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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 
•egjelen minden vasárnap reggel: 

Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 
korona,'negyedévre .Skorona. 

Kgyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Felelős s - i " 

D I N S G K E V E N Á N D O R 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor kr.nwnyundája Celldömölkön 
ide inlezendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Anyagi önállóság - egyéni 
érték. 

o Holnap a pécsi VII. kath. nagy-
gyűlésen . rjejen országgyűlésünk egyik 
legkiválóbb tagja.Dr. Nagy Emil az 
anvaei önállóságáról,' raintl az Legyéni 
értékről fog beszédei mondani. 

Egy-más gondolat e téma nyomán 
hadd legyen e lap hasábján is. 

Szokás-mondás, hogy > szegény, de 
becsületes.. Egy szoc. demokrata lap 
azt irta egyszer, hogy ritkább dolog, 
tehát nagyobb joggal lehet elismerés
képen mondani imigyen: gazdag és 
mégis becsületes.. -

Mind a két formában érdem ez 
annak, akiről el lehet mondani: a sze

génynek is dísze, a gazdagnak is er
deme. 

Maga a szegénység, maga a gaz
dagság u. i . sem nem érdem, sem ném 
szégyen. Szégyenné teheti az erkölcsi 
ok, mely létrehozta, vagy amely az 
alapja. De itt sem a szegénység vagy 
a gazdagság, amelyért pirulni kell, ha
nem pl. a könnyelműség vagy a lelki
ismeretlenség. 

Szégyen azonban, ha valaki férfias, 
emberi önérzetét, polgári jogait, jogai
ból származó számotlevőségét anyagi 
vagy bármely okból szegényebb sorsa 
miatt, anyagi függősége miatt gerincte
lenül áruba bocsátja, vagy a fensőbb-
ségnek kényére-kedvére hagyja. 

Szégyen ez. rámondjuk újra. De 
kinek nagyobb szégyené? Annak-e, aki 
it kenyérért lett gyengévé, vagy aki a 
kenyeret, az éhséget, a szegény állapotot 
használja fel és használja ki a maga 
gazdagságába "vagy" a maga nagy hatal
mára támaszkodva, mások, véleményé
nek, véleménye megnyilatkozásának rab-

Tgába "Pajtására? 
. A Ha- van fokozat a szégyenben, a 

beszámításban, — pedig van, — gya-

lázatosabb az erkölcstelen, a szellemi 
rabszolgákat vásárló, nyűgöző gazdagság. 

-Ismerünk választásokat, szavazáso-.' 
kat, mikor ríeni is orránál, hanem való-
han zsebénél fogva vezetik a szabad 
polgárt., mikor előre ttuljuk-^a—szava
zások eredményét,. mert -vagy az érde
keltnek, vagy korteseinek ^zsebében 
van. a közönség. 

Pénzen vezetik a 'közvéleményt, 
is. Pénzzel segélyezett újságkiadók, nyíl
tan felborravalózott újságírók, hirdeté
sekkel lekenyerezett újságok irása le
het-e nyílt, őszinte, meg nem alkudó, 
bátor és egyenes? 

Szabadítsa fel magát az anyagi 
függőségnek az erkölcsi függetlenségre 
való hatásától mindenki,.aki embernek, | 
— szabadakaratunak érzi magát. 

Szomorú, gyászos képek mutatják 
az áruba bocsátott erkölcsi független
ségnek, az egyéni vélemény meggátolt 
nyilvánításának útját. Testületek, váro
sok, .országok korrupciója a gyenge 
szegényebbek' és : az erkölcs dolgában 
fogyatékos gazdagok, hatalmasok" hitvány 
érdekszövetkezetének fattyú gyermeke, 
melyre mindenki ujjal mutat, melytől 
mindenki húzódik, — de amelyhez oly 
soknak van köze. 

Ma pl. az amerikai Egyesült Álla
mok képviselőiről az a hir járja, hogy 
ott nem a képviselőválasztókat, hanem 
magukat a képviselőket veszik meg a 
pénz fejedelmei. 

