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KEMENESALJA
II. éTiolyim

VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP

Megjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : Kgész évre S korona, félévre i '
korona, negyedévre 2 korona.
Kevés szám ára'darabonként 20 fillér.
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nem is-tisztán idealizmus hatja által
manap a színészetet, festészetet, szob
rásztltot, de nem szabad elvonnunk a
művészetektől teljesen a nemesebb ré
szeket, tekintsük a művészetben első
sorban és mindenekfelett a magasztos
eszményi célt, a nemzetnevelo", nppmivelő hatását: tekintsük, hogy a mű
vészet nem egyik alfaja" a kereskede
lemnek, nem börze-árfolyam szerint
licitálnak, hanem tisztán fenkölt esz
mék tolmácsolója.

Művészet és üzlet.
. .Manapság, ebben a megdöbbentően
nagy egoista korszakban, mindenben és
mindenhol a kereskedői szellem, a kapzsi
nyerészkedési .vágy dominál. Bármily
dologról is essék szó, üzleti szempontbői mérlegelik azt az emberek.
Igaz a. szálló ige. hogy az üzlet —
-üzlet,- nagy igazság vari, ebben, ile más
a kérdés, hogy minél, mikor és meny
nyiben alkalmazzuk.Minden tekintetben
üzlet az üzlet a kereskedelmi életben,
ott nyereségről vagy veszteségről lehel
szó; ha veszünk vagy eladunk valamit,
ha bérbe adunk vagy bírunk valamit,
egy gondolat bánt bennünkel: lesz-e
mellette haszon vagy veszteség ?
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Magyarországon a közelmúltban
bárom cset'Ts adta elő magát rövid
időközökben, melyek amellett tanúskod
nak, hogy fájdalom, nálunk mindent a
legriitabli. legundoritóbb .anyagiak szem
pontjából mérlegelnek. Még távolról sem.
tölti el a lényeket a művészetek igaz
és őnzetleri szerelete, még gondolatban
sem kísértenek a'nemes eszmék; ha
nem igenis emésztőleg kóvályognak az
agyakban a legmateriájisahh gondolafok,
hogy mennyi lesz a haszon, hogy le
helne a jövedelmet telezni, mint lehetne

De bárminő anyagi korszakban is
éljünk, mindent, de mindent üzletté le
alacsonyítani nem szabad, mert ez az
ut a bukás, a züllés, a megsemmisülés
uf ja.
Művészetet, tudományi, irodalmat,
nem szabad üzletté lealacsonyítani. Hu

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intezendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések es mindennemű pénzilletékekf

rohamosan, kevés tudással, de több sze
rencsével meggazdagodni.
Csak álljunk meg szegény Vidor Pál
éleiénél. Minden izében művész emher
volt, aki csak..-a művészetét imádta,
nem is gondolva az anyagiakra. Hogyhogyn'em színházigazgató lett belőle, de
minUtlirektor is, tisztán művészeti szem
pontból fogta fel a dolgokat; minden
ben a művészetet látta, csodálta és sze
relte, hololt nem tudta, hogy körülötte
egészen más világ alakult ki azóta, hogy
liatal éveiből belecseppeni az öregségbe.
(3 mindvégig megmaradt annak a
naiv müvészclimádó szinészembernek,
aki volt s nem látta, nem tudta, hogy
körülölte mily üzérkedések, mily tüle
kedések folynak a ilireklorságért, amely
pozícióból ki akarták ugrasztani azt a
Vidor Páll, aki két esztendei igazgató
sága alatt igazgatói fizetéséből csupán
20 korona előleget kért a pénztárostól,
hogy legyére pénze — meghalni. Rossz
üzletember volt, tehát nem mentagseft,
nem tudott zöldágrS" vergődni, de hor-
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Bimbó fakadt, dalolt a madár.
Fényözönben fürdött a határ.

Az egész határ.

Öt elfeledte, meg sem is látta,
Virágot sem tett ablakába,
Cseppet sem szánta.

Bús szomorú . , .
Hús szomorú őszi délután
Jár kel a lány a patak pariján.
Körülötte fájó hervadás,
S az ö ajkán fájó sóhajtás,
Örök lemondás.
Hús sóhajtás, örök lemondás,
Most már ezek. semmi, semmi más
Haldokló nyár veg-ö küzdelme.

S ö boldog volt. még nem szeretett,
Megcsalt reményt még nem temetett. _
Később . . . nyáron . . . virágnyiláskor,
Akkor tanult szenvedni, tikkor.
Attól, csak attéd.

Tudott hinni: ez volt a veszte,

Fájó szívnek megcsalt sejtelme,

Hogy elhagyják, hinni nem mérte.
Szent volt hite. hűen szeretett.
Ks ő mégis minden) feledett,

Megcsalt szerelme.

Hej! Elfeledett.

Tavasszal volt. A patak partjáu

.Má>t látott meg. Szebbel, gazdagot.

Sétálgatott akkor is a lány.

Patak partján azzal andalgott.

• Ijiny sorsa ez, — izente neki —
lány szerelmed szivedből lépd k i ;
A szerelem — igaz — boldogít,
De csak kinek szivében a hit, '•
Az isteni lut«.
V
Kimúlt a nyár, hervad a határ,
Megcsalt leány magányosan jár;
Bus sóhaját a szél elkapja.
Hervadt virág fejét lehajtja.
I A sírba hajtja.
Bévdrdy
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Gyula.

