, 

A SOroZÓ-biZOttSág előtt. Hatalmas 
termetű, szép szál legény áll a sorozó-bizoli-
ság előtt. Nagyilóval sem lehetne felfedezni 
semmi hibát rajta. Csak Ugviluzzad az em
lői minden izma. Hanem.. . No, hát a jobb' 
kezének mutatóujja görbe. 

A liszt urak összedugják a lejükéi. 
—' Bizonyára svindler! :' 
— Svihák! Igy akar megmenekülni a 

katonaságtól ! 
Csak azért sem menekülsz meg, 

pupák! — ordit az egyik kapitány s int az 
őrmesternek. 

Az. odalép a legényhez s egész szelíden 
elkezdi .kezelni, az ujját. Kicsavarja, becsa
varja, összeszorítja, visszaszorítja, kitaszítja, 
betiszitja, hogy a szegény legény hetvenezer 
Csillagot lal a levegőben. 

Hiába! Az ujj görbe marad 

majd használják. A présház melletti pincében 
állanak szén sorban az óboros ' honM, azon 

-- - t liioil porosan, pókhálósán. Ezekhez' ugyan nem 
nyúlna, hadd lássa a nemzetes ur. hogy János 
érint ellenül hagyta őket-A pincén tul van a 
vinci'ller-lakás. egy szoba, konyha es kamra, 
mind gondosan ki lesz takarítva, mert szüret
kor annak'a sok hetyke urikocsisnak Jutka 
asszonynál le-z terítve. 

... ' Végre megérkezik a nagy nap. Korán 
reggél, társzekéren viszi Miska az un családot 
és .á rengeteg eleséget a szőlőhegyre, még a 
gitár is fel lesz léve, hátha még ma szűkség 
|esz rá. 

•Megjiivilöilil^gjpaBymHr' J^ÚIPS—kwm-oh 

~ ~ ~ mW^lk* I? a mrt«ílé>iT' aTéTVimanier"-s'AISJS* 
alig győzik a puttonyokkal elhordani. Nemze
tes uram szüretelöknél vigyáz, nemzetes 
asszony es Juliska a konyhán sürgölődnek 
hogy a vendégek jöveteléig minden készen 

. legyen. Egymásután érkeznek meg azok,: már 
a kis fenyves utján puskaroptigással jelezve 
közeledésüket. Nemzetes uram régimordályá-
val felel nekik Isténhozottat Kölcsönös üd

vözlés inán végigjárják az egész szőlőbirtokot. tornyaiban az estharangszó. Ónéinál a dal, 
elszéhilm-k n szüretelök *özt -azulim- «-ttázi- --minden ajak imát reben. .Majd vacsorára hivíV 
gazda szíves lóvására az öregebbek- a pincébe 
ménnek bort kóstolni, az ifja pétiig leteleji-zik 
a nagy gesztenyefa •• alá. ahonnan az vp**z~ 
liiuravOlgyön végiglátni. Előkerül a gilár. meg-" 
csendül a dal. Akkoriban nem tartották mű
veltnek, aki nemeiül nem ludótl s azért na
gyon divatos voll mindenféle' lovagének. A 
vendégek már s..k szép német nótát eldalol
ták, miliőn ;i tu^itisAss/om- vette kezein'-a 
gitárt s rákezdte a Kisfaludy örök szép .Cso
kim- -,o énekelni. Senki más nem tudta a dall. 
csak ö es Károly urli. 

szava hallatszik a háziasszonynak, bemennek 
s leülnek a leritetl asztalhoz. Még a vacsora 
felére.sem érlek, felhangzik az ajtó előtt a 
Kákocy induló. Az itfég Csérnelóczi l-ici ban
dája az. Nem kellel felkérni, jól tudja, mikor 
van melyik háznál névnap s ki mikor* tartja 
a szüretet. Emlékezete naptárában ezek a 
számok piros belükkel vaunak feljegyezve. 
Táncra perdül a fiatalság s u«\' éjfél felé. már 
az öreg urak is kezdik a nénémasszonyokat 
forgatni. ~ ~ 

Karoly urli is 'összekerül Juliskával 
_ - J i á r o l y úrfi-a sz. iwsz.- i l^rt^ < faji i i -v. .h. .K -nirB,. j ' i m,*r,úfft,*ü | , y ^ m . . l l „ r r f i 
"JBVTst végezte iskolait l'ozsonvban. s ha-Isten 
megsegiti. ajövö megyegyűlésen megválasztják 
esküdtnek, lik énekelték olyan szépen, hogy 
mire az utolsó versszak is elhangzott még 
sokáig némán, megilletődve álllak a többiek. 
Azután mindenki szerette volna tudni ujra és 
ujra és ujra kellett 'megismételni, inig Végre] 
az egész fiatalság egviitl énekelte. 

aiiro-eseményov Mini kergetödztek. mint niu-
to^alta .luliska bábuit kis cicáit s egyéb já
tékait az idősebb .Károlynak. : ö meg mint 
épített ^kártyavárakat Juliska - gyönyörűségére, 
— Eszébe jul-e Juliska kisasszony — kérdé 
Károly, hogy olyankor, mindig azt mondta, 
majd ha mi nagyok leszünk, én leszek a mama, 
le meg leszel a 'papa éíí mi is i lyen'szép 

De megcsendül a környék templomainak kastélyban lakunk, de igaziban? Volole-e kedve 
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— Ungehürles Dummerei! Schreckiicher 
Pupák! — ordít a kapitány, rettentő dühbe 
gurulva. • 

A német katonaorvos meg bánatosra 
konstatálja, hogy a fin »untauglicli!«"•• " 

A tiszt urak közt ott Van -a Vármegye 
derék alispánja. 