Közelebbi példa erre Franciaország 
is, hol a jelöltek az anyagi hatalom 
uraitól nyert Judás-pénzcn választatják 
meg magukat és igy >zsebében« lévén 
kitartó gazdáiknak, külsőleg adják a 
a félelmet nem ismerő és gáncsot nem 
lürő lovagot, — belül oly gyengék, 
miwtha-geriticük sein_.volna. 

Így történhetett meg, hogy az egy
ház eirélr füro javaslatoirT5rRyalása: -I 

kahuával titkos szavazásnál. — mikor 
nem kellett félni a képviselő uraknak 
szavazatuk kiderüléséről, mindig meg
bukott a szabadkőmives javaslat, nyílt 
szavazáskor pedig győztek a borravaló-
zók, a vesztegető hatalmasok. Ezen 
erkölcstelen.gyávaság láttára a francia 
katholikusok vezére, De Mim gróf a 
szavazás előtt ezt volt kénytelen mon-
daói: Uraim ! bátorság csak két percre!. 

• Legyen az a sikere Nagy Emil 
beszédének, hogy nálunk is meg-' 
szívleljék, hogy — bátorság csak két 
percre, mikor ítélni Kell, mikor fellépni, 
szavazni kell. 

Mart- leány vagyok . . . 

Ha Valahol összejövök Veled, 
Üdvözöljük egymást, kezemben a kezed; 
Tekinteted amidőn rám tapad, 
Titkos Vágyak pírja bontja arcomat. 
Ott benn pedig ugy dobog a szivem, 
De mert leány Vagyok, hallgatni Végzetem. 

Amint imígy hosszan nézel engem, 
Küzködő szerelmem alig. fékezhetem. 
Csendesítem -a_ kitörő Vágyat, 
MiVoltomban bennem e gondolat támad: 
„Én lány Vagyok".— beküzdöm szerelmem, 
Beszélni nem szabad,- hallgatni Végzetem. 

És te beszélsz kicsinyes dolgokról, 
Nem is sejted, bennem mily epedő Vágy szól. 
Nem látod a Vágytól égő ajkat. 
Kétségben kimerült arcom reád nem hat, 
A lemondást, -mint némán kesergem; 
Hallgatni énnekem, hallgatni Végzetem. 

Kbmfcs l.yilia. 

R A C Z G Y U L A 
épület és bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s a z t a legszolidabb kivitelben jutányos 
á l ' O n k é S Z i t i . Javításokat gyorsan és pontosan eszközli. 
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Levél egy asszonyhoz. 
ina: Bárka Jójjef. 

l'cst, auf. 28. 

Asszonyom! 

Megalázom magainat és írok magának. 
Megvallom; sokáig gondolkoztam azon, — 
vájjon méltó-e arra. hogy írjak a történték
ről, méltó-e arra, hogy .holmi fcimagyarázás-
félével szolgáljak magának. Ne sértődjék meg 
nagyságos asszonyom, hogy ilyen hangon irok. 
Más férj máskép cselekedett volna az én hely
zetemben. A Gzupka hentes bizonyára meg
verte volna a feleségét, az epés és romanti
kára hajló városi jegyző pedig bizonyára 
legalább is revolverdrámát rögtönzött volna, 
(már csak azért is, hogy az újságírók meg-
interwiewolják) ha ugy .tesz a felesége, mint 
az én Istenben boldogult feleségem — maga 
—'cselekedetű " 

Nem tudom, meg fogjam* érteni azt, 
amit most tőlem hallani fog. Mert azok után, 
amik a közelmúltban történtek, nem hiszem 
hogy magácska okos asszony. Azt sem hi
szem, hogy meg van egyéniségében az a rész, 
amit közönségesen szívnek szoktunk nevezni 
mert ha meg volna, ugy tettének elkövetése
kor megérezte volna asszonyi szivével, hogy 
az én lelkemet össze fogja törni. 