épület- é s b ú t o r a s z t a l o s

éS temetkezési Vállalkozó 'Celldömölk (Sági-utca Hujber-féle, hnz).'
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban.
Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon, - a *
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oldal

ribilis összegeket

kellett fizetnie egye

HÍREK.

seknek.
Szóval látni való, hogy mennyire
siilyed, mennyire esik a művészei becse,
értéke, mennyire üzlet, a szinlmz^Tííánapság. hol protekció, pénz, szerencse,
tehe.tségtolenség. üreslelküség ilointnúlhal. ile tisztességes egyeneslelküséggcl,
naiv bittel, művészetimádatlal boldogulni
nem lehet.
Sajnos, már annyira elfajullak a
^viszonyok, hogy egy-kettőre bajosan
lehet szanálni a bajokat; de erős had
járattat. S Z Í V Ó S küzdcJemmel ujjbiil ifc
hetno a művészeteket arra a magaslatra
juttatni, amelyen egykor állottak, még
csak nem is olyan régen.
De iia ennyire elfajulni engedjük
a dolgokat, ha
tért engedünk a legocsmányabb. anyagiaknak, lm művészeti
kérdésekben
boldog-boldogtalanok vezetőszerephez jutnak, kontárkodnak, ha
protekcióval, a valódi tehetségek mel
lőzésével lizedrangu egyéneket tolunk
előtérbe, akik a sikertől elkapatván,
neln tudják, hogy. és mint beszéljenek
az emberekkel; ha mindezt előnyben
részesítjük, ha mind ennek szabad utat
nyitunk, akkor akár egy nagy börzévé
alakítjuk ál hazánkat.
Jla már a társadalmi éleiben, ha
már a politikában., a mindennap: élet
ben is otthonos az irigykedés, kalmárkodás, önző és kapzsi szellem, ha már
ezen körökből ezt kiirtani nem tudjuk,
fokozott erővel kell oda munkálkodnunk,
hogy meggátoljuk a rul üzleti szellem
nek befurakodását a művészeti körökbe
vagy ha már oda
befurakodtak vagy
becsempészlek, akkor meg idejekorán
.kell onnan kiirtani, elpusztítani.
A művészetek temploma szentély,
hova ..csak mocsoktalan lélekkel szabad
bemennünk,
nehogy megmételyezzük
azt á levegőt, mely nemzeteket éltet,
mely népeket naggyá.* hatalmassá tesz.
.Ne

hagyjuk

e

szentélyeket

be

mocskolni. Árgus szemekkel őrizzük a
farizeusoktól, az egoistáktól, a lelketlen
stréberektől. Óvjuk meg a művészetek
tisztességét, sül lanitsunk meg fá min
denkit, hogy mig művészet van, mig
igaz művészek vannak, addig emberek
vagyunk, azoknak-Vallhatjuk magunkat,
de mihelyt ezek megszűnnének lenni,
eltávolodunk emberi mivoltunktól. bar
bárokká, sziv- és léleknélküiiekké le
szünk, amely ponton aztán közeledünk
az állatok felé.