Mosolyogva néz a liu 
veregeti a vállát. 

— Szegény J fiam! Hát aztán mindig I 
ilyen kificamodott volt az ujjad? 

— Nem! - - felelt a legény egész őszintén. ' 
— Hát milyen volt azelőtt? 

Ilyen ni! — mondja á boldogtalan 
s egész önérzettel mereven kifeszíti az ujját. 

Egyszerre harsogó kacagás tölti be a 
termet. Szegény fiu csak akkor veszi észre, 
mit csinált, mikor az ezredorvos harsány 
bangón ordítja a .tauglich—ot! 

HÍREK. 
Villanyvilágítás Celldömölkön. A cell

dömölki villanyvilágítás ügye l'íetnits Ferenc 
dr. fáradozása Folytán gyorsan halad a meg
valósulás felé. E héten 1'letniLs Ferenc dr. 
celldömölki ügyvéd vezetése alatt küldöttség 

Nem jönnek a sainesiek. G. i 'ilisi 
színigazgató titkára, dr. Varjas Lipót, a mult 
.bélen városunkban járt s bérletet gyűjtött a 
legközelebbi színházi szezonra. Minthogy azon-
balt Tárcsa és Lipik fürdők igazgatóságával 

ö j g j " • ! • s*ertdt megegyezésre jutni, a fürdőidény 
^ " " ^ ^ f l a á r t á g kénytelen e fürdőkön előadásokat 

tartani s így a celldömölki szereplés az őszi 
idényre halasztatott Pilisi társulata nagyobb
részt uj erőkből van szerződtetve -s öszszel 
teljesen jyV műsorral kezdi meg társulatával 
szerepléséi városunkban. 

Vereskakas Jánosházan. Gróf Erdődy 
Ferenc jánusházai téglavető kemencéjének le-
teje f. hó 23-án d. u. 5 órakor ismeretlen 
okból kigyulladt s az teljesen le is égett. A 
tüz oka valószínűleg a kéményből kipattanó 
szikra volt mely a téglavető kemencének 
borhadt tetőzetén alkalmas gyúlékony talajra 
akadt. A-kár bíztositás révén megtérül. 

Meteor augusztusról. A jövő augusztus 
havának csomópontjai; L 4, ti, 12, 13. 15, 
10, 20, 23 és 27-re esnek, amelyek még elég 
nagy -számúak ugyan, de multán közülök 
csak a li-ik hűvösebb, a lobbi pedig mind 
meleg jellegű, így a folytonos változásoktól 
mentebbek leszünk, mint az elmúlt három 

járt Kőszeg vámsánál, hogy a városnak a I hónapban voltunk. A legerősebb hatása cso-
(•anzgyarral kötött szerződését betekintse s a 
villamlelep létesítésének tervezetéről felvilá
gosítást szerezzen: — A tervezetek, különösen 
a Ganz-gyárral, a küldöttségnek annyira meg
nyerte tetszését, hogy kijelentették, miszerint 
a celldöin/ilki villanyvilágítást a kőszegi min
iára fogjak létesítem. 

raosl beváltani, amit akkor gyermekésszel 
ígért? Juliska .szendén elpirult .s ugy mondta 
a boldogító igent. 

A szüretelök már mind elszéledlek. Jutka 
asszony a cselédségnek szolgálja fel a vacsorát 
Már hozzá is ült»k. csak Ferkó, a vincellér 
fia hiányzott. . . 

Hova lett senki sem tudja. Jutka asz-
szony biztatja a többit, csak egyenek, majd 
előkerül: jől tudja anyai szive, hová ment fia. 
Ott áll- a nagy gesztenye mögött s várja szive 
Zsuzsikájál, ki erre jár vizért a völgybe. Szi
vét gyötrő féltékenység, marcangolja, mert ma 
egy pár tréfásabb úrfi egy kicsit enyelgett 
Zsuzsikával. Zsuzsika a szomszéd vincellér 
leánya, nem valami szé|>ség. nem is .gazdag, 
de nincs olyan muukásláiiy a faluban. Amint 
a kanyargó ösvényen a gesztenyefáig ér, Ferkó 
hirtelen elébe toppan. — Jaj, Ferkó, mit ke
resel te most itt. állj félre, hadd sietek haza. 
inert már sötét van. Ugy, ugy, tör ki Kérkő-
ból a féltékenység, én már csak az utadból 
álljak. Ma nem mondtad ezt az ujunknak 
"ilakini a szőlőben! F.j ha! méltatlankodott 
Zsuzsika, hát olyan ostobának tartasz, misze
rint azt higyjem, hogy az úrfiak közül vala
melyik elvesz ? V-ttgy pedig talán ép|ien rosz-

-:jzat gondoltál felőlem? S- dérreWurral eUiet, 
á - p r é s e l ő l f f i s r W * 

s vidám tréfa és meseszó mellett folyik a 
munka reggelig. . *" 