Ugy-e megbocsát, hogy levelemben majd
nem kizárólag önmagáról fogok beszélni Azért 
teszum ezt, mert nem akarom, hog.i agy élje 
le az életét (akár annak a huszártisztnek tár- | 
saságában) hogy ismerné a valamikori férjét, 
azt,- aki olyan babja volt azt hinni, hogy közte 
és a felesége közt teljes a harmónia, aki a 
gépek zakatolása, a verejtékes munka közt 
megfeledkezett arról, hogy a. szivét-lelkét föl
tárja a feleségének, mert azt hitte, hogy az 
élete olyan, amelyből mindenki megismerheti. 

Magát rosszul neveitek, Nagyságos Asz-
szonyom! Ugy nevelték, mint ahogyan nevetik 
most a magyar ifjúságot általában. Nem ol
tották bele a munka szeretetét, a verejtéknek 
a küzdésnek, az élettel való kemény, nehéz 
harcnak megbecsülését Ebben a mi külsősé
gekre, hazugságukra épített társadalmunkban, 
akárhányszor a kocsonyagerincüségének, a 
fess ruhájának, a nagy szájának köszöni 
egyik-másik ember a boldogulását, — mon
dóin, ebben a társadalomban sem szívott 
magába valami kiválóan helyes életelveket 
Hogyan tudott volna h á t megérteni engem? 
Hogy tudott volna egy egész életen keresztül 
belekarolni az én munkától megedzett karomba 
hogyan tudta volna megtörülni az én verej
tékező homlokomat? . . . 

Husz éves voltam, mikor elvégeztem a 
középiskolát Gondolkodó, erősakaratu gyerek 
voltam. A professzoraim azt tartolták rólam, 
hogy valami lesz belőlem, az apám is igen 
bízott bennem. Magam is akartam valaki 
lenni, 

Mikor.az apáin—meg kérdezte tőlem,-
. . . hogy milyen pályára lépek, nem tudtam mit 

7 r t í r ^ J « 1 ^ - J s a z » n ^ . . e a ^ 4 ^ - neu» gondoltam-
- • ~ Illetőleg a kitartó, megfeszített munka közt 

.megfelejtkeztem, arról, hogy valami életpályát 
is kellene választani. A munkát általában és 
nem valami speciális pályát tartottam élet
célnak. 

* -Az apám azt akarta, hogy jogász legyek, 
a bátyám pedig, "aki akkor a ü-es huszárok
nál szolgált mint főhadnagy, arra akart rá
venni, hogy lépjek be a katonasághoz. Egyik
hez sjm éreztem kedvei. Valami más akar
tam leení. Olyan éltpályát akartam választani, 
'ahol sokat, nagyon sokat lehet dolgozni, ahol 
nagyon sokat lehet használni a mi édes 
magyar népünknek, nemzetünknek. Mert,—és 
ezt nem olyan március tizenötödiki fráziskép 
mondom, — nagyotrszérelera a hazámat, nem
zetemet Hát maga nagyságos asszonyom? . . . 

Mivel nem tudtam a pályaválasztás 
dolgában megállapodni, teljesítettem az apám 
kívánságát és fel mentem Pestre jogásznak. 
Amit előre sejtettem, megtörtént Egy év 
tökéletesen elégséges volt ahhoz, hogy meg-
gyüTöljem ezt az »étetpályát.< Lötyögős nad-
rágu, cilinderes kollégáim között nem volt 
talán egy sem, akit megszerettem volna. Alig 
volt közöttük komoly fiu. Olcsó hódításaikkal, 
mulatozásaikkal hozakodtak elő uton-utfélen. 
A komolyabbak politizáltak, tüntettek és-Jtir 
szemelték maguknak a kerületet ahol majd 
fel fognak lépni képviselő jelöltként--- Min
dennap eszembe jutott: hát ilyen legyek 
én is . . . ? 