Lajos bajor herceg ma érkezett Sár
várra es" karácsonyic marad ott.
Keresztény jótékony nőegylet alakuló
közgyűlése. Dr. Színek Izidor plébános buzgóikódása folytán a keresztény jótékony nő
egylet ügye oly előrehaladott stádiumban van
már városunkban, hogy ina délután 4 ósakor
a városháza tanácstermeben alakuló közgyű
lés fog tartatni, mélyen megválás/tatnak a
tisztikar és választmány tagjai.
-. ' .
Az 1907 év. Alig néhány hét alatt már
végére járunk az 1906. évnek is. Következik
egy uj év, melynek kalendárium! főbb pont
jai a következők: Keddi- intpoit lesz- újév,
akiknek tehát szent Antal, a— patronusuk.
azokra szerencsét' hoz. A farsang január ö-án
kezdődik és már február 12-én véget er. —
Húsvét március 31-én és ápr. 1-én pünkösd
.Május II). es 2!> en lesz. A husxeU pünkösdi
ós karácsonyi ünnepeken kívül kettős ünnepek :
lebr.. 2,. 3., március 24., 25.. június 20. és 30.
Esküvő. Rothschild Pál alsósági ven
déglős f. hő 18-án délután .'! órakor esküszik
örök hűséget Steiner. Gizella úrhölgynek a
Kapuvári izr. templomban.
Előléptetések a közigazgatásnál. Meg
érdemelt előléptetést kapott a járási főszolga
bírói hivatal három tisztviselője. Jakab Bódog
főszolgabíró 4üO„ Takách .Márton tb. főszbiró
201) és Kdcr János járási Írnok 200 koroná
val léptek elő az első fokozat értelmében.
—
Cinca-szabalyozo társulat gyűlése.
Az alakulófélben levő (ancaszabályozó tár
sulat f. hó 4-én. Berzsenyi Jenő orsz. kép
viselő és (ierö műszaki tanácsos elnöklete
alatt közgyűlést tartott, melyeim földmivelésügyi m. kir. ministerium által pótlások esz
közlése végeit visszaküldött társulati alap
szabályok átdolgozását teljesítették.
Lelkész választás. Baldauf .Gusztáv ág.
ev. püspöki titkárt, f.hó 2-án GyörikOn (Tolna-:
in.I 44 szótöbbséggel lelkésznek választották.
I iratulálunk.
Bncsu Alsóságon Alsóságon áz éven
ként megtartatni szokott mikulási bucsu
ina tartutik meg, mely alkalommal ugy a
vendéglősök, mint magánosok mindig, nagyi
ban készülnek vendégeik fogadására. Váro
sunkból is számosan fognak kirándulni a
mikulásnapi búcsúra: hogy a szokiisos jó
Hedvben tölisék el délutánjukat.
Országos vásárunk forgalma. A f. hó
ö-án tartott országos vásár forgalma rend
kívül nagy volt. Kelhajtatott 24uo szarvas
marha, 2(18 ló: — vasútra elszállíttatott
288 szarvasmarha és ló. Ezenkívül nagyszámú
sertés is volt a vásáron. Ez állatvásár nagy
forgalmára a máv. sem számított s ennél
fogva a feladók csak nehézkesen kapták meg
a vaggoiiokat. ami miatt egy—kis zúgolódás
is tolt észlélbetó. Az állatvásár forgalmához
képest csekély volt a kirakodó és zsibvásár,
melynek részbeni oka volt a kellemetlen esős
és sáros időjárás, ugyanis e miatt sok keres
kedő és iparos kirakodni
sem tartotta
érdemesnek.
Tiszti értekezlet a föszolgabiróságnál. A celldömölki járás, főszolgabírója tiszti
értekezletre hívta egybe e hó 4-én a' járás
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jegyzői kárát, melynek tárgya volt az uj
anyakönyvi törvény és utasítások megvitatása
valamint a • jövő évben Simonyiban felállitnncfc körjegyzőség javadalmazásának inegl
állapítása-; : • •
Kivándorlás Vasvármegyóböl. Október
2i(-án indult útnak a Pannónia kivándorlási
hajó. .A vármegyéhez beérkezett jelenlések
szerint a hajó ez alkalommal 84 vasmegvei
kivándorlót vitt magával az újvilágba. A ki
vándorlók a celldömölki és a vasvári- járás
területéről valók. '
Kataszteri felmérések Vasvármegyé
ben. A pénzügyminiszter tegnap "küldte inég'
a vármegye törvényhatóságához a. katasztéft
munkálatoknak a jövő év folyamán végrehajt
jandó-tervézetét. Azok. a járásunk beír közsé
gek, melyeknek területén az 1907. évbeii fel
mérések eszközöltélnek a következők : Csónge,
Egyházaskes'zö. Kecskéd. Kcmenesszentpéier,
Kenyéri. Ostfiasszonyfa. Pápóc, Simonyi, Szentiijik'Iósfa és Várkeszö.
.
••
Meteor decemberröL -Meteor irja de
cemberről: December hó~kezdetévoL a hideg
állandóbban köszönthet he hozzánk, mim ed
dig, amidőn csupán csak a csomópont nap
jain, vagy közvetlen Ozck körül esett a hő
mérséklet a fagypont alá. A decemcer 14-ikicsomópofi' csapadékos, a 21-jki hideg jellegű,
igy e hónapban legtöbb esapédékot 1 í-én. a
'léghidegebbet 21-éii várhatunk. A "csomópontok nagy száma e hónapban is zavarólag hat
az egyöntetűségre s változóvá leszi az időjárást,
ahol azonban a hideg jelleg már erösebbeo
domborodik ki.
Drágnl a nyomtatvány. \ Vidéki Nyom
datulajdohosok Országos Szövetsége értesíti
a közönséget, hogy december 1-ével az or
szágban életbelép az uj munkás-árszabály, a
mely lényegesen emeli a munkabéreket. En
nek következtében elkerülhetetlen a nyomtat
ványok árának aránylagos emelése is az egész
országban.
Uj rend a tüzoltóegyletnél. A celldö
mölki önk. tOzoltólestületben fennálló esyenetlenségek megszüntetésére minden eszközt
megragadnak, igy a tüzoltószámadások ezentul minden és végen minden egyes testületi
taggál írásban közöltetnek, hogy igy a netán
észreyétclclr-a közgyűlésen megletethessenek.
Sóhiáány varosunkban. Egyik legióbb
kelleket voluik kénytelenek konyhamüvészeiak
tegnap nélkülözni, mert vaggorihiány miatt
nem t u d ó i t az állam sót szállítani keres
kedőinknek. Ilyenkor tűnik ki, mily szüksé
ges kellék a só az ételek elkészítésénél. B
tudja meddig fog még ezen tarthatatlan álla
pot tartani!? — Az egyszeri ember is meg
haragudott szomszédjára, midőn tóin azt a
választ nyerte: .ugy szeretlek, mint a sót«
Hosszú idők multával kibékültek.a szomszé
dok s egyik a másikat lakomára hívta meg,
melyen minden ételt sótalánül készitettetett
Midőn a vendég boszusan^és éhesen ákalfc
eltávozni, akkor monda a vendéglátó: > I .átodszomszéd, most is ugy szeretles, m i n t á s é t . '
Hedgyaszay Vilma a Király-szinhM
fiatal primadonnája a zsúfolásig megtelt gyö"
színházban-hétfőn este lépett fel először a
Sgép.Ilonkában?. A közönség nagy óviciobao
részesitelte, első felvonásbeli hárfadala itt*
pedig orkánszerü tapssal jutalmazta.
1
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Szombat

Kossuth Ferenc a magyar ipar érde

helyen. A szombathelyi ipartestület egy nagy
szabású hitel- és arucsarnok-szövetkezet léte
sítését tervezi, mely készpénzen átveszi az
Összes iparágakat képviselő tagjainak áruit
és gondoskodik megfelelő értékesítésükről.

