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Megjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : ! W T .-vre S korona. Iclévre
' k"it»n:j, jicHftdrvrf
-io>ri itá.
1'iSJié- .-zamVgta, darabonként
fillér.

Vigéc.
K i az a .vigéc? Magyar hazánk
egv kiih'mlégessége Olyan „ember, aki
mások rovására üzletekben utazik:
Külső alaktani nézve linóin [testi
IIr. Szeméi élesek, íTrtnt""a zsákmányra
les.'i liinzé. Szimála elsőrendű. Lábai a
laluzásia alkuival;. Hejárja az országot,
K;irpáloklól Adriáig s' ahova léjp. d l lii
nem nő! többé. Ajkáról mézédes.lu-széd
csepeg. Rosszul" fejeztem ki ináganv
Anni. Valósággal arcul* mint a niegdagadl Duna hullámai. Énh'klödik esaládoil egészsége iráni. Kikérdezi fül és
le'idi- nii-nö rokonságodat, Ii'ogy véle
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Dinkgreve Xandor köuyvnynmuYija (!elhlömölkön
ide intézcndök a szellemi nszl illető közlemények,
, .*• hirdetések es mindenrirnifl péuzilh lékek.

tér. Kidobod 10-szer. visszatér It-szer," szaval adla. niegeskiidölt. líogy minden
végre is. hogy szabadulj , löle. aláírsz egyes vásárló, havonkin! egy bizonyos
> egy megrendelést.
napolt, szent misét kap. F.s ezen szent
** Lehet nála rendelni minilenl a vi- mise kijár neki minden hónapban, élohigon: szeiilké|^.diel^ióz>;iliizérl. ájtatos lében "és halála után.' A járóbor laliisi
imákat, oeetcsséiretát. szövetét.'Varró- s t felül neki. rendeli egymásután a szent
egyéb gazdasági gépekel. Iliztosil, tüz. , képekel. sőt beíratja, összes ismerősét
jégveres, bajesel. balál é> még nem tu- és rokonságát. Szent misét Ugyan nem
flbm. mi ellen. Olyan ember ö. kinél iiyer. de.legalább aránylag'elég olcsón
minden kapható. Ma kjváimd. talán az szabadul a vigéc körmei közül,
ég csillagai! is lehozná. S ami-a fő*";
Tudok néhány esetei, ahol az ily
szerinte, mindezt, haszon nélkül, önzel- képvásárlás egészen másként, meglelte-'
lenül, irántad való különös.szeretetből ! tősen balul ütött ki. .Kiég csinos kénél
leszi. Neked, de csakis neked, jámbor : mutogatott a vigéc. \\z ára sem volt
vásárló, sokkal olcsóbban is adja. mint | túlságosan magas. Az alkui megkötik.'
másoknak. Hozzá nem is kívánja, hogy ; a megrendelést a vevő aláírja. Egy hét
a megrendeli portéka árát azonnal le- múlva megérkezik a küldemény. A renlizo-tni. Kelveszi ö részietekben is.
delö már. g y a n ú s n a k . találja, üugv a

lekenyerezzél! S lia le sziilia állsz vele.
pláne észreveszi rajiad, hogy egy mák
szemnyit is érdeklődői jövetelének célja
Hogyne akadna aztáii olyan, afci j -szállítólevélen több kg, van. Hogyan
iránt, véged van. Beléd .kapaszkodik, Timyi hízlatási.v. Tlvrri mézeWiaZos be-'] -lehet ez? Csak nem követ" szállítottak
mint a kullancs és nincs hálálom, mely szedre felcsap és aláírja a megrendelést? í neki kép helyeit? Kiváltja, mert kikeli
nyakadról lerázza. Hasztalan mondod, Minden községben akad néhány ilyen' váltania. De csak akkor rémül el iganincs szükséged semmiféle -inegrendé? szVrerjrVétlen. Egyik például kis^szent- zába'n. midőn látja, hogy a megrendelt
lésre, hasztalan tiltakozol, nem enged. képeket'rendelt a vigécnél. meglehetős I dolog tízszeresét küldöttek és olyan siVégre ellbgv a türelmed. Kidobod. Vissza liorsos áron. Igaz. a vigér biztosította, lány portékái, hogy akár ki isTízórhatja.

Thököly későn hallotta meg ezeket a
maradi a kuruc zászlók alalt. .Ezek is, ki
baljóslatú híreket. Tikkasztó melegben, jolius tudja meddig maradnak hozzá hivek ? Xagy
havában, elszántan védte E|ierje.-I s meg is sor az., inikorxiz embernek 10.000. forint
lllenli a túlnyomó nemei had ellen, ha a . van kitűzve a fejére ! Hátha kedvet kap va
Csalódások világa.
iilriik- csak néhány száz emberrel segíti. -'I*e lamelyik a díjra? _ .. ._•'"•
- . ' ' • "
Irta: Béri F. ?.S!j(M.iHit.
n e m tette. Igy aztán elveszett minden, lmod,
Konyárra vezette seregének romjait. Itl
A fejedelem' alatt egyre jobban megin Kalló. Ki—Vajda. . A hullámok mindinkább találkozóit a váradi pasa követével, aki azt
az üzenetet hozta neki. hogy a pasa keresi,
gott a talaj. Il.u-tfa. Makiirica, Dunajec még összecsaplak a fejedelém feje fölön.
Kénytelen volt odahagyni a szép Kel keresse fel öt a legközelebbi napokban.
a lel beállla elölt a csá.-záriak kczri-e kerülj.
Alig pityiitalloit a tavas/.. Erdélyben j.- vidéket, melynek minden talpalatnyi földjét
A fejedelem szive megdobbant Hiszé
hutlcnségi "pörbe Digt.ik. Hívei jól liultak. véres diadallal ragadta kezéhez.
keny eHilier volt kapva-kapott az alkalmon.
hogf 'Apafi es Teleki személyes gyűlölete az
Serege egyre jobban züllött X e m volt.
Hátha újra felragyog.szerencséje napja ?
egésznek az indító oka. de tehetetlenek vol ami lelkesedést .öntsön beléje. A folytonos Ki tudja? A lörök szeszélyes. Eddig elhagyta
tak ezzel a két emlierrel szemben. A gyönge kudarcuk nagyon alálohaszloiták harci kedvét. — hatba most egész erejével melléje áll?
Apáti hajthatatlan volt most az egyszer:
Szeptember végén mar liiliarha huzo- , Akkor újra visszatérnek előbbi hivei s uiegj
Thököly elvesztene gyönyörű erdélyi birio- llotl az üldözött fejedelem.
1 szerzi ennek a szerencsétlen nemzetnek, amire''
kail.
"Erre a hirre majdnem egész serege fel már oiy_ réges-rég vágyik: a szabadságol.
Szirma; András, jég* kis
A török is egyre jobban elbiil. giilt tőle. bomlón. Egyik legvitézebb hőse. I'elneh.izy
'•^WtW'^'W'rWne'Jl'l rázta"
Jlindenfélé azt^^sgi>uiiittMi'ir^.
— Xem hiszek én a töröknek. Ki tudja,
o k a azoknak a c.-ufos vereségeknek: nielvek generálishoz. A többiek is követték a példát
a lefolyt kél évben az izlainoi e r t e k . Azt re l.egkiv.ihb emberei egyinásulán letették a hű mit forral az. epéjében. Xe menj l>e. uram,
Váradra ! .Meglásd, vasra vernek !
besgették, hogy titokban összejátszik a csá- ségesküt a koroná> király kezébe.
Thököly mosolygott.
-szárral. a törököt csak az orránál fogva
A fejedelmet nagyon lesújtották e szo
vezeii.
Xem kell mindjárt az ördögöt! a
morú eseménvek. Alig másfél ezer ember
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S Z Á L A T G Y U L A épület- és

bútorasztalos

éS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-ut€a Hujber-féle ház).
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban.
i<s- Flváüd

?enicthczíGe!:et

egyszerűtől kezdve a,legdíszesebbekig szoüd árakon.
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— Pörölni akana ezért? Elniehet Bu
dapestre. Bécsbe vagy Prágába, amely
bírósághoz a vígéi- vagy megbízója tartó-'
zik s talán a peri meg is nyerné, nem
meri elkezdeni a nagy távolság miatt.
S igy mindig veszeti ügye .van a ve
vőnek.
Legnagyobb kárt mégis a külön
féle gépekben nlazi'i ..vigéiek teszik.
Mennyi családot incgnyomoritolluk már
ily módon! A mamákat rábeszélik, hogy
vegyen leányának varrógépet. MiirSfzepcn. finomul dolgozik az ö gépe! Mek
kora időmegtakarítás! Meg azután a
nehéz mezei munkál sem kell végeznie. :
hanem megkeresi a jó Ju'ís szobában'
kinyiiél. még a gép árál is hamaro
san. Aztán ez mégsem olyan para£zJj_
munka.
Különösen ez Utóbbi halja meg az
anyák szivét s a varrógéppel beköltözik
s-okszor az elégedetlenség és nélkülözés
a szobába.
Hátha még a gazdái liidja rávenni
valami gazdasági gép beszerzésére! Akkór van ám meglőve a gazda !~A._nyakába sósnak látatlanba egy i'x-ska ma
sinát méregdrágán, .csomagolási, szállí
tási, biztosiliisi és még nem lm lom.
minő költségekkel együtt. A gépel vissza
-m-m veszik. Ha néni tudja, vagy nem
akarja beváltani, 8 uap múlva elárve- '
rezik s azután űzetheti a vételért és
költségeket. Ha nem llldja. utánasir
nádhideles viskója,
vagy egy darab
földje.
.. ...
Ezek'elromlott géprészek kicseré
lésével is foglalkoznak. Kitörik egy ke
rek? Készségesen szálld neki egy ujai.
Kein ielszik cséplőgépje; vagy hibája
faha fe-teni. Ne c-ak azon rágiidjunk ürokké,
mi történhetik velünk, mert akkor sohsem
megyünk semmire. Ismerem a váraili pasát
— nem volt az nekem soha ellenségein!
_
— Kn csak azt mondom, ne higyj néki!
Lám. Eperjest is elengedte veszni. őmiatta
szorultunk ki a Felvidékről is. Azt meg ma
gad is.tudod, hogy Ibrahim fővezér mennyire
haragszik rád. Urain, ne vesd meg tanácso
mat, ne menj be Váradra !
.^^^.^^-^Ih^y^
vasra verje.