Lakott a házban égy szegény iparos se
géd. Fáradtan, piszkosan jött meg esténként 
a munkából. Nagyon komolyarcu, értelmes 
fiatalember-volt nekem nagyon megtetszett 
Egypárszor behívtam a szobámba elbeszél
gettem vele. Valóságos lelki gyönyörűséget 
éreztem, mikor hallgattam nagy természetes 
észre valló mondásait, sok élettapasztalatát, 
amiket külfpldi utazása közben szerzett Egy-
izben, egy este, mikor éppen nálam volt, e 
házban lakó három munkástársa a ^Marse
illaise-t énekette. Vártam, hogy majd belőle 
is kitör a szocialista 1 Nem szólt egy szót 
sem. Megkérdeztem: 

— Maga nem szociáldemokrata ? 
— Én . . . ? Urain, én a német munká

soktól megtanultam a * hazaszeretetet- . . . 
Meg aztán az én édes anyám vallásos asz-
szony volt . . . ' -

Nem untatom sokáig nagyságos Ássonyom, 
még csak azt mondom el, hogy a sok-sok 
tapasztalat hatása alatt amiket Pestén szerez
tem, lassanként megérlelődött bennem a gon
dolat, hogy iparos leszek. Eszembe jutott a 
volt öreg professzoromnak, a bölcs bencés 
papnak mondása : nálunk mindenki a munkát 
hirdeti, de senki sem akar dolgolni,« elég az 
hozzá, hogy egy szép napon kijelentettem az 
apámnak hogy magtaláltam a nekem való 
foglalkozást, az életcélt: dolgozni, küzdeni' 
akarok, iparos leszek. Abban az időben kez
dődött a mi vidékenkün is a kivándorlás; 
bizonyítgattam az apámnak, ha gyáraink vol
nának, nem menne a nép. Hiába! Kértem, 
könyörögtem, argumentáltam. Hiába! Nem 
és nem. » 

Én pedig dolgoztam, tanultam, jegyező; 
em. Megkérgesült a tenyerem, de megedző-. 
dött.a szivem, megkétszereződött a szívóssá
gom. Mikor hazajöttem Pestre és a keres
ményemből egy kis ipartelepet rendeztem be,' 
az apám, a rokonaim tudomást sem vettek! 
a létezésemről . . . A munka hatalmas Istene 
megsegített Csakhamar felállítottam apám. 
birtoka szomszédságában az első nagyobb 
gyáramat é"s . . . a mi népünk nem megy" 
Amerikába. : "m 

Egyik nap az apám toppant be hozzám. 
Sírva ölelt á t Én vagyok az öröme, büszke
sége ..i. . . • '.- - ' i i 

/.'•. . * 
. . jiv>; ... 

"Miér t raondtajnjíl ezt magának nagy
ságos asszonyom! Levelem elején megmond
tam .- mert nem akarom, hogy ugy élje le az ! 
életét, hogy ne-ismerje a valamikori férjét 
Mert maga engem nem ismert és talán .nem 
is fog soha megismerni. Én is csak most is-*" 
mertem meg magát nagyságos: Asszonyom, 
hogy i t t hagyott Bevallom csalódtam, nagyon 
csalódtam, de azért . . . m a j d dolgozunk to
vább. - J 

Hátrahagyott levelében irja : >nem ta-
látam a közös életünkben semmi szint, semmi 
melegséget, semmi poesist . . . Engem iwm 
érdékeltek a maga közgazdasági műveletei, 
sem neveletlen, kérges tenyerű munkásai.* 

Apropos! . . . Maga poezist keres, 
nagyságos asszoiiyom? . . . 

Kívánom, hogy a huszárhadnagy bin 
megtalálja!" 1 

Alázatos szolgája; 
kikkuti Balassa Béla 

nagyiparos. 

1-i+REK. 

áztam az egész 
művelt világot Az'apám kitagadott, az anyám 
iaegairatatt^A.-^4h^ye^ 
kozlak : - - -

— "yen őrültség! Egy kékknti Balassa 
gyerek ilyen ostobaságra adja a fejét 
Amilyen tehetséges fiu: képviselő, miniszter 
lehetett volna . . . 