Arucsarnok-szövetkezet

kében. Kossuth Ferenc keresk.minisztcr áz
összes hazai I . fokú iparhatóságoknak köte
lességéire tette egy rendeletben, hogy a közön
séget és a tisztességtelen versenyektől fenye
getett ipart és kercsdedehnet hatáskörükben
. megvédjék. A rendeletre főleg az adott okot
hogy a közönséget valótlan jelzések haszná
latával áz~áru származása tekintetében gyak
ran félrevezetik, hitvány külföldi árukat tulipán
vagy más magyar jellegű védőjegygyei látják el.

Halálozás, .Modrovics János aranymisés
áldozőpap, kiérdemült esperes és gelsei plé
bános dec. 4-én a haldoklók szentségeinek
ájtatos felvétele után 77 éves korában
meghalt.
öngyilkos közjegyző. Tegyél. Lajos'
szombathelyi kir. közjegyző, a szombathelyi
városi takarépénztár és a Körmendén székelő
vtfs-zalamegyei takarékpénztár felügyelő-bi
zottságának elnöke hétfőn este agyonlőtte
- magát. A szerencsétlen közjegyző jóhiszemű
ségének volt, az áldozata. Az említett pénz
intézeteknél nagy .-személyi kötelezettségeket
vállalt s minthogy ezeknek nem tudott eleget
tenni, a halált választotta. Temetése szerdán
d. u. volt óriási részvét mellett.

A szombathelyi m. kir. bábaképző
intézetben az 1900—7 tanév nyári (magyernémet i tanfolyamára a beiratások 1907 már
cius I -3-ig tartanak. A felvételhez szüksé
ges : 1) 20—40 közötti életkort igazoló szü
letési anyakönyvi kivonat. '2) férjezetteknél
házassági anyakönyvi kivonat, 3) erkölcsi
(községi) és 4) orvosi bizonyítvány: végül
jártasság az írásban é s ' olvasásban: A' tan
folyamban l i tanuló, ki magát arra kötelezi
hogy 5 éven át oly községben folytat szü
lésznői gyakorlatot, hol okleveles bába nin
csen, 180—180 korona államsegélyéén része
sülhet. A kik ezt elnyerni óhajtják, az idézett
okmányokon kivül szegénységi bizonyitványnyal és az cmlitelt kötelezvénycyel ellátott,
a vallás- és a közoktatásügyi nagyméltóságú
m. kir. minisztériumhoz intézett bélyégmentes -folyamodványukat legkésőbben 19ti7 j a 
nuár 20-ig a szombathelyi m. kir. bábaképző
intézet igazgató-tanárához küldjék be. A ta
nulók korlátolt számmal havi 20 koronáért
az intézetben lakást és ellátást kapnak. Dr.
Keisman Adolf igazgatótanáf.
Elmehábor . . . A . kemnesalja egyik
községében a minap egy életbizlositó-társaság
titkára járt, aki ajánlatot telt az egyik jobbmódu gazdának, hogy biztosítsa az életét a
társulatnál. Az ajánlati ivnek van egy kérdőpontja, amely igy szól: Van-e a családban
elmebeteg? A gazda ezt így töltötte k i :
• Nem volt instálom egy se elmeháborban. Sem az apám. se az anyám, se az öreg
apám, se az öreganyáin. Se az asszony apja,
se öregapja. KgyedüT az én eszemet vette el
az a jóisten-mikor a sógoromnak
aláirtam

Jánosházi vásár forgalma. Jánosházan

1
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heti. naptárral, egyesitett iróaljzat Az összes
i t a l ó l a p o k o n az egész évi naptár látható. .Ma
g y a r o r s z á g o n és Ausztriában szabadalmazva.
Mmdé^Hcfiiűyv- és papirkereskedésben kapható.
Ára 2koj|>na 40 fillér Gyártelep : Molnár Mór
Szekszárd.

,' 0] csillag. Mult vasárnap egy fiatal,
német csillagvizsgáló egy uj csillagot fedezett
fel, mely az eddig hozzánk legközelebb v a l ó 
nak ismert Mars-nál felényivel még köze
lebb van a földhöz. Most a müveit világ
valamennyi .csillagvizsgálója feszült figyelem
mel vizsgálja az égboltozat ragyogó kissebbnagyobb csillagait, hogy ujablT felfedezések
kel közelebb hozzák azokat a földünkhöz. E
tekintetben nekünk laikusoknak még jobb
dolgunk van, mert mi a csillagokat csak a
szerint vizsgáljuk, a mint 1,2, 3 vagy **
csülagos Eszterházy cognacot óhajtunk ínni,_
sőt különös, épen megfordítva: nem mi 'hoz
zuk a csillagokat, hanem a csillagok hoznak
minket közelebb"a földhöz, minél komolyabb
tanulmány tárgyává tesszük azokat
|