üzlettulajdonos lia Sándor, Szabadv Mi
hály hosszufalusi korcsmáros kocsisával
és Pórge Mihály kocsis Egyszer c*ak
óriási piik'.iiiás 'reszkettetti' meg a le
vegőt: egy télben levő, nyitva hagyott
hordó tiszta szesz f.-lrobbant. Tarjai ma
Oüiisberger Sándor és Pórge Mihályra
lövetik kiknek ruhája azonnal tü/.et ló
gott és Inbotró lángok kőzött meliekültok a szabadba A pauik irto/atns volt.
Vigyázzatok, gazdák és óvakodja Uünsherger Sándor, hogy égő ruháját
tok a vígéi 'éktől! Kel. ne íiljctek nekik' - eloltsa, a földre vágta magát és ott
Szóba ne álljatok velük! Mosl betakarí hempergett, de a sze-zes lángokat nem
tottátok Isten áldását, kél kezelek fá sikerült eloltania Ekkor kiszaladt az ut-'
radságos munkájának' gyümölcséi, va cái'a es folyton tűzet kiabálva, a bolt
lahogy ily módon el- ne pocsékoljátok. ajtóhoz szaladt. Krív m á r többen is s e .
Ha gépre, vagy nagyobb bevásárlásra gitségére sietti'k. j i többek- között öi«>e
•van sziikréglek." ^vannak nieglüzhaló Mihály-, kinek sikerüli a/, égö.-rongyokat
helyi cégek, forduljatok hozzá teljes "róla letépni, miközben kezein ö is erős
bizalommal, nem fogjátok megbánni. égési sebeket kapott A suUo».'ili SVJMS
Jövőre nézve pedig elvünk legyen: sült ifjút Pálinkás lié/.a esperes vélte
akármily szépen beszél is a vigér. akár ápolás alá Lakására vezette és ágyba
milyen irásokn* s okmányokra hivatko fektette, majd enyhítő szereket, alkal
mazóit
zik is. vigérrel szóba nem állunk !
Pórge Mihály a raktárból hátraAlM Itt vau
•felé-aszaladt. azt. meg á. cselédség m •il
lette meg a-teljes ösS'eégésVil. - a/után
ped'g a közelben lakó Szákovics József
A sági szeszrobbanás.
házaim vezettek, hol szinté ápolás alá
Megrendítő szerencsétlenség tör vették.
Szabady Mihály hosszufalui korcsmá
tént e hó tiáu, hétfőn, délben fél 1 óra
kor Sátron. Günsberger Ignác szesz- ros kezén és arcán sy.onvedeltkötinyehh g£
raktárában, mely két emberaldo/jitot is rüléseket. kocsisának pedig csak bajusza
és haja perzselődött meg kissé
követelt magának.
A súlyosan sebesülteket dr. Király
Az említett napon (iüiisbergiT Mó
ric peres/.tegi korcsmáros Pórge Mihály János járásorvos részesite az első orvosi
nevü kocsisa és Szabndv Mihály hosszu- segélyben Valóban szívfacsaró jelenét
falnsi korc-máros kocsisával pálinkáért volt. midőn a foszlányokban lóggn bőr
jöttek S á g r a A pálilikntöltés ideje alatt' részeket ollóval szedte le a rouCSCSá
négyen taitozkodtak a raktárban: az égett testrészekről Azután a sebesüllek
van? Olt a Vigér. segit a bajon. El
viteli, becseréli s egy hét múlva meg
érkezik a vadonatúj gép. Csak haszná I
latkor veszi észre a becsapott gazda,
hogy a kerék egy régi megpánloll ke
rék, az uj cséplőgép pedig néhány napi J
használat után ismét átvedlik a saját
volt gépjévé, amint a festék lehullik í
róla. Természetes-, a gazda mind eme
szívességet, alaposan megfizeti.
|

világ. Azérl nem is szólok töbliel. Tény urain,
amit akarsz, ahogy legjobbnak látod!
. !
A fejedelem tanácstalanul állott Sok
csapás érte már életében. Sokan megcsalták,
sokan -elhagyták. Nem csoda, ha megingott az
emberekbe vetett-hite.
— Nem tudom, mit csináljak
kiálott ingerülten. — Eh ! Nem bánom, akármit
történik. Ha elfogat a |iasa s kiszolgáltat a
bécsi' kormánynak, legalább vége lesz ennek
a zaklatott életnek, mely oly sok keserüsé-

gyón ottan s ott küzd még hösh'lkü feleséged
is. Zrínyi Ilotu y Mi lészen NHöle, ha te á
török hatalmába kerülsz? Meghal? Kát. volna
érte ! Nagy szükségünk vagyon ni ezekben a
szomorú napokban. Mintha álom szövődnék a
szemem- előtt, ugy tűnik fel előttem az ő •
alakja. A küzdelemben megedzett férfiak
csüggedten hajtják meg azt a lobogót, mely
annyiszor lengett a diadalmas csaták élén,
kezükből kihull a kard, büszke szivükből el-"
száll a remény — s egy gyenge nő kiáll a
'rr^V' t i hiwiiiiilili i inl'i' •"l '."-;'t_
üldenek oda. ahol remegő kezébe veszi azt a lobogót, hogy ha
nem csal meg többé senki. IstMI' kezében a férfiak nem tudták megvédeni, .egy gyenge
.Wrjét meg áz_ ellenség ha
— Nem ajánlom — kondult meg Kende talma! Nekünk.-szegény csüggedt magyarék-"
(labor mély basszus hangja a fejedelem hála Itat ilagy szükségünk van Zrínyi Ilonára. Mi
mögött — Tudod, uram, hogy állunk. A se- lesz velünk, ha ez a férfilelkű asszony nem
regünk egyre jobban züllik. Széthullunk a lehel lelket az classzonyosodott férfiséregbe?
szélrózsa minden irányába, mint az oldott
— Ugy van!-— kiáltott Petröcy Ist
•kéve, melyet százfelé sodor a vihar. Tán leg- ván. — Emlékezzél csak vissza, uram, ini~
jobb volna valami biztos menedéket keresni. történt a napokban. A körülmények mostohaMég nem veszett el minden. Munkácson még sága arra kényszeritett bennünket, hogy ü
a te lobogód leng. Sok hűséges embered va- í kellett hagynunk a Felvidéket S ini történt?
,

Ferenc, a fejedelem régi. meghitt barátja. —
nlyHfl jiplitikaj baklövés volna, ami párját
• ritkítaná."Mindenki. tudja. liiuV. a^Jfftriar.'"
döntő csapá.-t készül mérni a törökre. A
szultánnak tehát nincs érdekélten, hogy Thö |
kölyt elfogassa, mert akkor egész Magyaror
szággal szemben találja magát !
— H m ! Ez igen szép. De kérdés, nem
azért fogatja-e el Thökölyt, hogy liékére han
golja a bécsieket ? — kérdezte Ubricky l'ál. l
— Igen! — sóhajtott Deák. Ebben a '
szomorú időben elhagyott bennünket az egész I
;

:

, ne?.*
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beszálliitutlal;» Kemenesaljái kőzkőrliázbn |
A robbanás oka valószínűleg jt <lo- •
hányzás. A rekkenő melegben a - szesz''
erősen párolgott, e kö/.l
valamelyik
gyújtót gjujioli;
mitől a levegőbeli
illanó.' szesz lángot kapott, majd beleszökött a bordóim és azt felrobbantotta.
Hogy. melyik gyújtott gyújtót, határo
zottan megállapítani nem lehet
A felrobbant hordóban kevés szesz
volt, mély a robbanás után lánggal töltölte meg az egész raktárt s oly pokoli
hőséget Fejlesztett, hogy életkockáztatás
nélkül alig lehelen közel menni. De da
cára annak,..hogy a mentők élete egy
hajszálon iüggött. mert ujabb robbanás
tól lehetett tartani, mely nemcsak az
épületet döntötte volna rómöTítiá, hanoin,
a bátor mentőket is nleiithetlciiiil el
pusztította volna: igazán hősi elsziijitsaggal húzkodták ki. a felrobbant-és a mel
lette égő kisebb hordókat, e mellett az .
udvart vastagon borító homok réteget la
pátoltak a tűzre, majd a bentlovö hor
dókat fecskendezték- es valóban csodák
csodája, hogy a felrobbant hordó melleit
levő l ő akónyi tiszta szesz, melynek
liordódoiigni már égtek, fel nem rob
bant A yéwt helyén hamarosan ott ter
mettek a celldömölki tűzoltók is. kiket
telefonon szólítottak át. de szerencsére,
közreműködésükre már nem volt szükség.
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mély szánalmat érző jóbarátok és isme
rősök lláL'y részvéte mellett.
A halon, lólöu dr Britek sümegi
rabbi tat tolt buesu/.taló beszédet
Sem tud,tik eléggé ecsetelni azt a
nagy részvétet, melyet a
kedves'ifjú
szórnom tragédiája az egész vidéken
okozott. Jóbará'.ja, jó ismerőse számta
lan volt és mindenki igpu nagy rokon
szenvvel vonzódott hozzá
- Bucsuznsul csak annyit kívánunk
a kedves ifjúnak, hogy legyenek álmai
csendesek, légyen neki könnyű az anya
föld, melybe az égő lángoktól meggyö
tört test pihenőre szállt