NiSS. Országgyűlési képviselőnk, 
dr. Berzsenyi Jenő leányát, Katinkát, 
szombaton vezette oltárhoz Desetán Akiiül 
miniszteri segéd-titkár. Kiküldött tudósí
tónk a következőkben számol be a fényes 
esküvőről: Az ifjú pár verőfényes idő
ben, fél tizen két órára érkezett nászné
pével, hosszú kocsisorban a döntölki 
ág. cv templomhoz, melyben a reggel 
óta gyülekező vidék intelligenciája várta 
a fényes társasagot. A menetet dr. Boda 
Dezső főkapitány és Berzsenyi Dezső az 
uj pár tanúi nyitották meg. utánuk 
haladtak szebbnél szebb toalettekben: 
Berzsenyi Dezsőné, Boda Dezsőné, Boda 
Jenőné, LipcseyÁrpádné, Desztán Benőné 
úriasszonyok, Boda Jenő, Liposey Árpád, 
Desztán Benő főhadnagy, Szávics, Bradács, 
dr. Róth Zsigmond karjain. Majd a. 
nyoszolyólányok, Berzsenyi Dóra, Károlyi 
l ^ t - f f n t h V f e j s j j ^ i Bafia gfació-
Z U 8 rózsaszitiü toaletteket viseltek; "vő
félyeik Bóth_Aurcl, Desztán K., Boda 
és Berzsenyi György yoítak. A bájos 
menyasszony remek düsér ruhában vő
legénye karján, édesanyjától kisérve, ki 
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remekbe készült galambszürke toálettot 
viselt, lépett az oltár elé, honnan Nagy 
S á n d o r i g ev. lelkész intézett az ifjú 
párhoz megindító, szép beszédet Az 
esketési szertartás után számosan gratu
láltak az uj párnak, majd a kocsisor, 
melyet az ifjú pár fogata vezetett, vissza
indult Sőinjén felé, hol országgyűlés^ 
képviselőnk uj kastélyában nagyszerű 
lakodalommal ünnepelték a boldog párt, 
akik a szeretetteljes ünneplés . után 
hosszabb nászútra indultak. ' 

uralkodónk ünneplése Berlinben Vá
rosunk egyik szülötte Németországba sza
vadnál), arról értesít bennünket, hogy a ber
lini magyar egylet f. hó 17-én nagyszabású 
ünnepélyt rendezett királyunk születésnapja-, 
itak 77-ik évfordulója alkalmából. Az ünne
pély bankettel kezdOdílít és tánccal végző-' 
dötL Mintegy kétszáz magyar vett rajta részt 
és a legpazarabb fényben- lolyt le cigányzene
kár közreműködése mellett ^.__ r 

Eljegyzés. Horler János helybeli keres
kedő eljegyezte Domokos Ilonka kisasszonyt 
Zalaégerszegről. 

Műkedvelői előadás a lakai 
Takách Judit Celldömölkön felállítandó 
szobrának alapjára. Mult számunkban 
jelentettük, hogy ifjúságunk milyen di
cséretes szándékkal egyesült Berzsenyi 
Dezső pártfogásával. Örömmel jelentjük, 
hogy n kiválasztott darab próbái a leg
szebb reményekre jogosítanak lel ben
nünket műkedvelőink sikeréről, kik kö
zül nem egy olyan művészi munkát vég
zett, mely hivatásos színészeknek is 
dicsőséget hozna: Az előadás iránt 
egyébként oly nagy az érdeklődés, hogy 
a jegyek legnagyobb része már elővé
telben fogyott el, s műkedvelőink csak 
azt sajnálják, hogy a terem kicsisége 
miatt 13—14 széket tehetnek egy sorba 
és nem 24-etl A múkedvelótársaság 
500 darab meghívót bocsátott ki és 
azokat, akik a névsor fogyatékossága 
miatt nem kaphattak meghívót, ee utón 
és plakátokkal hívja meg a rendezőség. 

Végzetei szerencsétlenség. Kakas Jó
zsef békésmegyei, endrődi kubikus egyik tár
sával, Nagy Sándorral, ladikba ült, hogy a 
Kábán Csolnakázzék. Azonban az evezőlapát 
és kormányzáshoz nem sokat értettek, minek 
folytán őket a sebesen rohanó hullámok el
sodorták és csolnakjuk felborult. A segítségül 
siető munkástársak erőfeszítését csak félig 
koronázta siker, amennyiben Nagy Sándort 
szerencsésen kimentették, Kakas azonban a 
habok kőzött eltűnt. Holttestét f. hó 10-én 
délelőtt 11 órakor Pápocun találták meg. 
A főszolgabíró dr. Király János járási orvos-
sal-MuV_23-án a szerjencs^nséj^lyszniére^ 

""utaztak az orvosrendőri »"S^á|at megejiése 
végett. 

Járvány a szarvasmarhák kőzött. 
•N'agysiinonyiból jelentik, hogy ott a szarvas-
marhaállományban nagyban pusziit a járvány. 
A szükséges óvintézkedések megtétettek. .. 

A pápai dohánygyár ünnepélyéről. 
K. hó 18-án zászlóavatási. ünnepelve volt a 
pápai dohánygyár alkalmazottainak. Mi tulaj
don nem az ünnepély magasztos voltát akar
juk ecsetelni, hanem annak egy megható 
részletére terjeszkedünk ki, melyben a leg
inkább érdekeltek igen szép sikert értek eL 
ugyanis Kuhányi Róbert dohánygyári tiszt 
egy szép alkalmi költeményt irt, mit Mészáros 
Mariska igen jó előadásban szaralt el. A köl
teményt érdemesnek tartjuk az alábbiakban 
olvasásra ajánlani: 

Szeresd a munkát. 

Ahol mi most állunk, tizenöt.ér előtt 
Aranykalász-tenger boritá a mezőt. 
S a távoli rétek virágai felett. , 
A nyári est-alkony szellője lebegett. 

Munkás ember száza művelte a földet, 
A hájnál, az alkony ott találta őket, 
Szántottak, vetettek reménységben,, hitben, 
S munkájukat meg is áldotta az Isten. 

De multak az évek, a szántófold eltűnt; 
A szántóföld helyén hatalmas gyár épült 
S hol eddig a kasza hangja csengett: most itt 
Ezer gyári munkás víg danája hallik. 

Most tizenöt éve, hogy ez a gyár lennáll, 
Mely munkája után annyi embert táplál. 
S hogy ezt megérhettük, nagy ami örömünk 
S örömmel szivünkben ünnepelni jöttünk. 

Az életet széppé csak a munka teszi, 
A tétlenség lankaszt, az erőt ernyeszti 
Bárhová visz sorsod, neked küzdened kell 
És ez a küzdelem erősít, felemel. 

Isten boldogságra teremte az embert, 
De ha netán mégis csapásokkal megvert: 
Ne' csüggedj, gazdag vagy, hogyha bízik lelked, 
S küzdve mindig Jézus példáját követed. 

Imádkozz és dolgozz! ez a mi jelszavunk, 
Abban üdvözülünk, abban boldogulunk. 
Véssük jól szivünkbe értelmét, irányát, 
Az vigasztalást nyújt, ez meg kenyeret ád. 

Ragaszkodj a földhöz, melyen bölcsőd rengett 
El ne hadd hazádat, bármit is ígérnek. 
Hány vándorolt már ki reménnyel eltelten 
S visszajött koldusként, rongyosan, betegen 

Máriás lobogó! szárnyad alá gyűltünk 
S hozzád emelkedik imádatban lelkűnk. 
Tisztítsd meg elménket, vezess minket kérünk 
Hogy az igaz útról soha le ne térjünk, 

Hatalmas Úristen! nagy mindenség atyja! 
Áldásodat kérjük, kicsinyje és nagyja. 

^Adjsd. áldásodat a magyar hazára 
S minden benned bízó tisztes munkására. 

. Ijpest. fejlődése. IWr i«m járásunkhoz' 
tartozó község Újpest de közülünk mindenki 
ismeri legalább hírből. Újpest tudniillik eddig 
csak a nagyközség jellegét viselte, de most 
óriás rohamban való fejlődése a rendezett 
tanácsú városok sorába emelte. 