Margit. 

mópontok ti. 13, 20 és 27-ére esnek. A li-ik 
I hűvös, a többi azöuhail mind meleg, a 20 
I és 27-iki ezenkívül még zivataros, vagy viha

ros jelleggel. Augusztus jó szőlő érlelő böna|*-
< mik mutatkozik, különösen, tia -a várható ..a-
l gyobb napkitörések- is bekövetkeznek. E meleg 
< befolyásra szüksége is van a szölögazdának 

mert szeptember havának több' jellegű cso
mópontja van, amelyek nem igen hatnak 
majd előnyösen a szőlő érlelésére,-, hacsak itt 
a napon történhető nagyobb kitörések nem 
segítenek, amelyek az idén oly előnyösen be
folyásolták épen a legválságosabb csomópon
tokkor, a bolygók állásailiől jövő kedvezőtlen 
jellegét az időnek. 

A leanyegylet műkedvelői előadása. 
A leanyegylet. — mint mull számunkban je
lentettük, — augusztus IS-ára műkedvelői 
előadást tervezeti, melynek szerepeit a f. hó 
hő 22-én tartott gyűlésen osztották ki. Az 
olvasó próbát í. bő 23-án tartották a Korona 
.-willi'i nagy te. lilében, a napi próbákat |<edig 
másnap kezdték meg. Mint értesülünk azon
ban a napi próbákat közbejött személyi es 
technikai akadályok miatt meg kellett szaki
tahi, miért is az egylet a műkedvelői előadást 
nem aug. IS-án tartja meg. hanem a körül
ményekhez képest az őszre, vagy léin 1 ha
lasztja el. . . 

Villámcsapás. Gróf F.rdödy Ferenc 
alsósági nagybirtokosnak a Sághegy alján 
fekvő birtokán a learatott s kepébe rakott 
gabona közül egybe beleütött a villám s azt 
elhamvasztotta. Szerencsére a tüz tovább
terjedése megakadályoztatott 

Tanfolyam tanítok részére . A £~évi 

borkezelési tanfolyam fog tartatni Budafokon, 
a m. kir. pincemesteri tanfolyamnál. A tan
folyamra különösen azok a néptanítók vétet

nek fel, akik olyan községekben vannak a l 
kalmazva, ahol a lakosság első sorban szöllö-
mivelésre van utalva. A tanfolyamra felvettek, 

. lakás és élelmezésre 70 kor; átalányt kapnak, 
mely összeg a tanfolyam első napján fog az 
illetőknek kifizettetni. Az egykoronás bélyeggel 
ellátott kérvényben feltüntetendő az életkor 
és nyelvismeret: csatolni kell a tényleges al
kalmazás, valamint a szóllészet terén esetlég 
eddig kifejtett munkásságot igazoló bizonyít
ványt: akinek pedig i hetes szőlő és borgaz
dasági tanfolyamról már van bizonyítványa, 
az is csatolandó. Felszerelt kérvények a kir. 
Tan felügyelőséghez folyó évi július hó 25-éig 
adandók be. 

Eljegyrós. ltotschild Dávid vendéglős 
alsósági lakos a mull héten'' eljegyezte Ko-
senthal Gizella kisasszonyt Kapuvárról. 

A polgári olvasó kör választmánya 
í. hó 25-én délután gyűlést tartott, melyen 
Gróf Károly városi pénztáros, olvasóköri el
nök ellen a >Kemenesvidék< mult ben szá
mában .Az átkos adói cimén megjeleni hír
lapi közleményben foglalt támadásra vonatko
zólag kimondotta, hogy azt rosszalja, a leg
határozottabban elítéli és elnökévél— ismerve 
annak tapintatosságál — szolidaritást vállal. 
F.iniek folytán indítvány tetetett, miszerint 
Huss Gyula folytonos veszekedései és táma
dásaira való tekintettel ennek lapját az. 
olvasókörből kitiltja, arra többé elő nem fizet 
Az indítvány felett a legközelebbi közgyűlés 
log végérvényesen dönteni, — mint halljuk, 
Gróf Károly a közgyűlés határozatához k ö 
t ö t t e elnöki tisztében való megmaradását is. 

Minden cigány kuxa, •laáaikl énekli: 
• Könnyű neked sólyom madár van pnrod!« 
I)e arról is van alkalma városunk közönsé
gének meggyőződni, hogy Keller Zsigmond 
Magyar (árkus \Variette Társulatának nincs 
párja, mert elsőrangú művészei páratla
nul állanak a maguk nemében. Ugy l ' r o k s 
testvérek, a múlninászok, mint MLss Alexandra, 
műlövésznö. Nagy Károly erőművész és 

•birkoz<V-bajiH>k,~Kdo!mlt> Andeson elsőrendű 
kc-zegy .-n.-uly zo stb., slb. mind elsőrendű művé
szek. A társaság kitűnően van szervezve s> 
így élvezetes előadásban van részünk. Hono
rálja is a közön-ég Keller igyekezetét, ameny-. 
nyiben minden esti- teli h a z a i vonz a bitite^-
tett műsor. 