3 ol£

A pápai kongreganisták
városunkban.
2 _

A pápai Mária-kongregációból -mintegy •
00-nn, kepezdeszi*. polgájislák és munkásnők
vegvesen fi hó ő-éli Havi-Boldogasszony nap
ján városunkba zarándokoltak a bencés-reiul-j
kegyelemtemplomába. Ahogy buzgóságuk. ájlaj
tosságuk es az elnyerendő bucsu feletti *WK
mük hiányt ne szenvedjen, elkísérte őket 12
irgalmas nővér és a kongregáció igazgatója,
Kriattieafi
pápai esperesplébanos,*ki a haj
nali vonattal történt, megérkezése uuin -misezett nekik és a föisteni tisztelet után megható
szent beszédet intézett hozzájuk.
Kedves jelenet volt látni a vidám leány
seregei, aminl jártak-keltek mindenfelé váro
sunkban, az apátság engedelmével megnézték
A második áldozat, Pörge Mihály álmák kertjét és a helybeli Mária-iestverekmeg utáona 24 óráig élt, inig végre az páratlau-veudégszerelét élvezték és otthoni
gondjaikból, bajaikból kibontakozva, szabadabb
is Megváltójának adta lelkét. Szegény
lélckkeKniádták Istent és az isteni liszteletek
özvegye és 7 kiskorú árvája sirja vissza alatt zengett ajkaikról a sok szép. megható
sírja szeléről a kenyérkeresőt. Azonban szívből jövő Mária-ének.
hiába a/, özvegy sziveuépú fájdalma,
A kongregációnak hivatása"'a társada
hiába az árvák csukló zokogása, szom lomban a vallásos szellemet ápolni. A kong
baton a/t is elkísértek utolsó útjára. regációban nem érezhetők a társadalmi válasz
falak, azt ker. szocialista szellem lengi ál,
Temetése alkalmából feldobbant Celldö
inert az oki. tanítónő s polgárist a melleit ott
mölk közönségének résztvevő szive és van az a munkásnő, ki keze munkájával ke
filléreikkel örömest járultuk a temetés resi mindennapi kényeiét

költségeihez, hogy a szerencsétlennek
végpoiupáját emeljék. Derék dolgot cse
lekedett Kamondy Kerenc kórházi gond
nok, ki fáradságot nem ismerve állott
a mozgalom élére, hogy az elhunyt mi
nél lisztesebb-eltakarítást nyerhessen.
Vigasztalódjatok, te bánatos özvegy
A szerencsétlen robbanás első ál
dozata Giinsberger Sándor lett. Két napi es ti szegény kis árvák! Tekintsetek fel
emberfeletti kínok megtörték az élte vi nagy. fájdalmatok közepette a csillagos
rágában levó deli. rokonszenves ifjút és égre. honnan szerelemtől reszkető sze
szerdán délután fél 4 órakor átadá meg- j mekkel tekint alá reátok az elköltözött
gyötrött lelkét alkotó Istenének. Csiitöi-iő- atyátok szelleme és ahol örök- trónjáról
kóu délután helyezték örök nyugalomra őrködik iolöiteiek az özvegyek és árvák
a kétségbeeső; t szülők, rokonság és n atyja, a Mindenható!
Jön. Az arca komor volt. de nem lálSeregünk színe-java elhagyott bennünket, fiát
-• ••
még ha a török hatalmába kerülsz! Mi lé s/.oit rajla határozatlanság.
szen akkor? Xc leiedd el. hogy a te életed _.
Odalé|ieit yezéretlíozé s olyan közö
nemcsak a tiéd. hanem egyszersmind a harc nyös hangon, mintha valami közönséges séta
ban álló nemzeté, melynek a sorsa össze lovaglásról volna SZÓ, jelentette ki nekik !
van fűzve a tiéddel! S éli is azt kérdem, mi
— Holnap reggel megyek.
lesz Zrínyi Ilonával ?
A vezérek megdöbbenve nézlek össze.
A fejedelem szeméből kicsordult a köny. He egyik sem szóli egy szól sem.
Kisapadt és sietve hagyta el vezéreit,
Úgyis hiába volna.
S t l é t borongó éjszaka követte ezt az
— Meglássátok, nem lógott rajta a sza
vunk ! — sóhajtotta IVák. - - Ilyen volt ö izgalmas n a p o t . Az ég egészen beborult. A
műidig: Igazi fejedelmi alak: királynak te- surü-fellegen'néiir M i t áLsz.üi i "nini a c s i l l a g o k
-remlelte az-ég. !*£ hiszékeny, mint a gyer- fénye.
mek.
Csak a tábortűz veteti néha-néha vilá
»°— " t b.ii ma» András ••okáBt-szótlanul nézett got a" busongó vitézékre.
Kevesen hunyták le a szemüket Min
maga elé.
'
denki a következő naptól rettegett, mely vé
— Én nem osztom a g g o d a l m a t o k a t —
szólt végre komoran. — l)e azt sem mon- gig eldönti a nagy küzdelem sorsát
dom, hogy nincs igazatok. A jövő Isten ke
Maga a.fejedelem is aggódott. Hiába
zében van. Egyébiránt nem tudom, miként igyekezett eltitkolni, néha-néha összerezzent
dönt a fejedelem. De az bizonyos, hogy én ha a hajnalhasadásra gondolt
kitartok mellette mindhalálig!
Pedig hat eljött az is. Még pedig oly
—— Jon már - - súgta szomorúan Ub- pompában, amilyet senki sem vári a boros
éjszaka után.
'
ricky.

Jól esik az "embernek tudni, hogy a
kongregációkban képződnek az erényes nők,
akiknek szivük tiszta a szennytől és az éj
takarója alait is tudják és érzik, hogy az esle
felragyogó csillagok az isten virrasztó szemei,
melyekkel reáiík letekint a földre. Az esti vo
nallal visszatértek a jó leánykák Pápára, hogy
ott újult erővel vegyék kezeikbe munkáik szo
kott eszközeit s a celli emlék édes hatása
alatt tovább hordják életbajaik keresztjét
_ Természetesen kegytárgyak vásárlásában
és képes levelezőlapok Írásában is bőven volt
részük. És mindez a legnagyobb örömmel
töltötte el ártatlan lelküket és nem győznek
elég hálával visszaemlékezni a bencés urak.
az apát ur és plébános ur előzékenységére.

A legszebb októlieri nap ragyogott alá
a harmatos lombokra; dértől csillogó fűszá
lakra.
De a. vitézek szive csak nem tudott fel
melegedni. A tündéri fényben csillogó \aradi
házak mögötl otl látták leskelődni a csúnya,
fekete rémet, a halált
A fejedelem meg egészen felvidult.
Ahogy oszladoztak a felhők, akként ragyogta
be a szivét is édes. meleg verőlénynjel a re
ménység.
Derült voh-az arca; mosolygott a szeme,
mikor biic.-ui intett lifl seregének.
Ezerötszáz szablya csillant meg a na|>sugarban, megperdült a don» rivallt a t r o m - ^
bila. a zászló meghajolt.
Thököly végignézett rajtuk — dehogy
sejlelte, hogy utoljára — és csengő hangon
mondott nekik istenhozzádot.
Hat hűséges embere kísérte. A többi
visszamaradt Kónynál, sírva, keseregve.
Thököly csak ment A reménység ellenállhaiailan erővel ragadta meg a lelkét
(Kolyl kSv.)
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Értekealet » Celldömölk csornai vasút
Ó j T é f a i . ^ ^ JtP*''* Czclklömfclk közüli
'tmezHr^VillUU'i'inal létesítése_ ügyelten Szécíiéhyi Jenő gróf sebe.-i nagybirtokos ehwiklclc
.alatt Sugár Sándor csornai herezsii nagyliérlö
házánál isinél összeülj, a szűkebbkor!) bizott
ság, hog; a leendők lölött tanácskozzék
s
.az eddig elért eredményekéi mérlegelje, meg
vitassa. ~ A bizottság örömmel konstatálta.,
hogy tervezeti vasul eszméje iram iianrólnapra fokozódik az érdeklődés. A bizottsághoz
érkezeti átiratokból «•> levelekből•kin'n.i. hogy
- Sopron és Vásvánnegyék -érdekéJlsége es
irányadó körei a vaíiUépilés tervét rokoiiszenvesén "fogadlak és erkölcsi, valamint anyagi
támogatásukat. hozzájárulásukat kilátásba he
lyezték. Az ertekezletei! a bizpltság -elhata
nzla. iiogy a folyó-fló végén- újból ertckez- 1

:

"letet tart. amelyre meg fogja kinti városunk
ból ilr. I'lelnics Ferencet. lScrz-enyi Dezsőt.:
l'alovils József városbírói és Lóriim Gyula
jegyzői. A líizot isiig tagjai az "értekezlet után
Burám Gergely dr. csornai prépnsliüiT lisz- •
lélcgtek.-aki szinten melegeir érdeklődön' a
tervezeti vasul kicpiu-sc. iránt.
Apátnak uévunnepe. Dn NVagnet; Lőrinc
d iiülki apai pénteken tarlorta nev ünnepét,
liielv alkalomból a vidiknil u i j "mint varo
sunkból i - sii-Jiek rendtársai és közéletünk |
clökelöVgci ki cje»ni tiszteletükéi és ragasz
kodásukat. Heggel csendes istentiszteletei iartoii apaiunk a kegytemplomban, mely mán .
fogadta' a tisztelgők jókiváiiatait. Kz alkalomra
megjelentek: Kroller .Miksa zalavari apát.
Kostyán Mihály győrszabadhegyi-, Pálinkás
Géza s.-i-.-i es|*crcsek. Kisfaludy- Tóbiás nyűg.
győri fögtiinii, tanár. Kisfaludy Kálmán izsák- ',
fai. Szcdmák Ijujos kcmcuesmiliályfai. tiyürkes
Anaklél zalavanlai ulélüiiiosok Jándy B.-riiandin papai házfőnök és igazgató, Szabit .
f

'

'

Imre keiuiuis-mihálylái káplán, Takács Guidó
.' hittudományi hallgató; Papp István keim-Hcsmihályfai l.tniio. - Kelemen Tivadar állomás- ,
főnök. Xeuhaus er. Imre adotarin-k. Iláiióczy
István ellonór. IM-IÍII bajos dr.. , llrabox-zky
Mór lelekkönyvvezeló ' és, |dég számosan. Az
ünnepi ebéden a felkj'.szölilök s. i.ti Kioller
Miksa zalaváii apái-iiyiloua meg. eltelvén az |
- ünnepeltet. I ' •Ikiiszilnliiiték apai unkái a lobbi ;
közt Pálinkás lii-za es Kostvan Mihalv cspoI

,

rések is. Az ünnepelt meghatóan mondott kö-.,
szönetel a gratulációkért. Az ebed mintegy ]
í oia tájban ért veget.
H a l d i a cirkuszban. A mult hetekben
\ árosunkban időző Keller Zsigmond-fel.kuszban Nagy Károly. Erdélyország
birkozőja lánc-zakii.i

cir

mester-

mutatványokat végzett.

Innen a lárstilal Sárvárra meni. hol egv hasonH. elöad.i- alkalmával ér.-zakiidjis
•

WwH'elfV

na;

KEMENESALJA

i . oldal.

lánc-szakítás

Károly rögtön iheghall

a

k.'.vct-

alkalmával

Xagv

közönség

s/eme

láttára.

Iparlesiülat köréből. A ' celldömölki
ipartestület kebelében legutóbb tartott gyűlé
sén elhatározta, fiíigy járási ipartestületié aíákjil at. miáltal a kerületi betegsegélyzö pénzöl—HHtg.sö-jailul s ily módon, .a betegsegélyicö illeték a jelenleg: heti i!:i . l i l l é i T ö l J2íi
'-fillérre reiluki.lo.lna. Kz pedig belenként. \ \
A fösorozás megkezdése. J " l '
fillér különbözetei lesz. ki. igy az eszme érfösorírzásra járásul)kbitn-arelj^Roroszlályhaii
-denics a páriolásia. Kz ügyben a testűiéi..
117. a másodikban 7'J t-s " a harmadikban
tagjai sorába nyilatkozatot köröztet.
•JII* újonc van felhiva. ezek pedig az (8X5—;
Budapesti művésznők váró tankban
1KSÍ— ISWI. években született allilásköleh;Szeiilgyörgy i Lenke a KiráJy-sz.iuhaz. Szent-ek A sorozás vármegyénk leriilelcii oklőgyörgyi liyi'u-gyike
.Miirla a Atagyar-szinház
ber ln-cii kezdődik.
iágjiti f. In) s-án riivitl ideig városiüikban larszülővárosukból
Kormánysegély a mezőgazdasági gy r- l.'.zk. iillak. /.alácgerszegnil,
iparszövetkezetnek. Az a mozgalom, mely az e-li voilílllál érkeztek városunkba és az
Szi.inbalhelyen a mezőgazdasági gyáriparszö- éjjeli v illal indultak vissza Budapestre. A
közbeeső iilöl a vasul i vendéglőben vacsorá
veikezet létesítésé éníekében megilnlull
zással frittötték és városunkul i» megakarták
immár teljesen kedvező foidiiiai elölt áll. A tekinteni, de a nagy sötétség, mely városunkba
mozgalom, ve/éreibö! alakult- kiilil.'illség 'tisz uralkodik, visszariasztó!la e vaUalknzásü'fctól.
telgett a mull lii-len szégéili, -Kn-eh Károly
Jegyzóheiyettesites Nemesnagasiban.
bál • ve/t-a sé mellet: a lülilmivt-li-:i IllinisZ- Itelso .loz.sef néni...magasi körjegyzTt. f. ho'
lernel.- hogy a lelesilendö szövetkezel céljaira
'2l-lö| keztlödöleg :!ö napi fegyvergyiikorlália
korinai.iyse.elyt cszköziiljöc ki. A küldöttség hivatott l«va'honvédséghez, mely idő aluli
ez útját a legteljesebb'siker koronázta, ugyanis helyclteseül Jánósii liyula okleveles jegyző,
ámult héten megérkezett a miniszter, leiráta jiinoshiizai lakos reudeltéteJLI k i .
is. .melyben a kormány a gyáripari szövetke
Védekezés a trachoma ellen. Várme
zel létesítését szükségesnek tartva, ahhoz
gyénk alispánja a trachoma népszerű ismer,
anyagi támogatással is hozzájárul s látMÜWI
teleset tartalmazó lüzelekel küldött ki a k ö z 
korona liz évig adómentes kölcsönl lnicsáj!
s é g e k k e l közles végeit. Ezen füzelek
a kö
a szövetkezet rendelkezést-i-e.,Az összegből a
zönség áltál a községházánál megtekiiiihéTök:
szövetkezet köteles Szombathelyen a Wolf
Hangverseny a Koronában, i •i ildtinu
Jakab és Társa cégtől átveendő árpagyöngyIzidor hi-hJii'h izr. fökiinfor ina este s
kasa gyárat, melynek becsei-leko hozzávetőleg
kor a Kororta-szállo iiagytermébeii családtag-'
I.'III.IHIII korona a folyó évi június hó iií-itii
jainak közreműködésével hangversenyt rendez,
ezen tárgyban len
beadványában- jelzeit
mely. ele érthető erdcklötlessel néz városunk
üzemképesség érdekében az-ott jelzett :legKözönsége. (ioldriug Sárika remek szép hangja
alább HI2,O0tl korona értékű beruliazasokkal
kiegészíteni. Ab-st ntar ÍTgaxdaközön>égenáll. é s művészi előadó képességéről- már egves
hogy a mini.-, leinek -a mezőgazdaság .érdp-" műkedvelői előadások alkalmával ineggyöződki'ben hozott e nagylelkű áldozaikcsZségél itk- tüuk. iv.böl ó s az egi-sz csahid kiliiuö hang
keiil honorálja, hogy a hiányzó reszjegyzese- anyagából, ugy az alanti műsorból ítélve kel
két megtegye s ez által a szvöetkezel ineg- l e m e s eslétyben h*z. részünk. Belépti tlij első
:1 sor *J korona, a liibbi sorok |ietlig 1 kor.
valösiuisi'il eloinozthtsa.
J e g y e k elöl-e válthat oki a helybeli divatáru, keVillámcsapás. Mull csütörtökön az esti resk. t|.'.kitel és e s t e a pénztárnál. A m ű s o r a
ólakban \aio-unk leh-il nagy égiháború vo következő: 1 Szózat. |Erkel-FerenctőlL -Énekli
nult kérésziül, mely alkalommal a villám le a vegyeskar. •>. Kenős, iltika uperettbőll. Szer-,
ütött a máv.'-naka temető felölj részen, levő zen,-: Szabad...- Hela. Énekli Gohlring Sárika
távjelzőin- s azi alaposan megrongálta. A és Gohlring Salamon. :!. Viharos egyveleg.
lávjelzöt a vihar-,.elmultával "Tvi)e-i-n helyre" iDürnertöli. Knekb-a vegyeákar. í. Asi-a op.-.
igazitollák - igy a mnalosszekölleles nem rája: iltiibinsteiinőli. Énekli floldiing Jenő. ó.
s/enveilcii semminemű hátrányt.
*~A juhász-vasárnapi dala iKwutzertőlj. Énekli
Városunk c s a t o r n i z á s a . Az aszfalto a ycgyeskar. (i. Kellős: I 111. mily gyorsan!
zási ügygyei kapcsolatban \ .irosunk csatorná J.\|eiitlélVMhiili'i|'-J'Íneklik Coldring Salamon es zása is aktuálissá válván; a képvi.-elötestülel
Gohlring Izidor. 7. Az éjszaka, lácliuberllóli.•'•
folyamoilviinynyal fordult a földmivelésOgyi Énekli a vegyeskar. N. Szóló: 'luhasz legény.
inillii'teritiiiihiiz s felterjesztene a csatorná Énekli liolilniig Salai
^ «.i. Ima. iWebertöli.
zás terveit is.-Jóváhagyás megtörténte után Énekli a vegyeskar. A műsort gazdagítja szia munkálatok iin-g ez év őszen megkez ves: k zrí műkbdi sével Pfull'er Lanra pé| u
dődnek.
zoiigoratiuiárnö. Nagyboldogasszony napján az isteni
tiszteiét sorrendje a helybeli r. ,k. icmplomlian a következő: fel I n órákor Wagner Lő
rinc dr. apát fényes scg. dléllcl fi'fiiiGpl*JK'gymisét celebrál, mely után Parcs»mi Fki
áz llj hitelemző fog üfllicpl
Iie-zétlet lailalli.
M M 1
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Tüzek a járásban. Mait hó 21-én Kis-'
somlyón, e hó 2-án Szentmiklósfán, 2-án Kiskocskön fordult elő kisebb tüzesei, melyeket
vigyázatlanság okozolt. Kz utóbbi községben
a lángok martaléka lelt egy cselédlak, melvlicn ö gazdasági munkás lakon. - kenyéri
ben ugyanekkor egy.pajln égeti le.
1