e hó 5-én megtartott havi marhavásár a" le
hető legnagyoblr-felhajtással tartatott meg.
Feüiajtottak 985 szarvasmarhát, lovat és
242 sertés, melyből eladatott 422 szarvas
marha, Jó__és"~:240 sertés. Ezenkívül nagy
forgalma volt a zsibvásárnak is-.
Fogorvosi műterem. Felhívjuk olvasóink
figyelmét dr. Bluiri és dr. Kóródi fogorvosok
pápai (Jókai-utca I C , Blum-Jele ház) műter
mére. Poreellán,^itrany, platina' és cementtel
való fogtömés, arány, kautschuk, celluloid,
alumínium lemezű és amerikai rendszerű
Titokzatos holttest Titokzatos bűn
lemez nélküli müfogak, több évi jótállás eset tartja izgalomban városunk lakosságát
mellett mérsékelt árakért készíttetnek. Ren í Mult csütörtökön délelőtt az országos vásár
delés minden nap d. e. 8-tól d. u. O-ig
| napján egy kemenesmihályfai asszonyt halva
Uj társadalomtudományi társaság. A I találtak a celldömölki.hátárban levő vasúti
Társadalomiudományi Társaság tagjainak egy i töltés mentén. A mégindult vizsgálat log majd
része tudvalevőleg nem volt megelégedve a I a" titokzatos bűnesetre fényt derítem,
'
társaság működésével, különösen pedig Kris- j
tóffivolt belügyi ügyvivőnek a választmányba
való beválasztásával. Az elégületlenek cso•portja szeptemberben kilépeti s most Apáthy
Cipész: István és dr. Weltner Pál kezdeményezésére
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár
Magyar lárxadalomludományi
Társaság
tér-utca-^
néven uj társaságot alapit, mely a magyar Jánosa Pál uri és női cipész, Ferenc József
gondolat terjesztését tűzte ki célul. "
utca.
Klaffl Gynla férfi és női cipész, Erzsébet-u
A 48-as honvédek karácsonya. Ilerbst Reii Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára
Géza, vármegyénk alispánja a megye terüle
Kossuth I-ajos-utca.
tén lakó 48-as honvédek segélyezésére gyűj
Cserepes:"
tést indított, hogy az öreg honvédeknek boldog Szigeti György cserepes-mester Alsóság El
vállal minden e szakmába vágó uj mun
karácsonyt és njesztendöt szerezzen. Adomá
kákat és javításokat .
nyokai a szombathelyi kir. adóhivatal, ahova

Tájékoztató.

postautalványon legcélszerűbben küldhető be
a pénzösszeg, az adomány céljának világos
megjelölésével.
Celli Antal vigassága. A mult csü
törtöki állatvásár alkalmával egy tüzesvérü
ló elszabadult a vásártérről s egyenesen a
temető melletti vágányon haladt. Útközben a
száguldó lovat elütötte a vasút egy mozdonya,
mely után az állát hamarosan kiszenvedett.
Volt nagy vigassága celli Antalnak és famíli
ájának, mert még az nap meg is nyúzta,
húsából pedig nyárson sülöli maguknak
elégségeset.

Divatáru kereskedő:

Lftwenstein J . és Fiai, Celldömölk és Papit
legolcsóbb bevásárlási hely.
Németh Márkus uri és női divatkereskedése,
Szt Háromságtér.

Füszorkereskedő:
Almási János fűszer-, liszt- és festékkereskedő,
Dömölki-utca.
Gayer Gyuláné fűszer-, festék- és vaskeres
kedése, Szt. Háromságtér.
Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskeres
kedése, zománcozott edény nagy raktára a
Szt. Háromságtéren.

Hentes:
Bödör József hentes-üzlete és
Jánosházan,

„A Táncmesterek országos egyesülete"

1000 év december 10-án nyitja meg a" ma
gasabb táncművészeti tanfolyamát, melyre ké
Lövöldöző orvvadászok. Szvétics J ó  rdnek mindazon tánctanítók kiknek oklevelük
iiaarméllosaeu m. kir. helugvmi
zsef kecskédi lakos I . hó 'ii»g i,l»ibj ,4" -iátyjj. jtVüllii'S
keczöli erdőben vadászott a'tilosban. Az niszter-ur 25707 19<C> számú magas rendeerdőőrt az orvvadászok megtámadták és letenek meg tudnak felelni, hogy jelent
fegyvereikkel célba is vették. Szerencsére kezzenek Saphir M. Imre egyesületi elnöknél
azonban szive felett a zsebében egy tárca Budapest VII. Erzsébet-körűt 27. vagy Gaíibek
volt telve iratcsumokkal és a lövés srétjeit Rezső egyesületi titkárnál Kispest, Fő-utca
e tárca fogta fel. Szvetics József pedig a 51. szám.
Iáhába«--*itte cl az erdőör által telt í, lövés
Hivatalnok, földbirtokos, kereskedő
srétjeit. Az orvvadászokat a csendőrség el és iparos íróasztalán nélkülözhetetlen a Mol
fogta s feljelentette a kir. járásbíróságnál.
nár-féle magyar gyártmányú szabadalmazott

a vallót . .

50. szám.

husfüstöldéjfe

Kertész:
• ő r Gyula
Vásártér-utca.