Visszaélések a honi ipar cüne alatt. 
Az josztrákok legújabb szélhámossága az, 
hogy külföldön készült iparcikkeket hazai 
gyártmány név alatt hoznak forgalomba. 
Szomorú, hogy a haszonért akad közvetítőjük 
elég. Egész csomó olyan osztrák cikket lelep-
leztek már le. amelyek nemzeti szinű j e l 
vénynyel vagy nagyjaink képeivel ejtik téve
désbe a közönséget. A kereskedelmi m i n i s z 
ter tehát pniák látta az I . fokú i p a r h a l o - á -
gokat figyelmeztetni, hogyha tudomásukra jut, 
hogy" kereskedők a származási hely tekinte
tében lévedéste.ejtésre alkalmas feluattid. 
jelzésstd-vagy jHvWlyíjfS*ellátnit áruiwvime-
"ket-'tm/.nnT; forgalomba, a kihágást -erjntást 
azonnal indítsak- meg. — A fődolog azonban, 
hogy a közönség ellenőrizze ezeket a vissza
élésekét s hozza nvilváuosságra. 

L»gt l iaaer tobb g V Á G Ó D E Z S Ő irmakkel kitüntetve! 

e l s ő p á p a i f é r f l - d i V a t t e r m e 
P A P A , F ő - t é r s z á m . . Nagymunkásszabó segédek felvétetnek. 

KifopiisUlan s%abá*u 
ferf iruhák.papiruhak, 
uradalmi erdészliszlck-
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőöröknek. 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes-
. tűletnek egyenruhák 
legelegánsabban- mértékután 
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Beküldetett. Városunk tisztaságára és 
rendjére szép; lényt vet az a körülmény, hogy 
a HÓ^ósy-Ujr£& a templom közelében levő 
renovált->PáWy«-féle emeletes ház előtti jár-

1 dán.és kocsiúton, dacára annak, hogy az épít
kezést már jó ideje befejezték,, még mindig 
nagymennyiségű tégla és kődarabok hevernek. 
Eltekintve attól, hogy a tisztaság és rend isi 

megkívánja, hogy főleg a templom körül levő 
tér ily állapotban ne maradjon: ugyancsak a 
közönség érdeke is, hogy az úttest rendbe 
hozassák, miután a mostanában vámsunkban 
működő cirkuszt látogató közönség utja is 
főleg erre visz. Tekintve, hogy a kivilágítást 
rendszerint nélkülöző uton hazatérő és az el-
sziVrt tégladarabókhan meg-megbotló közönség 
részéről a ház tulajdonosának nem egy — 
épen nem hízelgő —. megjegyzésben vau ré
sze. Felhívjuk a tulajdonos és az. illetékes 
körök figyelmét ezen mizerabilis állapot mi
előbbi megszüntetésére. 

festi sértés. Pííler Pál ostliasszohyfai. 
lakos-f."hó 24-én marhákat őrzött_az ostfi-
asszonyfai határban, közben a-marhák a le-

. v géíöröl eltávoztak s elmentek ahilosba; Fehér-
Pál jóinódu gazda .rétjére és burgonya
földjére. Fehér efölött annyira haragra lobbant, 
hogy a hanyag tehénpásztort elverte s rajta 
» napig gyógyuló könnyű testi sértést ejted. 
Az eset feljejentetett a kir..járásbíróságnál. 

Tüzeset Kenyériben.5 kenyériben f. hó 
21-én déllM'ii l'usztay Mihály portáján ki
gyullad! a zsnppos istálő teteje s vele együtt 
2 tyukój és táskámra, valamint Lakatos Jó-, 
zsef .seilésóta és özv. Czinder Jánosne ket 
sertésóla i * a Itiz martalékává lett. Összes 
kár óTó korona, melynek egy része biztosítva 
volt s így az megtérül. A tüz oka ismeretlen. 

Lótenyésztők figyelmébe. A foldmi-
velesügyi miniszter felhívja azokat a lóte-
nyésziöket. kiknek birtokában három es lel 
ével betöltött, de nyolcadik évet meg nem 
haladt ko>-" meiilo van és azt eladni óhajt
ják, hogy ebbeli szándékukat 1 koronás bé
lyeggel ellátott beadványban legkésőbb aug. 
hó 10-ig a fiildmivelé.-ügyi minisztériumnak 
jelentsék be. Az eladandó méneketa bejelen
tések "mertekéhez és a bejelentők lakóhelyé
hez Képest most is egyes központokon fogjak 
bizottságilag megszemlélni és megvásárolni. 

Tejgazdasági tanfolyam Sárváron. A 
sárvári lejgazdasági iskolában augusztus hó
nap I l i 31-ig gyakorlati lejgazdasági tanfo
lyam le„z néptanítók részére, főleg a lejszö
vetkezet vezetésében részes tanítóknak gya
korlati kiképeztélése céljából. A tanlolyauira 
luisz néptanítót, fognak felvenni akik egyen
kint 7(i koróda államsegélyt kapnak. 