Vörheny jarv - nyok a járásban. Járásunk
több k:
..i ben v á l n nv-jarvanv
üii;tte fi I
fejét, .fthg; iirgeiicsen. Kisköcskön e s .Kcmenesliógyeszbeii pusziil a liaj, •lliínt X járásor-'
vos jelenliséböl kiliink. A 'hátóság a baj lovábbleijedése elleni védőintézkedésekéi rögbin
foganatosította.
Kitngástatan s

Zsgeliamertebb oég.
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f erf irtihak, papiruhak,

uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőröknek.
úgyszintén minden
egyenruhát viselő tes
tületnek ' e g y e n r u h á k
V--eletriftn«M>an, m e r t é k u l á n .
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Tuzültoegyletunk tmcvigalma. A cell
dömölki önkéntes tüzohóégylet mull vasárnap
tartottá nyári lancvignlinál a -Korona- kertholyiségében. A mulatság igazán kedélyes
hangulatban folyt reggelig, csak a közönség
nek nagymérvű tartózkodását a mulatságtól
nem tudjuk niire magyarázni. A .mulatságon
szóigaegyházi Szögyeny-Mai ich Ferenc is meg
jelent eges/, csaladjával együtt. Az első né^ y j t g M .-ijoyjts_Jiizscf lüzotlO-dV'MM.rancsnok. a
másodika! (iergely Lajos jogszigorló rendezte.
A mulatság összes 'bevételé 240 kor. 2o.fill.
Fclüliizctick: Szögyétiy Mai-icli Ferenc Ml K.
PletniL- Ferenc dl. 10 K, \\'ag..erl/.rinc upal
^i'< K, özv. Xunkovits IVne-ne, özv. Dujm Sálidonié. • Sehlcifler Kálinak. Allstiidter József
•n - 5 K. Ili.-ilzkv i Klön. llöinnann Bódog i 4
K, dr. Heltliésss Klek. Keiudl. István 3- 3 K,
Donátit Vilmos. I'.dovits József. Szalay József,
Dmkgreve Xándni. Guiisbecger Ignác. Siet ka.
Péter, Nagy-József. Vizlendvay József. 1-ászlo
Ferenc, Kusenberg .Miksa. Kieitier JciZscf. /.áborsz.ky Sándor •>••• 2 K. Szalay Lajos 1 K 20
fill., Hénulei- Károly. Schülz. (iyula. Takács
György, l'aiyi dot.ás. .lugovics Imre. ifj. llsöngél l'al. Liin.llierr József. Módos József. Almusi János. id. Tory György,. Bakonyi Imre.
Ilorler Janó,. Singer .Mihály. I.oránih (íwila.
Mcrkl .Kde, SchwarU Hermaun'e, Scheiber Mor,
Schlesingcr Samu, Bacz. (iyula, Höh- l'iil.
Horváth Sándor, Nagy ;tiyufa 1 — 1 K, Heidekker Ferenc, Szaft' J á k j d j IÜI - IÜI fill.,
Horváth János, NélUeth .Márkus öo öli lill.,
Polgár Ignác 40 lill., Kinicky üijos, Kóvesi
Vilmos 2ii 2" lill. A feliilli/i-iókuek ez utoil
mond li;il.r». köszönetül az. egylet elnöksége.
Köszönetnyilvánítás.
I'örge
Mihály
hosszujieresziegi lakos, ki IíiiusU'i'ger Ignác
sági szeszr.iklaraiian történi robball.rs szcrellcseilen áldozata volt, feleseget és 7 kiskorú
gyermeket hagyott halra és meg a lemetes
körül elmerült költségei sem tudlak volna
kiűzetni. F. Célbó| Kumoudy Ferenc kórházi
gondnok gyűjtési indított, mely alkalommal
adakoztak: özv. lijyer üyirl.iué y K. Ilitel• bank 3 K. özv. iK'im Sándorné. dr. Scheiber
Zsigmond. Roscnbergcr Miksa. Nagy András,
Kondor Jözseí, Keineiiesidjai Takarék, dr.
Balassit Jenöne. Itisiez.ky (Klön. dr. Szabó
Imre. Nagy .lözséf, dr. Király János, dr: Hrunner Ferenc es dr. l'letnits Ferenc 2 K. Weisz.
Kálmán, W'itlniann Adolf. Kováo Sándor
krjzö iSng . Xeustadt Zsigmond. Scheiber Mór,
• özv. Spieler Kdene.- H-irh-r .lajtos, Dmkgreve:
Nándor, llerzl'cid Mór, 'Kálmán Mór. Klein
Sándor k ive.-. Allstftdter József. Blclller l'ál.
Lichlschein Arnold, l-audler Samu, Detíísch
<Iyula, Német Márkus. Landherr József. Ko
reai Vilmos, Segall Vilmos, Soos Kde. Mé
száros János. HolTiiiaun .Miksa. X. X Háiiler
János, ifj.... Tóri György, I.usz.lig Márton,
Deulschbauer Ignác, llöttuiann -Bódog, Schleiffer Kálm.itme. Czilrak János, Ahnu.-i János,
Simon Sándor, Sclih ilfer Kálmán, id. Heich
Imre.-Ilonig Samu. ifj. Hubert Samu. Krausz
Mihály, dr. Helthessy Klek, Benkő Károly és
Kelsö Józ-ef krjzö 1 — 1 K. Káufmaiui Henrik,
Ihiinler Adolf. Kohn Sándor, Schöntag Márlon. Singer .lenny. ifj. lUitekkcr Antal és
Klein Izidor ün lillért, .Altstadler Jözsefné.
Weisz Ignác, Nagy liyula. Ililler Mor. Kreiner
József és Takács György 40 fillért, Szagán
János 32 f.llert, Mijkovics János és Gombás
Sándor 20 fillért Összesen M-Mvl 83 K 1
kilizeltétett. a feiinm.'
din az özvegynek átadatott.
Alulírott fenti adományokért ez uton is
köszönetemet fejezem ki. továbbá köszönetet
mondok a kíscelli tpeitestületnek a kocsi in
gyenes átengedéséért. Mészáros János urnák
a felajánlott ingyenes fővárért, főtiszt, dr.
Sziliek Izidor plébános innak a temetés és
harangozás
ingyenes foganatosításáért
s
mindazon uraknak, kik a temetésen ingyene
sen szolgálatol teljesíteni szívesek voltak.
Celldömölk. 1900. aug. I I .
Kamondy Ferenc
korházi gondnok.
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Változás a zárdanoverek között. Va
rosunk leányiskoláját fenntartó apácák karabáll az uj iskobiévlöl kézibe változás le.-z.
amennyiben az óvodái kezelő Janka nővér
Soiungyberzsenybe h(dyezletei! ál. helyebe
.Kgidia nővér letételt. Az elemi iskolába szín
ien égy uj. Sarolta nevii liöyér helyeztetett

Országos visar Miskén. A szomszédos
.Miske községben f. In. lii-áii,-Csütörtökön, or=
szagos marhavásár fog tartatni kirakodással
egybekötve.
Kanyaró Keresztáron.. Felsöuemeskereszlur községben a mult héien több család
nál Kanyaró megbeiegedés fordult elő. mint
ezt- a iánosházíii köt orvos jelentésében elő
adja. Óvintézkedések foganatosíttatlak.
Testi sértés Jánosházán. Tóth Sán
dor, Tótli L a j o s és Kger József f. hó 6-án
este Jánosházan régebbi haragból összekü
lönböztek s a verekedés hevében bicskát is
rántottak. Kger Jözselet Tóth Sándor bicská
jával többször hátba„szurta, miáltal vájta 8
nap alatt gyógyuló könnyű testi sértést ej
tett Az eset feljelentetclt a helybeli kir. j á 
rásbíróságnál.

Városunkba. •

Adótárgyalás Tarosunkban. Városunk
ban a I I I . osztályú kereseti adó tárgyalása f.
hó 17-éii és 18-an
mindenkor délelőtt '.i
oralol kezdve fog a városháza lanacsterniéIM'U méjsejtetni

Átalakítások a r. k. iskolában. A
celldömölki r. kath. -fiúiskola helyiségeinek
átalakítására kitűzött jiálya/at határideje a
mull heten lejárt. Az Iskolák egyike a föld
szintéit marad, a 'másik iskola helyiségévé a
volt városháza lán.icslerméi alakítják ál meg
felelően, liii.: az ediligi helyiségek egyiket üz
lethelyiségekké aiakilják ál. I z.lethelyrsiggé
fog átalakíttatni
g az eddigi anyakönyvi
liivatal is. Az átalakítás' folytán az udvar
js .nagyobbodik. A nmpkálatok még e hó
fo|\amaii

Csurap Gergő levele
-

a szerkesztőhöz

me-kezdődnek.