és

kereskedelmi

kertész

Kávéház:
Központi Kávéház Kossuth I-^jos-utca. —
*f#m>H6 italok, pontos kiszolgálás !
Klein Jakab Uj kávéháza a vasán állomás
közelében. Idegeneknek találkozási és szó
rakozó' helye. Minden időben friss kávé.

Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utca. Egész
éjjel nyitva, naponta cigányzene.
K ő m i v e s é s építési v á l l a l k o z ó :
Vizlendvay József építési-vállalkozó és oki.
építő-mester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj mun
kálatokat és javításokat.

KEMENESALJA

fiO. szám.
Horráfh Jmos, Jánoshazán. Uj-utca. Elvál
lal mindenféle kőmives munkál, házak njra
építésit és javításokat olcsó árak mellett.
Lakatos:
. !
Rosenheim Ferenc éptflet és géplakatos Cell
dömölk, Sági-utca.
Simon Sándor épttlet es géplakatos.Kossuth-L-u
Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát
Lisztkereskedő :
- Herzield Bór. Csornai Gőzmalom lásztFőraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca.
Takács György lisztkereskédése Celldömöl
kön, a liencés-rend epületében.
.Mészáros
Krausz Mihály, Sági-utca
.
Sí iger Ignác huscsarnoka Celldömölk, Kossuth
Lajos-utca.
Zsirai Lajoa mészáros és hentes üzlete a
Fő-téren, Celldömölkön.
Pék:
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L-u
Kenyérsütések elfogadtatnak.
Klein Adolf Pápai-u, Kenyérsütéseket elfogad.
Szita György, Kis-utca.
Szesz- és bornagykereskedő:
Günsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor
nagykereskedő.
Sorraktár:
Altstidter Józsel, Dömölki-utca. híres kő- i
bányai sör raktára.
Szabó:
Gnttmann Adoli, 'polgári*és egyenrr/ha szabó
• A tulipán.-hoz. Vásártér-utca. Vasúti sap
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- és
gyertnekruha raktár. Olcsó árak.
Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a
Sági-utcában. Férli- és gyermekruhák nagy
választékban tartatnak raktáron.
Schlesinger Samu ariszabódirattermét ajánl
juk a kényesebb ízlésű közönség figyelmébe.
Pápai-utca. Gömbös-féle ház.
Tóth Antal, Vasirtér-ulca. Divatos öltönyöket
olcsón kesz.it.

4. oldal.

Karácsonyi és újévi njdonságok óriási választékban

STEINER

B. áruházában

kapható

CZELLDÖMÖLK, Központi kávéház melletti.

Különösen tigyelmébe ajánlóin igen tisztelt vevőkozönségemnek hazai
á r u c i k k e k b ő l berendezett nagy ralctáromat, melyben bármely
hasonló üzlettel versenyképesen olcsó árakon szerezhetik be vevőim

porcellán,

majolika

és

Ovegkészleteiket

Tessék a fentiek valódiságáról próbavásárlás által meggyőződést szerezni!
* •

Tisztelettel:

5TEINER B.

1

Mielőtt ruliaszükségletet beszerzi, tekintse meg
Síkos István ferli es gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mertekszennti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztítá
sok elfogadtatnak.

Vágó Dezső első pápai férfi divat-terme
Fő-tér 253. sz. Készit katonai-, papi- és
polgári ruhákat. Legfinomabb licl- es kül
földi rul' ikclmék raktáron!
Szállibi (Spediteiir): Schontag Marton fuvaros. Kis-utca. F.lvallul
fuvarozásokat mérsékelt díjazás mellett.
Téglagyár;
Bardossy $. és Társai, Sági-utca.
Tory György, Szt. Háromság ter.
Üveges:
Spiel r Ede üveg-, porcellán- és lainpaaruk
kereskedésé,-Szt Háromság tér.
Vendéglő és szálloda:
Hung ria sz lloda. Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás!
Korona IZálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan
epüll es fényesen berendezett f i -zálló-szoba.
Szarvas vendéglő, Szt. Ilár..m«ág4ér AJdjttisztal4»=»á» -l»n».fc. ligyelfiie*'kiszolgálás!
Hubert Samu vendéglője a Bárányhoz. Sáai-u.
Hubert Pál vendéglős, Csönge.
Rotschild Divid vendéglős Ság. Tisztán ke
zelt sági borok. — Xaponta Friss birkahús
ka]'ható.
Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a
Központi kávéházzal szemben.. Állandóan
frissen csapi 'It kőbányai sör.
Vak szamár szálloda Győrött. Teleki-utca
Marschall Pál vendéglős...
Vad iszy Pal vendéglője Izsák fán.

•Mindenféle lámpákban

gyonVÖrft

lljtlOnSágOk!

Fürdőkád
jó karban levő

megvételre

kerestetik.

Cím a kiadóhivatalban.

-

j» Tartós és j ó !
' O l c s ó árak!