A l i teknósbekan lovagol üt evvel ez
előtt egy Hougeiiiont nevű szélhámos előadási 
tartott a londoni földrajzi társaságban. I llyan 
kalandos dolgokat adott elő ausztráliai élmé
nyeiről, hogy senki sem hitte el meséit. El
beszéléseiben nagy szerep jutott a teknös-
békán való lovagolásnak is. Azt állította, hogv 
egy alkalommal ugy menekült ki egy tóboi. 
hogy felkapaszkodott egy teknősbékára, mely 
kivitte a tó partjára. A tréfás urat akkoriban 
kinevették, most azonban valóra vallotta a 
különös lovaglást. A londoni hippodron taván 
előbb néhányszor ráütött egy teknősbéka há
tára es furcsa szavakat súgott neki. amivel 
• megdelejezte-- 'nz allatot. Azután -ráült a 

Rougemont azt tervezi, hogy kísérletét.a nyílt 
tengeren is meglógja ismételni. 

Üzlet megnyitás, .lövő hó elején SchTe-
singer Samu férfiszabó uri divattenaet-nyit a 
rtpai-utcai Gömbös-féle háziian. Az elsőrendű 
férfiszabó üzletekben működött uriszahó mai 
lapszámunkban megjelent hirdetését ajánljuk 
3 kényesebb izlé.-ii közönség figyelmébe. 

Brutális gazda. Dacára annak, hogy 
Krisztus születése óta mar a XX. század nem
zedéke vagyunk s szeretjük emlegetni, hogy 
a felvilágosult kor gyermekei vagyunk- mégis 
az emberi szivtelenség kisíró tanújelét adta 
Szakonyi l.ajos kemenesmihájyfai gazdaember. 
Folyó hó 23-án egy választó-borjúját súlyos 
furkósbottal 8—H) arra jani egyén szeme 
láttára teljes erejéből ütötte-verle, ugy. hogy 
a nyomorult állat kínjában összeesett s nem 
birt felállani. Egy látszik, az állatvédő egye
sületek ismertető könyvecskéi "még nei'n j u 
tottak el Kemenesiiiihályfára. hogy ott akad 
gazda, aki: tán azt gondolja, hogy az állat 
nem is érez: pedig ha beszéd utján nem is 
tud érintkezni az emberrel, erezni épp-ugy 
erez. mint az ember, de különben is mivel 
szolgált rá az a nyomorult állat c brutali
tásra," hisz hl! szarvasmarha nem volna házi 
állatunk, mennyivel nehezebb volna a gazda 
megélhetése; Szeressük azért az állatot s kí
méljük öt, még ha a verésre rászolgál, akkor 
se bántsuk, hisz állal, amely okszerűen gon
dolkozni nem képes.-Azt- esei feljelentélett a. 
celldömölki .szolgabirósatímtl. . :- — -. - . 

Bizony, bizony az a hőség! •— - (Ki 
vonal a mezogazd.-ts.igi értekezésből.) ---- Hu 

.aÁ-emberek az- ejriiull nyáron tólehi kérdez
ték, hogy-különösén a mezei munkáknál, az 
ökel kínzó szomjúság ellen mitévők legyenek, 
akko.t eu azt ajánlottam nekik, -amit ezennel 
minden olvasómnak ajánlani fogok: —ők azt 
próbálták és" ezen jé, tanácsomat megköszön
ték és én ugy hiszem, hogy ezen soraim sok 
olvasója, ha csak szellemben is, ugyanazt 
fogja tenni, ha erről egy próba által szemé
lyesen meggyőzödnek. — Vegyen, ugy mond
tam az emberekhez. 1 liter vizet, hagyja ezt 
egy leli kanál, körülbelül lá-r2U gmram 
Franck-kávé-pótlekkal. ami felesége konyhá
jában bizonyára meglesz, 5 percig jól lellor-
ralni. azután a fözetet állítsa félre es hagyja 
kihűlni i ízlés szerint-egy kevés cukrot is te
het hozzál azután palackban vagy kulacsban 
vigye magával a mezőre. — legjobban tenné, 
ha a palackot azután egy árnyékos helyen a 
földbe ásná. — mivel az ital akkor hűs, friss 
inared. Ha azután szomjas, akkor igyék ezen 
Franck-fözctböl egy jó nagy kortyol és cso
dálkozni fog, hogy szomjusága milyen hosszú 
időre csillapítva marad. A -Franck- tehát 
nemcsak a legjobb kávepótlek. mert hiszen 
ilyennek általánosan el van - isinerve. — ha-
líeni a legjobb szoiujcsjllapiló is. 

Es ha .társaságban az 0 tapintatlan elő
adására tréfálva mond valaki tiltakozáské|>en 
megjegyzést s ilyen módon akarja ö bebizo-' 
nyilain állításának valódiságát, azt legjobb 
volna jó eleve mindennemű társaságból ki
közösíteni.' ne hogy a legcsekélyebb tréfás el
szólást valónak, vehesse és azt más értelem
mel " ismét fel fujhassa. 

Celldömölk, ÍOOH július 28- i ...... 
Gróf Károly. 

NY1LTTÉR. 
E roviit tárta] ívűért nem felel .a szerkcstó. 

Nyilatkozat 
A •Kemenesviilék» niult vasárnapi szá

mában -Az átkos adó- cím alatt egy cikk 
jelent meg. melynek írója (előadó után. mert 
én ővele nem is beszéltem t azt állilja rólam, 
hogy én a városházára adófizetés végett fel
jövő polgároknak absurd dolgokat mondok, 
pl. hogy -a sok adófizetésnek a jelenlegi kor-

-mmiyaz-nka.. Ezen-álhtás fám fogon iut 
hazugság .. 