Műkedvelői előadás Simányiban. A
vassimonyi-i polgári olva ó-kör l'.KHj. évi
augusztus J:ó. I«i-en a nagyvendéglö helyise
gében jótékonycélra szilli előadással egybek;':l itl : irikórü ny i n I tnciiuihusigij rendez
"Szjiirekerül a •Vereshaju- énekes né|>sz.iiiinü
dalokkal, három felvonásban, irta Lukácsi S.
llelepti ihj : Személyenként 1 korona, családjegy 3 szenielyrei 2 korona. Kezdete d.
u. li lírakor, Felüllizelesek köszü/QCttel fogadt.iinak s lapunkban nyuglázlalnak. Kedvezőt
len idő eseten fedett helyisedről gondoskodva
van. A zenei Febér.F.lek celldömölki zene
kara szolgáltatja. A tiszta jövedelem 10 szá
zaléka Az. (Írsz. Tulipánkert Szövelsé.' pénz
tára javára fordittatik.

Harmadik osztály

a gyorsvonaton.

Mikor a magyar kereskedelmi minisztérium
elére uj miniszter kerül, a kereskedők rend
szerint előhozakodnak azzal a keressél, hogy
a magyar államvasutak vonalain szaladó gyors
vonatokhoz harmadik osztályú kocsikat is
csatoljanak, ha mindjárt korlátolt számmal.
Az uj miniszter, akihez, a kérelmei intézik,
linjlaildóságol mulat az. okos ujitás. kensztíil vitelére, de mikor azután a szakférfiak
véleményét •meghallgatja, azl a kijelentést
-teszj,. hogv a kivan! valtoztata.- nem whető
keresztül. Art is megmondja persze, hogy
irriert, isinelelveu azt a választ, amelyet an
nak idején elődjei adtak volt. Hogy igy nem'
lehet, ugy nem leheu l'edig hál alapjában
vévé, mint egy vasutas írja most nekünk,
semmi külőuös "akadálya nincs annak, hogy
az. óhaj teljesülésbe iiienjen. Kzt bizonyítja
az is. hogy Krnipának niajthieai minden or
szágában járnak harmadik Osztályú kocsik a
gyorsvonatok egyrészevel. Vaunak ugyanis
olyan gyorsv na tok-iá- auielvekhez barinadosztályu kocsit nem. csatolnak, de ezek már
félig-meddig liixiis-vontitok s hasonlók azok
hoz, amelyek első osztálvu kocsikkal vaunak
ellátva.
"
-'

Köszönetnyilvánítás.
. Mindazon
rokonok,
jóbarálok
és i s m e r ő s ö k n e k , kik felejthetetlen
drág'a S á n d o r liain elhunyta alkal
mából részvétüknek bármely
mo
llon
kifejezési
adlak,
ez
tilon
mondok megtöri szivein mélyéből

forrt köszönetet.
>ag, lüOtí. ang. 11.
Gfinsberger Ignác.

Tisztult

j
|
I
]

kiszörkeMztő

iir!

Kívánom hogy ezen pár soraim friss
jó egésségben találja böcsös csalárdjával
együtt továbbá mivel a inútkor megígértem
hát most elpanaszlom lov;|bbi. keserves so
raimat a zuraság végclli osztozkodás erányában. Hál amint mondtam' a csöndére*
incghincútak osztán bekísértek, a tüzóttó szeltárba hogy aszongyák'ott maradunk reggelig
de rittig úgyis vét, csak a vói a szerenc-ém
hogy a rühös Pele Málé egészen közéi lakik
osztán a zórája ütísjt piiiiktuinosah meghal
lottam és a rendes hivatalomnak innen tet
tem ölöget- vagyis innen szavallotlam el a
rendes lírákat. Eceer csak ugy éjfél tájban
csoszogást meg köhicsülést hallok. Megbor
zongtam mondok e lelek — hát a Pislával
összébb is húzódtunk erre kocoglatást hallok
a zajtón osztán aszongya .Gergő? Cergí.
Mondok ugy e iiiondlani Pisla hogy kisértet
osztán most engemet szólít, no mindegy most
már úgyis gyalázatos a teletem hát en meg-'
szólítom líanem fogj meg Pista de jól ám.
mer.hátha elesek. Akkor osztán háromszor
elmondtam frissen hogy minden jötteit lélek.,
az urat. dicséri, de arra se szót mást mint
hogy Gergő? ilergö. No uloiulok mosd már
mindegy megkapásKödUm hát jól a Pistába
és bálraii" fenbangou kérdem ki vagy?
Aszongya én vagyok a Kata gyiijjék
kee ide egy kiésint. Kjnye mondok eressz el
Pista isz.cn a zannyuk\_ Muinlok ugye Kata
milyen szomorú sorsra jutottam le végetted
mer- téged akartalak nagyságos asszouyny.i
tenni. Aszongya ölig baj hogy igy eselI a sor
de há mősl mTVel enyhitln'tiiem meg a
szörnyű nagy bánatomat mondok az. ördög
vigye a bánatodat ne azt enyhicsd hanem
eugöni iner '••li.w is v^y.J^-i-ii |i ilm, i» n r e
á Pista is aszongya ű is. No erre a Kata
elosont OSZtán eccer csak hozta a* /.elemó
zsiát hanem a zablak igen magas vöt osztán
nem tudtuk máskép elérni minthogy éji legúgutam a Pista meg a hátamra állott osztán
ugy szedte be, de aszongya Kata néni e kis
vizet is hozzik kee. Hát hozott is hanem
utóbb mégis ojjan nagy pálinka szagol érez
tem mond ik Pista te pálinkái ittál aszongya
nem a hanem a pálinkás üveggyinek a du
gasszá a zsebgyibe maradi aszt szopogattya.
Utóbb -osztán észre veszem,-hogy a dagász
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hála InöRölI kortyos [s valami. <><la kapok
i||iH»iloT"áiTtl.4«|y"ri'iimTlRls-rlMÍni.«zl ' 11 Uh
!-/.i|~i-ja~-ani. hát mi vót. mini a Katának az
icés pálinkás övéggyc. De úlohilok l'isla a
kirelejziiinodat niosi becsaptál hanem iszen
nem is iszol többet belülö. a meg jó kinevetötl aszongya mos! rila lénye vüjyö ussc
sok van ma benne, Hanem a Kata még a
zejjel meg repetátta .osztan néniére nem is
éreztem ujjait nehéznek a soreot A cisOndétvk
igen mirgelödtek oszt asz.ongvák hun'vettünk
mink palinkát mondok alifni töt. mi közük
hozzá. mér.ncm öri/tek jobban bennünket
avval engem á zcgyik a lenycrivel jól kipei.
lökött aszóimra hallgassak, nohát nem is
-zótam am többel min a töivinyro nem kerütüuk o.-zlán a-zt kérdi.a binVini ncvekocnek.' Klinosoliigt.ini mondok uj ember lehel a
lekentefes tir IMPÍV még a. kuniyöci jlires bük
iéinek a nevii se tudja. A-z.engya nem Illók.izzik hanem mondja. .Mondok I :-urap liergö
aszougya hány eves. Erre ma mégis megva
kartam e kiesint a mlei.net" mondok, ászt
egész akkorátos-ao nem tudom megmondani,
hanem abba a zoszlendölf születtem ame
lyikbe a zanuyuk a Káliméi- egy idősek va
gyunk. I)e hál aszongva a melvik c.-ziendöbe született. Mondok arra lua jobban cinlék'sz.k mer sokszor emlegette hogy abba a
zeszteniiöbc született mikor a muszka, meg
burkus itl kolátak a zorszagba. Aszongya a
. biró hát mi a vallása. Mondok evangyelikus
vagyok, aszongya ágostai
evangyéhkiis?
mondok nem a. kurgyiici evengyi likus va
gyok, nem is tudom hol van ágo-ta. No én
nejn.tudom mi vot ezen nevelni való ha
nem nagyot nevettek osztan aszongya vól-e
má büntetve, mondok igenis inegbünteteii a
zisten a Katával mer igen -ok vesződs. gem
vau veié meg a mostani hibába is a mián
estein. Aszongya a biró vane védője ? Mon
dok ha az vóna jó vóna. Aszongya olt egy
kis popotya emlier majd ű ved. mondok
iszen még magának is dada köllene. asztán
ezen megint jót nevettek avval egy dertk
szálas ur aszongya no hál ü majil veti, no
inonilok annak má van szaga. Avval IKIH' ló4«'k a zaszlalhoz ahim a dárdám vót.- élvet?,
tem és a vidöninek adtam, mondok látom \
tekenleles ur egészen puszta kézzel van hál
ill van la. evvel majd védhet. I)e erre m á
engem nyakon ragadlak osztan vissza ránci
gállak a helyemre, a védőmtől meg elveitek
a dárdámat, hjaba kiabáltam hogv ne adja
mfa hanem védjen vele. csak mosolygóit a
zis én Ineg igen mirges votam. tisztán elkér
dezte a biró hogyan vót miként vót. utóbb
aazoByia hagy, fel e-szjeiida.iogliázra bünlcl
hogy aszongya bele nyugszome. Mondok bele
nyugvást bele nyugszom de csak ugy, ha a
zálom fogházba visznek . i.uer a hivatalom
melleit úgyis keveset alhatom hát ott majd
kialuszom magamat, olt majd legalább üdü
lök. Hanem még se oda vittek, hanem elvit
tek olyan helyre, ahun hun kicsuktak osztan
dúgozui köllölt. hun becsuktak akkor meg
koplónyi költött hát engem bizony igen megherva-zlott melyhez hasonló jókat és jó
egésseget kivarrok- én

Cmrap Gergő
hitós bakter
úgyis mint foghúi ülnölt.