Helyreigazítás. Mult héti számunkban 
•Öngyilkossági kísérlet, címen egy hírt közöl
tünk, melyre nézve most azt a helyreigazítást 
adjuk, Jmgy Finta Sándor helybeli lakos fele
sébe nem öngyilkossági kísérletnek, hanem 
balesetnek letl csaknem áldozatává. Nevezett 
ugyanis elesett, és pedig oly szerencsétlenül, 
hogy nyakába- egy karó fúródott. Sérülése 
nem életveszélyes, a javulás utján van. 

Egy hűséges cseléd érdekéhen. Németh 
József 59 -év óla szolgálja a helybeli apátsá
got Egész emberöltő. Mondhatni, azért élt, 
hogy gazdáját szolgátja s főképen egy gazdát 
Xétnethnek énen ez áz erénye, ami, bizony, 
ritkaság számba megy. Az apátság azon ké
réssel járult most a helybeli főszolgabírói 
hivatalhoz, amit egyébként régebben- is meg
tehetett volna, hogy tegyen felterjesztést a 
magas kormányhoz a hű cseléd megjutalma
zása érdekében.. Na, ha késelt is, nem múlik. 
A bű szolgának utóbb is jól fog , esni az a 
szép hastf bankó, amely a kitüntetésnek oly 
nagy jelentőséget ad e amilyent egyébként 
a cseléd csak mások tulajdonaiban szokott 
látni, . 

Egy küó mézédes badacsonyi csemege 
szőlő 72 fillérért kapható Szvoboda Karoly 
fuszerkereskedésében. 

Difteritisz járvány. Pápócon, mint ér
tesülünk, a fertőző torokgyulladás járvány-
szerűleg lépeti fel és. a gyermekek közölt 
nagy mértékben pusziit 

A Járási utak lentartisa. Vasvármegye 
alispánja a járási vicinális utak fentartására 
megyei segélyt utalványozott k i Az útügyi 
pénztárosok e segélyt a helybeli főszolgabírói 
hivatalnál már legközelebb felvehetik. -

AUathnllások. Perifériánkat az állat
pusztulás fészkének tekinthetjük. Hol i t t hol 
ott rémítgeti járásunk lakóit, szünetet tartani 
nem akar. Értesülésünk szerint N.-kereszturt 
szerencsétlenitette becstelen látogatásával, ahol 
a hét folyamán a sertések között szedte ál
dozatait Itt említjük meg, hogy városunkban 
is elhullott egy tehén; éttékét Kovács János 
siratja.' 

KIADÓ PÉKÜZLET. 
Kemenesmagasiban a Tulok-utcában 

egy jó forgalmú 

p é k ü z l e t 
szeptember ké 1-től kedvezd feltételek 

mellett bérbeadatik. 
Bővebb felvilágosítási az érdeklődőknek 
a Kemenesmagasi Szövetkezet nyújt. 

Jé forgalmú helyen 
egy üzlet helyiség lakással együtt 

Bsetleg az üzlethelyiség lakának la át-

Bővebb felvilágosítás Zlhyoad István urnái 
nyejdjető. 



800 korona fizetéssel felvétetik. 

Bővebbet a kiadóhivatal. 
Kiadó lakások. 

A volt SAS-szálloda egy. két és három
szobás lakásokká a inai kor igényeinek 

teljesen niegfelőleg átalakítatott 
Lakások 1907 október 1-ére kiadók. 

Bővebb felvilágosítást WENDLER RÓZA 
kisasszony ad a volt SAS-szállóban. 

Uj szikvizgyár. 

" Tisztelettel hozom a n. é. közönség b 
tudomására, hogy Celldömölkön, az 

Erzsébet-utcai házamban 

s z i k v i z g y á r t 
.rendeztem he, melyet már meg is 

nyitottam . 
A-n . é.. közönség minden időben jégbe-
htitött szikvizet, úgyszintén málna- és 

citrom-szörpöt szerezhet be nálam 
Magánházaiból bármily kis mennyiségben 

is szállítok szikvízet,.'• 

Egészségügyi szempontból a tiszta-
sXgra a legnagyobb gondot fordítom. 

Kérem a nagyérdemű közönség becses 
partfogását, vagyok 

kiváló tisztelettel' 

K L A F F L G Y U L A . 

T a n o n c u 1 
félvétetik egy jó házból való fiu, bármily 
vallású HILLER MÓR rőfös üzletében 

CELLDÖMÖLK. 

Iroda áthelyezés. 
Ezennel van szerontsém üzletfeleiméi 

•és ismerőseiméi értesíteni, miszerint 
25 év óta fennálló hirdetési irodámat 

f. évi augusztus hó I-én 

BDDAPEST.VH.. Károly-körnt 13.1 em. 

helyeztem át." = Kitűnő tiszteletiéi 

Ecks te in (Elek) Bernát 
hirdetési irodája 

Bndapest, VII., Károly-körnt 13. I. em. 
— Tele ion 36- 24. -

E l a d ó h á z . 
Celldömölkön (N.-Dömölk) Vintze 

! József örököseinek háza szabad kéz
ből azonnal eladó, esetleg oki . !-töl 
hérbeadündó, amely áll két szolm. egyVí 
konyha, egy kamra, istálló, egy pajtából; 
és melléképületekből. A terület áll kö
rülbelül ezer négyszögöl területből. 

Bővebb felvilágosítás kapható ugy 
lapunkszerkesztőségében, valamint Ihász 

I Antal urnái Vasuti-utca. 

G á s p á r K á l m á n 3 

hyglenlkns f o dr á s z-t e r m e CELLDÖMÖLK. Ól-kávéházzal szemben. 

Állandó raktár: 
Rogcr ós Gallet-féle Párizsból ibolya stb féle illat 6—12 K-ig. 
Roger és Gallet-féle tinóm szappanok 1 6 0 - 3 K-ig drbonként. 
Manbeft-féle (Párizs) rizsporok és ereinek, különféle válogatott 

illatokban drbonként 140—4 K-ig. 
Maubert-félé 3 és 4 Leichner 1 60 és 240 K. Kielhauszer-féle 

abázia 2 K. Margit (Földes-félé) 1.20 K, rizsporok. 
Kielhauszer H.-íele illat mindennemű illatban 2—10 K-ig, a leg

dúsabb választékú szappanatból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen felemütésre méltók-: Ibolya glycerin 120 K, Szelence (Flieder) 
1-40 K, Széna (világhirű) 1 60 K, Speick 1 K, Tojás-olaj nagy 50 f 
és gyermekszappan 50 f — és az összes szappanféléi raktáron. 

Margit-crém 1 K 
Brázay-féle Calogén drbja 60 f. 
Kalodont 70 f. Szalycll szájvíz 140 K, fogpor 40 és 80 f,~ 

Dr. Róbert Grensil féle urí, női -és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok, 
hogy szőre sona~nem hull ki, 1—2 K ig. Petral-viz 250 K, a haj ki
hullását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész biztosan eltávolítja, 
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-féle bajnszkötők 1 és 150 K. 
Tiszaujlaki RrilUanUnOk, bajuszpedrők, nemzeti Rujkó-féle, Jászberényi 
Hnba-féle kinyomó fehér és barna színben, kölni vizek,. Tátrafüredi 

fenyő illat, Kielhauszer-féle szoba füstölő, női óvszerek, 
f tvsm:- Francia gumi különlegességek, szigora titoktartással. j , « 

B é r e s S á n d o r 
nri és női cipész 

CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben. 

Készit a-mai-kor-igényeinek teljesen megfelelő férfi-, 
fiői- és gyermekcipőket jó anyagból, mérsékelt áron 

= Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra special cipőket === 
Javítások pontosan és játányos áron azonnal eszközöltetnek. — Mindennemű cipőtisztító szerek legjtitányosahh árakon! 

Nyomatott l)ink«reve Nándor könyvnyomdájában Celldömölkön. 