Miután az ügyet tárgytalanná akarom 
tenni, illetve fentnevezett s hasonló hírlapi 
cikkekből a la|wi| (melyei az olvasóközönség 
kezd unni s egyéb tárgy híján] senki által 
töltetni nem akarom, felhívom a sötétségbe 
biirkoli alakot, a fenti cikkben említett'*több 
adófizető polgár, közül egypárt állítson szembe 
velem.•akiknek az inkriminált kifejezést mon
dottam, hadd ismerjem jőalcaróimat. 

Tájékoztató. 
- E rovatban elő iietőink cint 

díjtalanul köb Íjuk. 
a Agyagára gyár: 

Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-cica Is. ' 
Készít tűzálló anyagból divatos cserépkály-> 
hákat. .Javításuk is jutányos árban elfogad
tatnak." '•-'•'-, 

Asztalos: 
Schütz Gyula c|tülci-. bútor- és portál-asztalos. 

Temetkezési vállaikózó. Kossuth Lajos-utca. 
• • Acs: 

Heich látván ácsmester. Kórház-utca. -
Reich Imre ácsmester. Kórház-utca. 

..-V', B á d o g o s : 
Wendler Lajos épület es diszmű bádogos. 

Nagy raktár- konyhafelszerelési eittkekben. 
Borbély és fodrász : 

Engelsz Ferenc újonnan berendezett borlx-ly-
.'és fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártér-

utcában. 
Mikus Kornélné Kossuth Lajos-utea." 

Cserepes-: 
Szigeti György cserepes-mester. Alsóság. F.l-

vállal minden e szakmába vágói uj mun
kákat es javitásokat. 

Cipész: : 
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár

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

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

Kossuth l^ijos-utca. — 
Divatáru .kereskedő: 

Löwenstein J. és Fiai, Celldömölk és Pápá. 
U-golpsőbb bevásárlási hely. 

Németh Markos uri és női divatkereskedése, 
Szt. Háromságtér. 

'j-. " F f t szerkereskedö: 
Almási János fűszer-, liszt- és festékkereskedö, 

Dömölki-utca. 
Gayer Gynláné fűszer-, festék- és vaskeres-

kdese. SzL llároinságlér. 
Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskéres-

_ kenése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt Hároniságteren. 

Hentes: • • 
Bödör József hentes-üzlelp és husfDstöldéje 

Jánosházan, . - r 7 
Ker tész : 

Mór Gynla mü- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. - > 

K á v é h á z : 
Központi Kávéház Kossuth l-ajoá-utca. —. 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ! 
Klein Jakab Uj kávéhaza a vasáti állomás 
—kraeh^n . - idég iwknek tahilk«í!«si-é5-**ó-
—raközó helye. Minden jdőbcH-friss kávé. 
Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utca. Egész 

éjjel nyitva, naponta cigányzene. 
Kőiirives és építési vá l la lkozó: 

Lalnk Ferenc, Kis-utca. Elvállal javításokat 
és hazak ujra építését.. 

Vizlendvay József építési- vállalkozó és oki. 
épitö-mesler Celleümölkün. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj mun-

kálatokat'és javilásokal. 

http://mezogazd.-ts.igi


5.' oldal 

Horv :fh János, Jánosházán. Uj-n'tca. Klvál- | 
Ihl mindenféle kőmives . i i i inik.it , házak uji-a ! 
építéséi ésjavitásokat olcsó árak melletti. | 

- í - C Lakatos: 
Légrády Kálmán, épület és géplakatos. Ságj.=rr+ 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cetl-

- döniölk. Sápi-utca. ''*r . 
Simon Sándor épület és.géplakatos.Kussuth-L-u : 
."Túlvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 

a»í , l . iszlkereskeilö • I 
Herzield Kór. Csornai Gőzmalom Liszt-

Főraktára Celldömölk. Kossuth Ijijos-utca. 
Takács György lisztkereskedése (>|ldöniöl- : 

-kön. a Bencés-mid epületében. 
Marl i t ikeieskedő; 

Klein Testvérek, terenc József-utca. 

Mészáros 
Krausz Mihály, Sági-utca.. 
Si ger Ignác liusesafnoka Celldömölk. Kossuth 
' • IvHJös-iilca. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a ; 

• IV . -UTei^ . Celldömölkön. . - . ! 

I»ék: 
Kelemen Ferenc.-Kis-utca Kink: Kossuth l..-u I 

Kenyérsütések elfogadtatnak. 
Klein Adolf l'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad, j 

.Szita György, Kis^itca.; - ; ' • 
^ Szesz- és bornagykereskedő : 
Gtinsberger Ignác. Ság..- Szés*- es bor-
h "nagykereskedő. -j 

.*'. Sül-raktár: 
Altstádter József, Döuiniki-uica. 1 híres kö-

finuyai sör raktára. . \ '• ] 
". ' S z a b ó : 

Gnttmann Adolf, nnluíri és egyenruha szabii 
»A tulipáii'-ho/.'Vasarter-iilea. 'Vasúti sáp- i 
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- és i 
gyermek ruha raktár. Olcs.'. árak. 

Tihanyi Bela ruharaktára Celldömölkön, a 
.Sági-utcában. Kerti- és gycriuekruhák nagy 
választékban tártainak raktáron. 

KKMKXÉSAUA 

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

31. szám 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekints* még 
SikOS István férfi és gyij-meV-ruha áru
házai" .lánosházán. Mértékszerutli megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok elfogadtatnak. 

ALAGCSÖYEK 
HORNYOSZSINDELY 

iszapolt agya-gból 
Vágó Dezső első pápai férli divat-terme 

Ho-tér ;í.r>:t. sz. Készit katonai-.' papi- és 
polgári' ruhákat. I.eglinomalili bel és kül
földi i i i l ' ikelmék raktáron ' 

Téglagyár: 
Bárdossy 5. és Társai, Sági-utca. 
Tory György, Szt. Ráromság tér. 

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

templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára-
"kon. Szoba-kárpitozá.-M.k [Tapétája legújabb 

minták mán. kifogáslalanut"kiszittetnek. 
Üveges : K . •. 

Spieb-r Ede üveg"-, porcelláír- cs lámpaárilk 
kere-kede.-e. Szt. Háromság ter! " 

Vendéglő és szálloda: 
Hungária szálloda, l'ápai-ulca. Kávéház, ét

terem es'szállo-szobák. Pontos kiszolgálás! 
Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. 1'jonnau 

épült és fényesen lierendezett lö szállo-s'zoba. 
Szarvas vendéglő, Szt. Háromság-tér A lílg-

tisztább sági borok, ligyehnes kiszolgálás! 
Hubert Samu vendéglője a Báránylmz. Sagi-u. 
Hubert Pál vendéglős Cs.'.itge. 
Rotschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán" ke

zelt sági borok. — Naponta Friss;...birkahús 
kaphatói • ' . • • " ' " 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal *zemk"ll. Állandóan 

- frissen esa|Hi|t köliáuyai sör." 
Vak aianvir szaUoda Győrött. Teleki-utca 

Marschall IMI vendéglős. . -
VadáSIJ Pál vendéglője Izsákfán. 

bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSÓ SZOMBATHELYI GÓZTÉGLAGTAR. 

Tartós és j ó ! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzéki árakból nagy engedményt 
' adunk t. vevőinknek: ugyanis kerékpáraink -

árát felére: 80 korosára szállítottuk le, Ma-
I gyanú-szagba az elvámoláséit i korona Szá-
| mituuik fel. Világhírű „Multiplex" k e M -
1 páráinkért H évi inixbeti júliilltixl editálunk. 
1 Számtalan elismerő levél a szállított 'jepekről. 
! Klsóminóségü gyártmányé „Multiplex" ke -
| rékpáraiuk felülmúlják e ..téren Kqrópa gyárt-
| nianyail. mert gépeink összes alkatrészei 
| teljesen gyárunkban készülnek s igy azok 

tartósságáért szavatolhatunk, 
i Árjegyzéket kivárwtra ingyen cs bcrmenlv* küld : 

a „ M U L T I P L E X " kerekpárgyár, Berlin 2 5 7 . 
ilitscheiner-strasse lö. 

Uj g y ó g y m ó d ! 
Sheuzaáhan stb. szenvedőknek sók évota 
kipróbált, orvosila? elismert, külföldön 
is 'szabadulnia'oll magyal találmányú 

h/gienikus egészségi cipőiméi ajánlom. 
Kzen eipő belső szerkezeié szakértők egy
behangzó veteménye szerint eddig feliil-
iinilhatatlaii módon biztosítja a biblia; 
egyenes, termeszeié-melegét, a rheumás 
betegséget . helyreállítja, az egészséges 
szervezetei pedig meghűléstől es sok veszé
lyes betegségtől megóvja. 'A cipő ruga
nyos, könnyű, elegáns formájú, és olya
noknak, kik hivatásuknál fogva sokat 
járnak, megbecsülhetetlen. I.ibizzadást 
és sokféle hibbantaimat sikeresen 

'a' vérkeringést" egyenletessé teszi, ennél 
fogva sok betegségnek enyhítő szere. 
Prospektus ingyen. KgycJül i készítője a lelntliiK.; 

BYTKO G Y Ú Z Ú Bpest, V I I I , torepesi-Jil 2 9 , 
Iivtk'"> Vikmr ttr hv^ientküs" cccsívcf;. cipői, 

mt^to'cinek cnirulama knvetelmcnveknek,' m e l y 
Ível nr. ember ci í i -szv^ot sottri nicptarlhmiii . 
e; ert mitníctiktnck mvlegcn ajanl.im Dr. l~'*jf-
ler Emil, 4" óv rité [pűnodom Rudapcs-et', 

VI LTi-u:c« 1 H . sz 

•h Ige** tisztelt Hytkó urf. H C S ^ C T H C kc« 
tett cipővel ic l j ts infíicK-ficd^sctncl cdemelte 
ujjy hvnicnikus mint ki^Ttta- 'ckmtctcbcn. 

, c»-c«t ci^et mindciiütt •.Hni«:n fogom. 
Tclics Uszie'ettcl 

m e d . d r Koth Henrik, 
Hnrs tv i i i rdn Mcrci;meny . 