Egy ügyes fiu
Tanoncul felvétetik.

asuti menetrend.
Kiscellbol indul:
ilyör felé ; Délután 5 ora 5á pere gyors
vonat, éjjel 1 ó , •> 4~-\>. személyvonat . dél
után 1 ó. í s p. szv.. d. i \ t n ó.jil.p. gyv.
éjjel 4 ó. Sli p^mv^. jj_ib. "23 l>. i w . l . " .
Szombathely felé: IVIelött 11 o. 41 p.
'gyv.i. éjjeli 4 ó. 2ii p. |szv.k délután 1 ó.
54fClszV.k délután 5 ó. 5 7 p. i gyv.i. este S
ó. i l l p. ivy.i.

Székesfehérvár felé: Heggel 1 o. SS p
(szvj, délután i ó. 2n p. iszv. .
Csáktornya felé: Este ti ó. 02 p. szvA
1

Bővebbet á kiadóhivatalban.

Tájékoztató.
E rovatban előliéliiit : mt
díjtalanul kdoljük.

Agyagáru g y á r :
Boscowitz Sámuel Pipán, Korvin-etca is.
Keszit tözállii anyagliől divatos cserepkályCyőr felöl: Délelőtt 11 o. 3 5 p. igyv.l,
hakat. Javilások is jutányos árban elfogad
éjjel S ti. IS -p. (szv... jléhitán I .ó. -24 p.
tál nak.
(szv.L délután ."> o. öt p . g y v . , esle S ó . 3 0 p .
."
'
Asztalos:
-.
V- (.}»'..
Schütz Gyula épület-, bútor-és|>ortál-sBzlalos.
Szombathely felől: Délután 5 i>. 4 5 p.
Teineiker.ési vállalkozó. Kos-ulh'Ijijos-utcar
.gyv.. éjjel \i tV Itt p. s v.. délután í ó.
Ars:
3S p. szv.-. tlelelöii ti o. 54 |>. tgyv.i. éjjel
Reich István ácsmesler. Kiirliáz-utca.
4 ó. 1(1 p. t \ y . . délután 5 ó. 3 3 p. .ívv. i.
Székesfehérvár felöl : Délután. I ó. 17 Reich Imre licsmesler, Korhi'iz-iitca.
>
Bádogos;
j>. i s z v . i . tlelutáu 5 ó. 41 p. iszv.•
Wendler Lajos épülei és diszniü bádogos.
Csáktornya felöl : Este S ... 11 p. szv.
Sauy riiklár konyhafelszerelesi cikkekben.
.Mimién kedden es pénteken, ugy a várni.
Ilorbély• és fodrász:
vözgyOtések napján intlul Kiseelll)."il vegyes Engelsz Ferenc újonnan iH^i-Pirdezett horbélyvonal l i ii. 15 perckiic. Szombaihehre érkezik
e.s foilra-z-iizlete Olltlömöltön a Vásártér-,
3 ó. H ' perckor. Szombaiheh ml intlul délután"
utcában.
5 i*. 4 3 ^[terckor. Kist-elltM* érkezik tlt'-lulán 5 Mikns Kornélné Kijssutli bijos-uica.
IL 3 5 |ien*kor
. ~'O e repes:
Szigeti György cserepes-mester Alstiság. El
vállal minden e szakmába vágó uj IIIIIIIo| r>| o| n | r>b 1 ^ I o|o l« l« l« 1 ° 1 ° \» l
kákal és javilásokal.
Cipész:
Gerencsér Andris uri es női cipész, Vásár
Hangverseny!
tér-utca.
Jánosa Pál uri és uöi ei|iész. Kerenc József
F. hó 12-én Cellilóinőlkőii. a Ko
ül ea. '
rona-szálló nagy termében nagy és válto Klafll Gyula íerii t s női cipész, Erzst'd>el-u.
Reif Dávid uri-. nöi- és gyei mek-ciiMl raktára,
zatos műsorral
Kossuth Ijijiis-ulca.
Divatáru k e r e s k e d ő :
Löweastein J . és Fiai, Celldömölk es Bapa.
Eegolcstibb bt'vásárláid hely.
Németh Márkus uri es női divatkereskedese,
tartok, melyre a nagyérdemű közönség
Szt. Háróinságtér.
Füszerkereskedő:
szives pártfogását kérem
Ahnall János fűszer-, liszt- és feslékkereskedő,
Dömölki-utca.
. Teljes tisztelettel
Gayer Gynl ne fűszer-, festék- es 'laskeresk ilese, Szt. Háromságtér.
Goldring Izidor.
Koan Sándor fűszer-, liszt- és regyeskeresketlése. ziiinancozoii edény nagy raktára a
Szt. Hároiiiságtéren.
r>| r>| r»| r>| o| o| r>\ n| r>| r>| r»| r>| o| o| r>| O
.
Hentes":
Bödör József lieriles-uzlete. es hu-nisi..ldejo
.lánosliázau.
Kérlész:
Mór Gynla mű- és kereskedelmi kertéi*.
Vásiirtér-nica.
.. "
Kávéház:'
' M l a a a M fMjjÜá
Kossuth bijos-utca. —
Kitűnő italok, ponton kiszolgálás:
Klein Jakab Uj kivéaása a vasáti állomás
közelében. Idegeneknek találkozási és szóKiscellbe érkezik:

Z

ö

;

HANGVERSENYT

Enaébet-káTéaás Gyéro^^ály-mársész
éjjel nyitva, naponta cigányzene.
Kőmives és cpitési vállalkozó:
Lalok Ferenc, Kis-utca. Elvállal javításokat
és házak ujra építését.
Vizlendvay Józsel épitési vállalkozti es oképitő-mester OHeömölkön. Elvállal az épí
tési szakmáira, vágó mindenfele uj mun
kálatokat és javilásokal.
Horváth J á n o s , Jáaosházáa. Uj-utca. Kivál
tai mindenfele kőmives inunkat, házak ujra
építései és javításokat olcsó árak melleit-

oídaf
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Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket
Lakatos:
olcsón készít
'
Legrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell- I
dOmOlk. -S:ini-ulca.
Mielőtt rubaszükségletét beszerzi. tekinLse meg !
Simon Saaior épület és gépfáTiatós.Kossuth-L-u
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru-Jjvállal szakmájába vágó mindenféle munkát.
házát .lánosházán. Mértékszerinti megreiiLisztkereskedö :
delések olcsó áron eszközöltetnek. TisztitáHerzteld Kór. Csornai fifixinalnin Liszt- !
sok elfogadtatnak.
Főraktára I>lldöinölk. Kossuth Lajos-utca.
Takács György lisztkereskedé-e- < lelldi'rmiu-—
kön. a lieneés-reml épületéin n.
Vágó Dezső első pájial férfi divat-terme
l'ö-tér iíö.'l sz. Készil katonai-, papi- és
Marhakereskedö:
p'l'jáli ruhákat l.oglinom.ihh | . | - ,. lef• I—
Klein Testvérek,. Ferenc JiMsef-utca.
fí'Mi ml* ikelmék .raktáron !
Mészáros
• Téglagyár;
Krausz Mihály, Sági-utca.
Bárdossy 5. és Társai, Sági-mea.
Si gerlgnáChii-csarnokaiiollilömölk. Kossuth \ Tory György, Szt. Háromság tér.
l,aj«s-iilca.
Szobafestő:
Zsirai Lajos inészár..s'.-, hentes üzlete a íff- Reich Imre, Ferenc Jozsef-utca. Elvállal
_ . Fü-teirn. Celldömölkön.
templom-, szobai, és- díszfestést olcsó áraH

•

IVk:,

Kelemen Ferenc, Ki--,ma Kiaítt Kossuth L-u
Kenyusnii-sek ellogadtatiiuk.
Klein Adolf l'ápai-u. Kenyérsütéseket el fogad.
- Szita György, Kis-utca.
Szesz- é s b o r n a g y k e r e s k e d ő :
Günsberger Ignác. Sa-. Szesz- es bornagykereskWlö.

SOrraklár:
Altstádter József, IKiinolki-utca. * híres kő
bányai sör raktára.

s

^".'J.-£L^'l''''-kárpitozások |Tápeta) a legujal b
hiuilák inán ki T.. j.i-talaiiiil k szil tétnek.

Üveges:

^

Spiel r Ede ü>eg-; |H>rcéllan- é«-Jám|«árak
keré.-kedr.-e. Szt. Háromság-tér.
Vendéglő é s szálloda':
Hungária szálloda,. Pápai-utca. Kávéház, ét
terem -es s/allo-szohák. Pontos kiszolgálás!
Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan
épült és fényesen berendezett 15 szálló-szoba.

Ne mulassza el megrendelni!

gyógymód!

mert Manhattan nélkül
| lÜOkgn Man hal tan tápporral hizlalva :IS7
kilót nyomott ezen
sertés?