A magy kir. műegyetem bo
rászali laboratóriuma által hiva
talosan megejtett és általunk
tudomásul vett vizsgálatok alap
ján az

Az árjegvz.éki áraktól nagy engedményt
adunk t. vevömtrnelt7=Hgyanis kerékpáraink
árál felére: 80 koronára szállítottuk te. Ma
gvarországba az elvámolásért í korona szá
míttatik fel. Világhírű „Multiplex" kerék-

Esterházy M
M" cognacot

Számtalan elismerő levél a szállított gépekről.
Elsöininösegü gyártmányú „Multiplex" ke
rékpáraink felülmúlják 6 téren Európa gyárt
mányait mert gépeink összes alkatrészei
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok
tartósságáért szavatolhatunk.

betegeinknél alkalmaztuk és azt
sikeresen használva mint kilünő
minőségül é s a francia Cognalegjobban
tokkal vélekedőt

ajánlhatjuk.
Dr. Tauffer Vilmos Dr. Ketly Károly
egyetemi lamr.

egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár,

egyetemi tanár.

Dr. Réczey Imre

Dr. Poór Imre

jfflfltBJdMÍa^sg

" 1 |T"i|güil

PefTHTOrTö "DrBáTon Jónás

i f / e l t m i tanár

egyetemi tanár

Az

Esterházy cognac
minden előkelő fűszer és csemege
kereskedésben kapható.

|iár:tinkert li éri inixbeli jóltiildxt

irillnhoik.

Árjegyzéket kívánatra ingyen es bérmentve k ü k '

a „MULTIPLEX" kerékpárgyár, Berlin 257.
Gitscheinér-strasse 15.

Tory György vendéglő
jében azonnal kiadó egy
szép tágas üzlethelyiség.
_4.f—5——MUMIM^p-mm

R6 S Zt B tflZ B t l 8P B a ' ^ ^ e t
lámpák, cliinaezüst. Kérésre képes árlap
ingyen. — Ugyanitt utazók felvételnek,
kik vendéglősöket, kereskedőkéi és hen
teseket látogatnak, hires szegedi paprika
eladásával sokat kereshetnek.
1 kiló v i l á g h í r ű szegedi p a p r i k a
=
3 forint u t á n v t t e l .
IVANKOVITSKA BOLY és FIA SZEGEDEN.

3. oldal.

50. szám.
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Legjobb mellékkereset
nők és családok részére. Egy helyen és egy
háztartásban se hiányozzék az eredeti
• Styriai. kötőgép.
Árjegyzék ingyen.
;
Kedvező fizetési feltételek.

|U

Dr. BLÜM és Dr. KÓRÓDY
fog- és szájbetegségek szakorvosai

Első STYRIAI kötőgép-gyár
magyarországi képv. FOGL J. L mügépész
Budapest, VI., Csengeri-n. 54.

Fogorvosi és fogtechnikai mütermök
=

A téli esték unalmát a

PÁPÁN, Jókai-utca 16., Blum-féle has.
Porceilán, arany,
pi.aúr.a.. cemeni

csak ugy űzhetjük él, ha
WAGNER, a hangszerkirály

|0 | « | o | o | o | o | o j g | o | o | u | o | u | u | o | o
o

=

f o g t ö m é s.

Érzéktelen.tett fog- és gyokérhnzás (éjjel is).

különlegességi hangszerek áruhá
Arany, kaidscliuk, celluloid, alumínium lemezű
és. amerikai rendszerű lemez ifj^üli - .
-

zából Bpest, József-körut 37

i " i f r\ ty
" '. " • o *

39 sz. egy hangszert hozatunk,
azokon -gy órai

vIűfoKJavitám

gyakorlás után

bárki megtanulhat játszani.

Arany fogkorona.

I I . U Í K A S I T K I Í A . 11• drb kurtával ára 10 K
SZÁJHARMONIKA dobkiserettél
» -•• 2'."'.
TROMHOXA. új hangszer
''.-» -J .
FACINBAl.OJI verőkkei
.
S .
HARMONIKA, citera kísérettel
- • .5 .
TAMBUKICA, j ő hangú
• -». 5 •
MAGYAR CITERA, verővel
. . N.
ISKiH.A-llKIIKIH tokkal, l ó drb fél- ~ ' ;
szerelessel
» "10 . •
HARMONIKÁK orgonabanggal 5 K-től feljebb

Csapos fog.

Mérsékelt

Fogkö eltávolítás.

á r , több évi J ó t á l l á s !

•-

betegségek kezelésére. ================
Rendelés naponta (vasár- és ünnepnapon is)
délelőtt 8-tól délután 6-ig.

Hirdetésekét

•5i

o |o |o | o |o |o jo lo |o |o |o |o |o |o |o |o |o |o |o |o

M e g é r k e z t e k a téli

t|*

Fog tisztit ás.

Különleges berendezkedés gyermekiogak és száj-

KéjK's árjegyzék ingyen.

felvesz a kiadóhivatal

azonnal e l k é s z ü l .

|U | ü

| u |u |o | u |o |o |o |u |

divatkelmék.

A téli idény beálltával bátorkodom a n. é. közönség
figyelmét felhívni J á n o s h á z á n levő szabó-üzletemre, hol a
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a legujabb divat szerint férfi-öltönyöket.
— S

Gyorsan, pontosan és jntányos árban! = —

f Nagy kész férfi- é s -f
i gyermekruharaktár! •
Mvásra vidéken is bárhol megjelenek.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve
vagyok tisztelettel

Sikos István
papi-, polgári- és egyenruhaszabó.

A

50. szám
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6. oldal

g r a r i A
Acetylen világításhoz:

KÉRJEN

S

Legjobb minősgü római darabos calciumcarbid
Legjobb minőségű római szemcsés carbid

r

1

r
GAZDA

az

nélkül,

. 30 K

tehát

ingyenes

csomagolási
csomagolással,

azonnali készlizetés vagy utánvét ejlenében pénz

a

Szállítunk legkitűnőbb

ÁRJEGYZÉKET
gözcséplökr.szletekréd,
benzinmotorokról
és vetögépekról.
=
Az árjegyzéket díjtalanul

acetylenkészü-

seket is légjobban.'

r

Állandó nagy raktár Budapesten.
Gyors kiszolgálás!

küldjük.

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2.

í

Schvarcz József é s Tása
acetylen-világitási és calcinmearabid eladási vállalata
BUDKEST,

g r a r i A|
Személy hitel!

V , Váci-körut 26,'a.

Ha köszvenyben, reumában, ischias-

Kezes és kezes nélkül katonatisz
tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állatin-,
megyei- es magántisztviselők, tanítók,
kereskedők, iparosok, nyugdij jogosult
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak
és magánosoknak ' / — 2 5 évig terjedő
idóre heti, havi, / — ' / , és egész évi
tókekamat törlesztéssel!
4

J

4

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi
enqneté értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet.
• i.4°/ol
4°,.!
4°/.l
4°o!
J e l z i 1o g h i t e l !
30t> koronától feljebb I . . II. és III.
helyre földek-, városi- és vidéki házak,
nyaralok, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források
és kőbányákra, a becsérték
részéig.
É p i t é s i
h i t e l !
épitésfélhi'ii levő ingatlanokra
2-3
részletben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt!
Bank- és magánadósságok convertálása!
Váltó- és tarcahitel! Viszleszámitolás
kereskedőknek!
3

t

Klőnyösen Solid alapon es gyor
san eszközöljük mindezen fenti művele
teket elsőrangú intézetek által!
Elsőrendű
njűnlutok!
Kérten prospektust!
Válaszbélyeg budleklenfól

KIÉLLEK L. E.
Budapest, V. ker Kohári-u.

rendszerű

lékeket és teljes acetylen-világitási berendezé

lAGRARIA-tól

Levtélczim :

A

sulybeszámitása

.

tári engedmény és minden levonás nélkül.

a
r

Ara 100 kgr. tiszta súlyért,

MINDEN

. 2 6 K.

ban szenved, vegyen egy üveg

Dr. Flisch-ftto

forintért tiszta gyapjúszövetből
Kwchdt szerint' elpgáns kivitelű

köszvény-szeszt,

15

mely cstizt, köszvényt, reumát, kez-, láb-,
hát- és derékfájást, kezek és lábak gyen
geségét, fajdalmukat'c- daganatukat biz
tosan gyógyít. Hatása a legrövidebb idü
alatt észlelhető. Kapható :

férfiöltöny, felöltő vagy téli
kabát

Krausz F. és Tsa

Dr. FLESCH E. M.
„Magyar korona" gyógyszertárában,
GTÖR, Baross-nt 24 szám.
Másfél deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra való .Családi, öveg
5 kor. :t kis, vagy 2 .Családi, üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel
küldjük.

uriszabo üzlete

B n d a p e s t , Kerepesi nt 69 szám.
Vidékre mintákat mértékvételi utasítással
bérmentve.'

m m m i w i m m i w m m
Sok szenvedéstől szabadni meg, ^
ha megismeri az
'fö

Rheumát, Csúzi, Köszvényt
föllétlenül és biztosan gyógyít á hires
és minden házban nélkülözhetetlen

Dr. Arányi

herknlesfürdői

R h e um a - 0

1 aj.

j | üni versal-Fluid 8
35
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bedörzsöld szert, mely enyhít: CSázt, ( H
köszvényt, rheumat, fog- é s fej- 3 £
fájást é s makacs börviszketegséget. SE
A kimerült izmokat és idegeket fid- Ria
,. .

.

.

V?A

.Ajáuiliaio Jiézi.- UUH, hai-, meH-V-s de
rékfájásnál, ütés. erőltetés. Gcatnódásoknál, IQlfájás e s fülzúgás, fej- és fogfájás
nál. — Kapható a készítőnél:

BB iuhti e s ero-iii,*uml számos elismerő S E
Sj? es l.afalrW-^rSof'i"- Kgy kis próba- W
m üveg ára 10 lill.. egy decis Dveg 1 K !VT.I
m : , . i IÍII. — Főraktár:
&j

BALLÁ SÁNDOR gyógyszertára
H ó d m e z ő v á s á r h e l y Kossttlh-ter.

M
w

Ára egy üvegnek 2 K. — Próhaltreg t
K. ti kormia- rendelésnél ingyetLcsoma

golás, bérmentve. — Pápán főraktár:
Városi gvőgvszertár. Fö-ntca 8.

Budapest,, Török J . gyógytára m
Király n. 12. esj Andrássy ut 26. w

rjrA

Vidékre .! nagy üveget 4 K 50 I.. rflji
pori
Í£. kis üvegei f, KVrt, portóés rso- S j
tíííi mago lis-költsé gihehlesen küld

jj!p „YöröB-keroszt"győgyi:ir Temesvár

19 B sz.
Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölk.
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