Ne mulassza el megrendelni! 
i inert Manhattan nélkül 

limkg., Mauhalláii t á p 
|Mirrai hizlalva 387 
kilót nvoinolt ezen 

(gazdák l l g y e l m é b e 
A sertés szépen fejlődik, gyorsan nő és ha
marabb hizik. a tehén lölib és jobb "iiiinö-
iségü. tejet ad/ a ló sokkal érŐÍebb lesz és 
súlyosabb terhet hír el. Dia ezek elesegeln' 
naponta a világhírt Manhattan tápporbol 
Csekély jiiennyisegel lulagolunk: ö kilo pró
bára ó korona |Histaiitáiibétte1 Imi kilo öo 
•Liriina_áii kjló 21$ kor. IJuJapeslnil v;l>ulon 
izáltilvá. Flásznos táiuicsado a jiaziaiiaiaihlr 
hizlalása es táplálásához, valamint ezek be
tegségeikről es .ittöl való . megiivtialásukriil: 
eiinii minden gazdának ' nélkülözhetetlen ta-
jiulsá^iis_töiiyvel iniilden reraMéshea-Migyeri 
mellékeljük. íMegiviidetéji^* cini: ManhaTrarf-'' 
Vállalat. Itudápest. VIII.. Bezeréih-iilca 3/M. 

Legjobb mellékkereset 
ílök és csaladok ri'szere. Kg'y helyen és 
egv háztartásban se hiányozzék az 
eredeti ..Styriai- kölöaép. — Árjegyzék 

Kedvező Rzelési feltételek: 

Nincs többé iszákosság! 
a Zoa-por haaaxilata ntáa. 
amiről ezer meg ezer köszönő-

levél önként lieérkezelL A Zoa> 
por kávé-, ital-, étel- vagy sze-

.sze- italban adható anélkül, hogy 
errről az ivó tudomá ssal bírjon. 
Teljesen ártalmatla n A Zoa-por 
töblM't -ér. mint a világ minden 
Szóbeszédé a tartózkodásról, 

\ mert előidézi azt a csodahatást, 
.ÜT" az iszákosnak a szesze* 

Hatokat elli us'ciívcssé li-szi. A 
ZOS oly Cseni lese i i és biztosan. 
haLhogy azt feleség, testvér vagy 
leánygyermek egyaránt az ivó
nak Hul la nélkül adhatja és az. 

illető meg csak nem is .-ejti. mi okozta javulását. 
Zoa a családok ezre i t b é k í t e t t e ki. sok i'zer~" 
ferlit a szégyen- és bee-telenségtöl megmen
tett, kik k é s ő b b józan polgárok és üuyes ilzlet-
emben*>k-leUek. Nem kevés fiatalembert a j ó 
i i lr;; és szerencséjéhez segilell es sok ember 
i'Hélét számos évvel megliössznlibilotta. — 
Egy a d a g tira egy t»ljes- kurtihoz 111 korona. 
Szi'tküldés titoktartás melleit porio- î s vant-
ineiiteseif ti'u-fei>rjk--fljtánv'éTrel fttgy » pi-n̂ <-l<">-
leges In-MihTésé iiielletCSzTillitja AullBáheig "* 
József Bndapest, Bezeredi-ntca 3/M szám. 

porcellán- és 
üvegszervizek. 

Ittmpát;. chiiiaezüst. Kérésre ke|ics árlap 
ingyen. Ugyanitt ultizok felvétetnek, 
kik' vendéglősöket, kereskedőket és hen
tesekéi, látogatnak, híres szegedi paprika 

eladásával sokat kercshelnck.-" 
1 kiló világhírű szegedi paprika 
= 3 forint utánvéttel. = 

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

http://iiiinik.it


Férfi szabó divatterem! 
Tiszteléttel hozom Celldömölk és vidéke n. e. közönségé

nek b. tudomására, hogy f, jévi augusztus ho elején Cell- * 
dőmölkön, a Pápai-utcába^i (Király dr. ur háza mellett levő f 
Gömbös-féle házban) 

f é r f i s z a b ó 
V. 
§ 

d i v a t t e r m e t 
nyitok. —Készítek a mai kor igényeinek megfelelő polgári-, papi-
és egyenruhákat. A fővárosban 9-és a vidék nagyobb városai
ban is több évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe 
jutottam, hogy m. t. rendelőimet minden tekintetben kifogás
talanul kielégíthetem. 

Kitűnő angol szabás! — Szolid árak! 
Becses megbízásaikat kérve, vagyok 

- 1 -kiváló tisztelettel: 

J SCHLESINGER SAMU, uri szabó. • 

4 
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KÉRJEM 

MINDEN 

ai GAZDA 

|A GR A R I A- tó i 
ÁRJEGYZÉKET 

gőicséplőkésíletekröl, 

és vetőgépekről. = 
Ai árjegyzéket dijtalanal küldjük. 

LeVélczim: 

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 
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Acetylen vi lágí táshoz: 
Ljifatt •taiséfl résai tfanfeK MJMMMMÉM IS L 

L i j j o t ó i minőségű római szintesés c a r W d . . . . . 30 L 

Ára 100 kgr. tiszta snlyért, tehát csomagolási 

súlyheszámitása nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenéhen pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. -

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkésiü-

lékeket és teljes acetylen-vilgitási erendezé-

seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors' kiszolgál ás t 

Schvarcz József és társa 
acetylen-vilagitasi él calcinmcarabid eladási vállalata 

BUDAPEST, V , Václ-körut 26/a. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölk 