R h e u m á b a n stb. szemedoknekm k évóta
k i p r ó b á l t , orvosilag* elismert, külföldön
is szaoadalmazotl magyar találmányú

tiygienikus Bgszsgi cipőimet ajánlom,
Ezen ci|>ő'belső szerkezete szakértők egy
behangzó véleménye szerbit eddig feliil.múlhatatlan módon bizto.-itja a labna;
egyenes', természetes melegek á rhéuxoás
betegséget helyreállítja, az egészséges
szervezetet |>edigiiieghülestőléssok veszé
lyes betegségtől megóvja. A cipő ruga
nyos, könnyű, elegáns formájú, és olya
noknak, kik hivatásuknál fogva sokat
járnak. megbecsülhetetlen, lábizzadást
és sokféle hibbantaimat sikeresen gyógyít
a vérkeringést egyenletessé teszi, ennél
fogva sok betegségnek enyhítő szere.
-Prospektus ingyen. Egyedüli készítője * feltaláló:

B Y T Ű G Y O Z Ö Bpest, VIII,, Kerepesi-ui 29.
Bvlkn Viktor ur hyt;ieiiikus e g c s t s é p i .cipói.
- TTregfC'i.'hn?V" mindama 4*tt'ete.Trrényrtnek,
Ível i x ember cg'ctsaégét soká meglarthatia.
e*ért mindenkinek rne.cgen, ajánlom. Dr.
l&ff'
ler Emil, 40 é v < ta működöm
Budapesten,
VKUt-utc'» 1H. sz
Igen tisztelt fíytkó ur! Rcwenvc k c s z i tetl cipővel teljes mcgcK-ged.-«mct érdemelte ki,
ugy hvgienikus, mint kiiüitas tekintetében. Be
cses cégét mindenütt ajánlani fogúm..
Teljes tisztelettel

mcd. dr Rotk.

Henrik,

Harsfa-fürdő Rcrcgrpcgy:.

bérmentve minden állomásra.
Bővebbet GAYER GYULA cégnél
CELLDÖMÖLK.
ELSŐ

SZOMBATHELYI

GÓZTEGLAGYAR.

Tartós és Jó!
Ofcsö á r a k !

Az árjegyzéki árakból nagy engedményt
adunk t vevőinknek: ugyanis kerékpáraink
árát felére: 80 koronára szállítottuk le. Ma
gyarországba az elvámolásért V korona szá
míttatik fel. Világhírű „ M u l t i p l e x " kerékvállalunk.
as vendéglő, Szt. Háromság-tér A Idg- párainkért 6 évi irrislieli jólállwd
ti.-ztáhh sági Uir.ik. figyelmes kiszolgálás! Számtalan elismerő levél'a szállított gélekről.
Hubert Samu vendéglője a Bárányhoz. S.igi-u. Klsi'iiiiinőségű gyártmányú „ I T t ü t i p l e x " ke
rékpáraink felülmúlják e téren Európa gyártHubert Pál vendéglős. Csönge.
Rotschild Dávid vemhulös Ság. Tisztán ke mányait, mert gépeink összes alkatrészei
zelt sági'liiirok. -Naponta Friss birkahús teljesen gyárunkban készülnek s igy azok
tartósságáért szavatolhatunk.
kapható.

Szabó:
Guttmann Adolf, polgári e- egyenruha szalui
•A tulipán*-hoz. Vásártér-utca.' Vasúti sa|>kák és zúlibouyok raktára. Kész férfi- é.liyerméVrulia raktár. 111c.-.. árak.
Tihanyi Béla ruharaktára I elldOmölkön, a | Zsoldos Antal sorcsarnoka Celldömölkön, a
Sági-utcában. Férfi- és gyermekruhák nagy
Központi kávéilázzal szemben. Állandóan
választékban tartatnak raktáron.
frissen csa|iolt kőbányai sör. .
Schlesinger Satan unszabódivattermei ajánl- Vak Úamár SZalloda Győrött Teleki-utca
j ű k a kényesebb.ízlésű közönség ügyeimébe.
Marschall Pál vendéglős.
Pápaí-UTca. riömbös-féle ház.
VadáSZy Pál vendéglője Izsákfáii.

Uj

ALAGCSÖTEK
HORN YOSZSINDE LY
iszapolt agyagból

t f á z d n k IIIÍ.V «-ltn«-lM-!
A serlés szé|KMl fejlődik, gyorsan mi w ha
marabb hízik, a tehén több és- jobb minöségü lejét ad. a ló sokkal crősebb lesz és
súlyosabb terhet bír el, ha ezek eleségébe
naponta a viláidiirü Manhattan tápporból
csekély mennyiséget adagolunk: 5 kiló pró
bára 5 korona piistautánbéttel HK> kilo öti
korona. 50 kiló -Jli kor. Huda|>estről vasúton
szállítva. Hasznos tanácsadó a háziállataink
hizlalása és táplálásához, valamint ezek be
tegségeikről és attöl váló inegóvhatásukról
cimii minden gazdának nélkülözhetetlen ta
nulságos'könyvet minden rendeléshez ingyen
mellékeljük. Megrendelési cim: Manhaltan'vSHaIaT^rturfipesf'FA'1^

Legjobb mellékkereset
nők és családok részére. Egy lielyen és
egy háztartásban se hiányozzék az
eredeti .Styriai. kötőgép.—Árjegyzék
ingyen. — Kedvező fizetési feltétetek.

Első styriai kötőgépgyar

Árjegyzékei kivánstra ingyen é s bérmentve küld :

a „MULTIPLEX" ksrtkpárgYár, Bulin 257.
• iitscheiner-strasse

15.

Nincs többé iszákosság!
.1 Zos-por hastaaUta u t á n ,
aniiről ezer-nleg ezer köszönő"level önként beérkezeti. A ZosJOT kávé-, ital-, étel- yasj sze•szes italban adható anélkül, hogy
eiTiöl az ivó tudomással bírjon.
Teljesen ártalmaUan A Zea-port
lobbot ér. mint a világ minden
Szóbeszéde a tartózkodásról,
I meri elo.dézi azt a csodahatást,
hogy az iszákosnak a szeszes
italokat elleii-'envessé leszi. A
Zoá <4y csendesen és biztosan'
hat, hogy azt feleség, testvér vagy
leánygyermek egyaránt az ivó
nak tudla nélkül adhatja és az
llelö meg csak nem is sejti, mi okozta javulását.
Zoa a családok ezreit békítette ki. s o k ezer
férfit a szegyen- és becstelenségtől megmen
tett, k i k később józan polgárok és ügyes üzlet
emberek lettek. Xem kevés fiatalembert a j ő
ulra és szerencséjéhez segített es sok ember
éleiét számos évvel méghosszabbitolla. —
Egy adag ára egy teljes kúrához 1 0 korona.
Szétküldés titoktartás mellett |iorto- és v á m 
mentesen történik utánvéttel vagy a penzelő| jeges

porcellán- és
üvegszervizek,
lámpák, chinaezüst Kérésre képesárlap
ingyen..— Ugyanitt utazók felvétetnek,
kik vendéglősöket, kereskedőket és hen
teseket tátogatnak, hires szegedi paprika
eladásával sokat kereshetnek.

1 kiló világhirü szegedi paprika

magyarországi képviselete, FOOL J. L.

3 forint utánvttel.

Budapest, VI., Csengery-utca 54.

IVÁNKOVITS KAROLY i s FIA SZEGEDEN.

=

33.

KE.\IKNi:>AI.JA

H. oldal.

száin.

1

Férfi szabó d vatterem I
Tisztelettel hozom (^ŰdÖmOiíiKí^déke. iiy & ,fop«Ségének b. tudomására, hogy f. évi augusztus hó elején Celldömölkön, a Pápai-utcában (Király dr, ur háza mellett levő
Gömbös-féle házban)

1

(

j

a."

nyitottam. Készítek a mai kor igényelnek megfelelő polgári-, papi- %
és egyenruhákat. A fővárosban 9 és a vidék nagyobb varosai- ~ f
ban ís töbir évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe .|)
jutottam, hógv m / 1 . rendelőimig minden tekintetben kiíbgíís- 1
talanul kielégíthetem.
*
Kitűnő angol s z a b á s ! — Szolid árak!
J
ár

Beesés meíiliizásaikaLJLérve. ^aüyok
kiv:U.> l i s z l f l ' l l t l :

• ",

.

SCHLLiSINGER SAMU,
un szalui.
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Acetylen világításhoz:
Legjobb minősyú

ra.Tiai

darabos calciumsarbld

Legjobb minőségű romai szemcsés carbid
Ára 100 kgri tiszta súlyért, Icliill

MINDEN

.

26 K.
.

30 K.

csomagolási

siilylicszátnitása nélkül, ingyenes csomagolással,
azonnali készfizetés vagy ulánvél ellenében pénz

a

GAZDA

az

a

tári engedmény és minden levonás nélkül.
Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkésziilékeket és teljes acetylen-vllgitásl

A . G Ü

r

í

A R l Á - t u i

ÁRJEGYZÉKET
gözcséplöfcészletekröl,
. • .
benzinmotorokról
és vetögépekröl.
=
Az árjegyzéket díjtalanul küldjük.
Le^élczim :

g

r

a

erentezé-

seket is legjobban.

í

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2.

A

4
A
|

r i Aj

- A^JMHtó wa^'tlikfáf Budapesten.
Gyors kis/.olgálsís!

Schvarcz József és Társa
acetylen-világitasi és calcinmcarabid eladási vállalata

BUDAPEST, V , Váci-körut 26/a.

Nyomatott Dinksrreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölk

