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A vasutasok megnyugvása.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CelldOmlilkrin
ide intézendök a szellemi részt illető közienfények,
hirdetések es mindennemű pénzilletékek.

kokat. sót az elégületlenség itt-ott szó
ban is nyilvánul. De hát ez így szokott
lenni A nagy japáni győzelem után is
A kabinetiroda egy csöjíió szen
kinizs':táncot járlak a hadfiak, a -távol
tesített törvényt küldött le. közöltük a
ból és a harctérről azonban a jajjvasutasok két törvényét, a fizetésrende
veszékelés hangja vegyült az örömzési és az egy paragrafusos szolgálati
zsivaly közé. ez azonban elnémult,
'pragmatika-tőrvényt.' Nem express vo
midőn a szenvedők fájdalmainak enyhí
naton érkeztek, nem is szárnyas kerék
tésére is nyertek időt.
tozta azokat, csak valami binili zug,
Minden uj alkotásunk van hibája,
de mégis megérkeztek; ez a fődolog.az tökéletes nem lehet. A gyakorlatban
Sok ezer vasutas kebléből tört ki a
nyilvánulnak meg a hiányok, melyeknek
hála sóhaja, tízezrek vették áldó sza
kiküszöbölése, az alkotás tőkéletesbitése
vaik közé az atyai miniszter nevét, ki
fokonként szokott bekövetkezni
hosszú évek keseiTes panaszait jóakaró; . Az elégületlenkedök legyenek türe
•lag meghallgatta é s a társadalom e
lemmel. Kellebbválóiknak, legfóképen
hasznos rétegének bajait sanáltn.
miniszterüknek intentióját ismerniök kell,
_. El kell ismerni, hogy nemzeti lé- kit a pártatlan jóindulat vezérelt a
lünk két legfőbb tényezője a katonaság fizetésrendezés megvalósításában. A ba
és a vasút Mig amaz activ működést jok. Sérelmek most" fognak kidombo
csak veszély idején fejt ki, békeidőben rodni és nyilvánvalókká lenni,- azok
ténykedése őrködés és készenlétre szo orvoslása is csak ezután kóvétkezhetik be.
rítkozik, addig a vasút permanens mű
Az elégültság tehát teljes volna a
ködésben van és a kereskedelmet bő vasutas társadalom egyik töredékének
in olitja le, mi nélkül állami eiistenliá- kivételével. Ez se volna oly nagy jelen
rol nem eshet szó. Kossuth Ferenc, tőségű baj, ha a magyar, királyi állam
mint ressortminiszler, mind ezt jól | vasút saját kebelén mérges kígyókat
tudja és épen oly fontosnak tartotta a I nem melengetne. T u d n i i l l i k , amint szét
vasútnál rejlő bajok orvoslását, a hiá nézünk a vasuttisság között, találunk
nyok pótlását, mint a hadügyminiszter közöttük elég nagy számban olyanokat,
nélkülözhetetlennek látja hadserege fiárc- i akiknek színtiszta magyar érzületéhez
képességét és a fegyverek folytonos j nagy kétség fér s ha nem is nyíltan,
tökéletesítését. Bár nehéz munkába fo- j de sub rósa, minden alkalmat felhasz
gott, midőn á fizetésrendezés • haladék- nálnak fajgyűlöletük nyilvánítására és
talán megvalósítását kezdte meg. de a i ezek a-kereskedelmi kormánynak törek
heraklesi feladat elöl nejn hátrált, mert! véseivel véleményben szembe helyez
energiája legyőzte mindama nehéziné- kednek. Ez a frakció m o s t az említett
nyeket. mik az állampénztár kiürítése sérelmes körülményeket felhasználva, iz
után felszínre kerültek. A győző most gat azok között, akik a tizetésrendezésdiadalittasan szemléli müvét, mögötte töl főbbet vártak, mint amit kaptak. A
hadserege, a több tízezernyi vasutashad nemzetiségek degeneráltjai ezek, akik
ujjong s. dicsőíti a hadvezért.
nek benséjében a magyar állameszme
Nézzünk csak szét a hadak között. és törekvések csirát nem akarnak haj
Vájjon örömmámora ül-e minden arcon? lam". Ezeket' kellene még eltávolítani
Nem Még mindig látunk kedvetlen ala- azokkal egyetemben, akik még mindig i
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a regi rendszer hívei s majd előállana
az a vasutas társadalom, amelynek a
haza már eddig is oly nagy hasznátvette minden tekintetben
Most készül ahálairat, mit a va-_
sutassiig- minden rétege aláír Az intrikusuk nem maradtak tétlen ezúttal sem,
hanem a hivatalból indított aktiónak
pressionalis színezetet iparkodtak tulaj
donítani. A békétlenkedók neve nem fog
a hálairat alá kerülni, de annál nagyobb
számban vonulnak fel ott azok. akiknek,
kezét aláíráskor szivének delejes árama
irányította. Ez a több tízezernyi hatal
mas gárda oly erkölcsi támasz a vasu
tasok atyjának, mely mindenkor mögötte
fog állani még akkor is, ha netán a
vasút legfőbb vezénylése más, de alig.
oly méltó kezekbe kerülne

Fürdői levél.
I r t a : TAKÁCS G E D E O N .
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A párt Orsovától Babogájg, sót tovább
a magyar parton háziasig
a szerb parton
pedig végig hegyes. A legszebb szakaszon a
hegy mindkét oldalon meredeken szakad rá
a vizre; se ut, se part nincs, csak hegy,-meg
viz és hozzá magas hegy, mély szakadó part.
A szerb részen a mult hatalmának és
erejének látjuk hatalmas nyomait, a magyar
parton országunk erejét és ciőhaladottságát
szemléljük. Az egyik a Traján Híja, a másik
a Széchenyi-ui. Áz előbbinek csak remek
romjai látszanak; a kifaragott, a kivájt szikla
és a gerendáknak a szirtbe vájt csapágya,
melyen azután a szélesbitő padló nyugodott
Ma csak itt-ott járhatja az ember. Két emlék
tábla: Trajáné és Tiberiusé látható a szik
lában.
A Szécbeiiyi-ut fallal védett pályája is
sziklába van faragva: a Duna felöl is falépitmény tartja, hidak,'vasrácsok, táviró- és
távbeszélő-sodronyok mutatják a műveltség
és erő jeleit A szerb parton csak csónak-

Elvállal mindenféle asztalos munkátj
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
á r O l l k é S Z J t i . Javításokat gyorsan é s pontosan eszközli.
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közlekedés van. a magyar part szerb és (dali járt-kelt, majd teatét-edzette, tornászott,
lakosa kocsin roboghat tova.
úszott, közben jól megválasztott köny
Itt-ott égy kis'házikó látszik a parton,
vekkel szórakozott, hogy elméje se ma
tornácos az eleje; rendes, tiszta a ház. Egyikmásik előtt megpillantjuk lakóját: pénzügyőr. radjon . parlagon.
Az ilyen ifjú aztán testileg, szelle
Á csempészeket lesik; lési a szerb is épen
,., ugv, mint; a magyar. Bizony, most vámháboru mileg megedződve, megacélozva, vidá
' van, tilos a járás-kelés.
man és gondtalanul néz elé az" uj tanKeltünt. hogy a mi hajónkon is, a töb- esztendőnek. Tudatában van kötelessé
bieken is, melyekkel találkoztunk, a szél
gének, tisztában van céljával, jól tudja
hároiuszögletii lehérszinű zászlót lenget, mely
miért tanul, tudja, hogy hivatásának
nek közepén kék kör van. Megkérdeztem, hogy
• mit jelent. Pénzügyőri jelzés. Amely hajón kell szentelnie a most elkövetkező^ ide
ily zászló van, azon a hajón m. kir. vámtiszt jét, hogy esztendők multán pályája; le
utazik és (lénzü'gyi legénység, kik a szerb gyen, foglalkozása, kenyérkeresete le
partról a magyarra leiadott árut magán' a gyen, mert enélkiil' nem lehet élni a
hajón megvámolják, illetőleg az áruforgalmat társadalomban, a hazában, az államban.
a vám szempontjából ellenőrzik.
Ha tisztességes; becsületes akar ma
Megismerkedtem a vámtiszttel. Igen elő
radni,
akkor tisztességes munkát is kell
zékeny fiatal'olasz férfi volt. Elmondta a vá
molás sokféleségét, nehézségeit Megkérdeztem végeznie.
Akik ennek a tudatában vannak,
azt is, hogy ha nem volna az emiitelt zász
lója a hajónak, s ők nem utaznának velünk, -azokat nem kell félteni, azok nem el
akkor mily eljárásnak volna kitéve a hajó. veszett gyámoltalan emberek, azok ke
tlsak oly állomáson volna szabad akkor k i 
resztül küzdik magukat idővel a nehéz"
kötnünk, ahol |MJnzügyőri kirendeltség van;
ott sem szabad a kikötői hidat addig lebocsá- és megannyi megpróbáltatásból álló
Az ilyenekből kötelességtudó,
tani, mig a pénzügyőr a hajó hiújánál nincs életen
és a fináncokat háromszoros sipjelzéssel kell józan gondolkodású honpolgárok válnak,
a kikötésre figyelmeztetni. A magyar parton kiket nem térit el semmi és senki rögös
nem is igen várt bennünket a finánc, bezzeg és kísérletekkel teli útjaikon.
ott voltak a szerb parton.
Ezek az értékesebb elemet képezik.
Ogri-bugri, fegyolmezeüen népnek lát
A
másik
csoport, sajnos, a ' nagyobb
szottak. A ruhájuk elnyűtt piszkos, sötét-zöld
inkább erdőkerülőnek látszottak. A csendőrjeik hányad a tunya, a rést, az akáratnélküli
csatosabbak, fehér zubbonyuk van pirossal tanulókból áll, a kiken még lehetne
díszítve, fekete csizmanadrág, revolver és oly segíteni, ha némi akaratot, hajlandósá
kis oldalfegyver, mint a mi bakáinknak van; got mutatnak a javulásra. Hol ez nem
tisztjeik szintén ilyenek, csakhogy kardot hor
észlelhető, ott kárba veszett szép szó,
danak és a sapkájuk díszesebb. A csendőrök
szigorúság; ott hiába minden kísérletezés.
számozva vannak.
A tanév elején tehát a hanyag,
Katonatisztjeik, utaztak a hajón, igen
elegánsak, jó benyomást keltettek, hanem azt hányi-veti, könnyelmű ifjúsághoz szó
hallottam, hogy épen a vámháboru folytán lunk, hogy próbáljanak egyszer gondol
beállott pénzügyi z,.varuk miatt bélyeggel fi kodni, elmélkedjenek
cselekedetükről,
zették ki őket s kényszer-pénzül kell tőlük a
ténykedéseikről, vessék latba a tanárok,
kereskedőknek, iparosoknak elfogadniok.
Pedig nem szegény az az ország, lega- tanítók figyelmeztetéseit, vegyék fontolóra
' lább is a földje nem. Limáik -a parton réz a szülök oktató szavait: gondolkodja
bányát vasoányát, a tioszpodin szakaszban nak, lássanak tisztán, szálljanak ma
kőszén-telepet Igaz, hogy ez az utóbbi igen gukba és boldogok lesznek
silány szenet ád, vizzel kell öblögetni, hogy
Nem oly nehéz, oly rettenetes va
kiiszapolhassák közüle a sok földet Hanem
lami
a tanulás. Egy kis kedv kell hozzá,
nincs az országban jó. közbiztonság és ha a
mi határunkat elzárják előlük, nincs külföldi másra nem szabad gondolni, ellenben
mindig szem előtt lebegjen a nagy, a
forgalom.
(Folyt." köv.)
nemes, a szent cél: a jövő, melyben
önmagukról kell gondoskodni az életbe
kilépő ifjaknak és a létfentartásért bi
zony elkeseredett, kemény tusát kell
Immár a nagy vakációnak is vége. vivni, de ezt elszántan, szilárd akarattal
Megnyílnak az iskolaépület falai és megvívja a józan ember és megelégedve
gondol vissza az iskolában eltöltött esz
megkezdődik a komoly tanulás ideje.
Elegendő volt két teljes hónap a tendőkre, hol szintén kellett dolgozni,
- pihenésre, mely idő alatt mindenre küzdeni, Tiogy valami.válhassék..belőle
hogy * iiitist
j S a ^ B C ^ f S T á g y ^ -pihen ite'tett, a Sésr?"*~a' és. vigasztalja az a fffifift,
szellem üdülhetett, a lélek
felfrissülhe az uj küzdelemben, az uj harcban már
tett. A szorgalmas, komoly gondolkozású a régi, kipróbált vasakaraterót viszi és
ifjú bölcsen osztotta be vakációját. . A ennek előbb-utóbb diadalmaskodni kell.
természetben, az isteni szabad é g alatt A győzelem a kitartóké!

A tanév elején.
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Almafáink veszedelme.
Utóbbi napokban _-- elöljárösági meg.
bizatás folytán — kiitejességszerüleg í r Ü v
vizsgállam több celldömölki gyümölcsös k i - ben az almafákat és meggyőződtem, h :
csak elvétve található a kertekben olyan
már termőkorban levő — almafa, amel; a
-vértéin által megt;miadva" nem volna. Egyes
kertek fái pedig oly hanyagul vannak kezelve,
hogy azok hatóságilag lesznek kiirtandók. ha
a tulajdonos maga nem intézkedik.
v

Ezeii, elhanyagolt fák törzse és vasta
gabb ágainak" .alsó része a vértetü károsítása
folytán el van rákosodva, repedezett, korhadt,
és valóságos" tenyészfészkei nemcsak a bajt
előidézett vértetünek, hanem minden fajtájú"
kártékony férgeknek.
Ezen fák már-nem orvosolhatók, hanem
a. szomszédos kertek biztonsága -érdekében
kérlelhetlenül kiirtandók lesznek;
. . . Szomorú az. hogy a. megvizsgélt gyü
mölcsösök közi csak egyetlen egyét találtam,,
amelyben az almafák ez évben a vértetü
ellen kezelve lettek. Ezeu dicséretes .kivétel:
dr. linmncr Ferenc ur kértje.
A fák vértetü ellen való kezelése pedig
nagyon egyszerű, bárki el tudja végezni, csak
türelme és kitartása legyen hozzá.
A vértetü oly parányi állat, hogy egyen
ként csak mikroscop segélyével lehet meg-"
különböztetni, szabadszemmel vagy közönsé
ges nagyító üveggel meglátni nem lehet
Nagyon könnyen láthatók azonban szabad
szemmel is, ha százak és ezrenként telepekbe
^fészkekbe) tömörülnek.
Ezen "teleitekben hófehér molyhos taka
róval vonják be magukat, hogy káros fajzatukat, a permetezés, essö és hideg ellenntegóvják; de ezen hófehér lepel aztán el
árulja jelenlétüket mert m á r messziről lát
ható a fehérség a barna fakérgen.
Vándorlásuk az ághegyekről a gyökér
zetre augusztusban kezdődik. Útközben stációt
tartanak a levágott ágak helyén keletkező
fiatal kéreg forradásokon, a kérgen levő re
pedésekben; nagy előszeretettel telepesznek
meg a fák fiatal vizhajtásain és a tőbőlsarjadzó hajtásokon is, hogy ezen hajtások
dus nedvét, a még fiatal vékony héjjon ál
kiszívják.
. •.
Télen a gyökereken élősködnek, nagy
forradásokat okoznak a gyökérzeten és azt
képtelenné teszik, hogy a következő nyáron
a fa nedvkeringését közvetítsék. A fa pár
évig sínylődik, beszáradnak az ágai, ha virá
got hoz és köt is gyümölcsöt, azt a beteg
fa beérlelhi nem tudja, elférgesedik s a. nyár
folyamin éretlenül le hull összes gyümölcse.
Az ilyen fa nem érdemű meg, hogy a kert
ben helyet foglaljon el és a földet árnyéko+jarFentiekből kitetszik, hogy a vértetü
tökéletes phylloxerája az. almaiának, tehát
érdemes irtásával komolyan foglalkozni.
A m á r nagyon elrákosodott vén fákat
legjobb kiasm es elégelni, lu>«y.-iie_ fer-láZij k_
még tovább is a'szomszédos fiatal és még
gyógyítható fákat
A még fiatalabb és orvosolható Iák a
kővetkező egyszerű módon kezelendők:
Veszünk az orvosolandó fák mennyisé-
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azt eiry utazás vas vagy cserepfazekhan
lassú "tűzön, -takaivkt&zheru-n íszabay tűznél
meggyulladhatnál

lassan

l'< inaljuk

keverés

mellett fél uráig, hogy az élőfára káros gázak "elpárologjanak.
" Azután levesszük íi tűzről és mielőtt
kihűlne, ugyanannyi olcsó minőségű gé|n>lnjat
öntünk hozzá, jól összekeverjük, és készen
van az orvosság. _
Most veszánk—égy- 15 — k r a j c á r o s
lestö ecsetet és ezt az orvosságba mártva,
azzal beecseteljük első sorban a hitható vértetü telepeket, vigyázva, hogy a folyadék át
fogja és összeragassza a telepben levő öszszcs férgekél,-hogy azokból le ne szóródjon
egy sem.
.
'.- . .
, -Azután bemázoljuk meg a fán látható
összes kéregre|)édéseket és' forradásókat, ha
nem is észlelünk azokban vértelüt. Ezen re. .pedések képezik a férgeit vándoroljál, tegyük
tehát ezen utat használhátl.inná
~
Ezen folyadék csak a folyó évben te*-"
. mett vesszőre ártalmas, az egy éves'' fának
már mit sem art, tehát a vékony vesszők k i 
vételével akár az egész fát károsodás nélkül
bemázolhatjuk. A fákon található vizhajtásokat és tösarjakat, miután ezek úgyis károsak
a fa jövő évi termésére, levágjuk és elégetjük
hogy ue nyújtsanak tápot a vértetveknek.
Ezen egyszerű eljárással a vértetvek
százezreit tesszük tönkre, s ha minden kert
tulajdonos pár éven át pontosan foganatosítja
ugy :( év múlva. csak elvétve találunk almafáinkon vértetüt
Ez az őszi védekezés; a tavaszi véde
kezési módot uj közleményben fogom annak
idején közölni.
-

:

Göttmann Bódog
.'. - \
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községi faiskola- é s gyilmölcséiixt-ü"
fcllgyekj.
>

Képzelet.
környezik,
lm. akiről álmodom,"
*
S akit lelkem, szivem óhajt.
Egyre eped Ő után.
Qondclataim

Szerelmememet nem is sejti.
Nem érzi a fájdalmat.
Amellyel szitfem tusát ViV,
S e küzdelemhez <lér tapad.
Képe mindig előttem Van
És csábosán integet.
Igy kinoz meg s igy öl engem
Ez a csalfa képzelet
Kovács Lydia.

Válasz egy levélre.
.... - Kedves Dinám!
Az egyszerű nép TgT^ezdTsoraifT" .kí
vánom hogy soraim legjobb egészségbe talál
janak, stb. de tőlem szellemesebbet vársz,
ugy-e? •— Mi tCaatOr K Poliux- két hosszú
eve hogy láttuk egymást levélbelielinefuttalásaink is iiienszidíadtak, a sors léued másféle

kertbe (illeteti; kiváiic.i vagy vájjon mi tör
ténhetett azóta v 'lem B társainkkal? teveled
legalább ezt mutatja. Elöltem vau kérdéseid
egész jáncolata, amire megfelelnem nem lesz.
nehéz, ismerve hübeszédőségéinél.
Xagyban hízelgett hiúságomnak ama
kijelentésed, hogy : .irjiik. mert szellemeset s
okosat csak én tudok.. Szép tőled ! Ha' még
valamivel ostobább tennék hiztam volna vagy
Hl) kilót legy pár rám leniéi de igy? — fia
egy lányra nem mondhatjuk szép, rá fogjuk,
• okos,, .szellemes, vagy .van benn valami
vonzó!. Azonban a te jő szived szeretetből
mondta azt. 'férjünk csak kedvenc théináiikra s .be
szeljünk a szerelemről- — pletykáljunk ! Szív
beli ügyeim a veakifejlődésnél tartanak o. i .
boldoc menyasszonya vagyok az általunk
csúfolt s általam gyűlölt urnák Lenkei Bélá
nak. Emlékszel? mindég >hájfejűnek> hívtuk:
s most a világ legkedvesebb feje nekem. Béla
bevallotta, hogy ők Téged -Borzas Katá.-nak,
engem mgg Mimosának hívtak Hányszor
figyelmeztettél Te: »hogy ne csúfolj más
lány előtt férfit soha, egyszer már megjártam.. !
— S így történt- velem is e baleset — Kér
ded Timpitv Boldog asszony. Pedig hogy
gyűlölte, á férfiakat velem együtt szapultuk
őket ha nem hallották. (No de vigasztal az á
tudat hogy ók sem maradtak adósaink.) Bérezi? Végre megházosodott s oh a nagy
szájú ! Olyan papucshős lett meg sem mer
moccanni.
1_
A két Csengery hölgy? Ez idő szerint
tán 30 tavaszt számlálnak koronaértékben.
Olyanok már mint egy gombolyag szürke
pamut Nyelvük ép. A pletykagyártást tökélyre
emelték. Ha valakiről jót hallanak, fülük a
jókora — nem hallja A legcsekélyebbet, mit
gurgulya szemük lát — no akkor fel a nagyító
üveg! S a kávénénikék jourján kaleidos klip
szerű változatossággal tálalják asztalra ugy,
hogy az illető tetteire rá nem ismerne ilyen
művészi alakban: .la a fantásía idővel n ő ! —
Engem is egy uj féle szószban adtak fel ugy,
hogy mire meghallottam sírni szerettem volna,
de ez nem elegáns tehát visszafojtottam.
Rólad pedig a fama tudod-e mit regél?
Beleszerettél halálos ellenségedbe -Nyakigláb,
úrba. Ezt persze szeretnéd tudni ki árulhatta
el? Ne fúrja ki oldaladat a kíváncsiság, hát
megsúgom : Szőnyeghy Zolii, akit ugy tisztel
tünk a háta megett — lévén ö hosszú s rém
sovány — hogy -furuglyában szokott aludni..!
Ha néha ezek. az urak hallották volna mikor
a triumviatus összeül milyen kedves s szelle
mes gúnyolódást visz végbe, aligha szabadí
tottak volna meg bennünket a vénlányságtól
s most is fésülhetnénk szent Katalint

A héten Kardosék szüretén (még nem
voltam menyasszony) utoljára kicsintalankod
tam magamat Kardos mama — ismered leá
nyait is — -jóllakatta a gavallérokat- hogy
az ő 'szavaival éljek. Kitűnő liba pecsenye,
pörkölt stb. már, ami ilyenkor szokás,— bor
1 | hát cigány. _Kardos mama egye Jankai
főztjét dicsérté s'egyéb jóságaikat Ö is azt
tartotta a jő bornak nem kell cégér — de.
nem árt neki I Vevő csak néni akadt Én az
tán — persze tréfából elhódítani igyekeztem
— kedvességemet s kacérságom legyvereit
elővéve — egvetlen udvari lovukat. A mama
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az édes, ha a szem öl, én reg halott vagyok
s hát_nyelvét rajtam köszörülte egy hétig.
De ma a legk.csesehb mosolyával gratulált
eljegyzésemhez.
"•
— írod.-hogy e«y fess fiu lett idehe
lyezve.. Sajnos .ez uj csillagra már -néznem
nem szabad, meg nem is akarok.
Kívánóin, hogy Te is mielőbb ilyen
boldog légy.s adjon az Egek Ura Neked-- is
"egy.ilyen kedves -hájfejüt.!
Te, ha még nem vagy szerelmes abba
a -nyakigláb- urba jöjj el Tinzzám pár hétre,
hogy utoljára kipletykálkodjuk
magunkat,
annyi a j ó gondolatom, de..Nélküled nem le
het érvényre juttatni,
• Szeretném az egész világot megölelni, de
Veled együtt
O—'Mi-Mó—ziiil.

'

HÍREK.
Temetőben
I.
Szomorúan szól az ének,
A harangok búsan zengnek,
Fel-fel hangzik zokogásuk.
Amint a sírt köriilalljuk.
Most egy jjfjut, majd öreget
Hoznak ki a bús emberek:
Mindenkit elnyel a zord sir,
Mitsem használ kincs, pompa; hif
DL
- •'
Kinn járkálok a temetőn egyedül,
Mig a földre a bánatos éj leül:
Elgondolom: Istenem! be boldogok
Ezek, itt a néma sírnak kebelében nyugovók
Bálialteli, b ú v a l terhes a való,
Nyugodalmát, enyhét csak a sir adó.
Jó volna a zöld pázsitos hant alatt
És álmodni mindörökké napsugaras álmokat

. m.
• Borzalommal téliem en el,
Ha halálra gondolok,
Mily rettentő állapot az,
Midőn a sziv nem dobog..
Mitől remegsz j ó barátom?
A halál nem kegytelen.
Én nem félek: j ó az Isten
S majd az ég lesz lakhelyem.
Főorvosi vizsgálat. Dr. Mezihradszky
Kálmán megyei főorvos augusztus hó 28-án
városunkban főorvosi vizsgálatot tartott, mely
a gyógyszertár és kórház megvizsgálásábó
állott
Uj iskolaszék. Az_uj _ce.lldomolkL-r.lk.
iskolaszék megválasztott tagjai a következő
hitk. tagok: l.oranth Gyula, Mészflws, JánflSL-.
Szalay József, László Ferenc, Szarka' József,
Szabó, József, dr. Géfin l.ajo.». Szalay János
Simon Sándor, Németh Károly, Szabó Imre
Raflcl Mihály.' — Póttagok lettek: ifj. Reich
Imre, Sz- iler Antal, Geiger Antal, Horváth
János.
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Hnkedvelök Nagysimonyiban. Mult va
dozá^jiak egyik legszebb és légttUiltobb j u sárnap ji- nagysinionyi ifjúság tánccal e::y
rabu>£Tett
Az éjjel folyt .le ama nagyszabásúnak
kötött iii'íkedvelöi szini előadást réttde;
A szereplő ifjakrol csak röviden emlék
ígérkező mulatság, melyre dilettáns ifjúságunk
! mely alkatommal a -Tulonc«-"t adták e:
szülik meg. Jók, igen j o k voltak ők is vala
hetek ót* oly amhiiióval törekedett. A siker,
[ műkedvelők sikere arr i bátoi itotta a remi.
mennyien. A 'naturalizmus leginkább Géfin
mint előre láttuk, nem maradt cl; garancia
ségel. hogy a mai napon darabjakból
Lajosnál nyilatkozik, de nyomban követik öt
. volt erre a nemes cél és a." a támasz,
helvárakkal ismi i előadják, miután a közk
dr. Keindl Klek, Gergely Lajos és Bisiczky
mely műkedvelő ifjúságunk hozzátartozói ré
nat is kifejezésre jutott
András.; kiken meglátszott a törekvés, hogy
széről is biztosítva volt. Berzsenyi Dezső
*
Búcsúsok. l jra megkezdődtek a bií. -ii, az előadást az eredetiség zománcaival igyéügyvéd prolokturátin a alatt alakult meg az a
járások. Tegnap érkeztek a kisréti és va- ari
| kéznek bevonni.
•••
.
díszes ifjúsági társaság, mely önzetlen felada-.
Majd táncvigalom következett, melyről búcsúsok őrangyalok vasárnapjára. MosLníár
tánek tartolta azon magasztos eszmét meg
minden vasárnapra lesznek október végéig
pendíteni, hogy Dukai Takách Judit, Kemenes jövő számunkban emlékezünk meg.
— Csitrfik. —
búcsúsok.
alja e lánglelkü, ékes szavú költönőjének
Beiratások a kath. iskolákban. A e.-lCelldömölkön szobor állittassék. Cél szentesíti
Nemzeti címer az iskolában. Cjévtől
az eszközt. E mondás bevált .ezúttal is és } kezdve uj díszt fognak kapni az ország nem dömölki r. k. iskolákban a beiratások — te
bizton reméljük, hogy lavinaként fog növe I állami népiskolái. Júliusban rendelt meg ugyanis kintve, hogy az iskolaszék joga a beiratá.-ok
kedni az az alap, mely ez alkalommal lelkes i számukra az állam tízezer darab zománcozott idejét kitűzni, az pedig a püspHhi megerősítés
ifjúságunk jóvoltából megteremletett" ;
" I nemzeti címert, melyek a homlokzatokat fogják után kezdheti csak meg- érvényes működését
álla.ni tanítok — szeptember közepéig elhalasztanák. Annak
'
. Műkedvelőink ezúttal színre hozták Harry I.díszíteni. Ez' intézkedés •<
I
fizetésrendezéséröl
szóló
uj
törvény
17-ik sza- idején a szülök figyelmét a beiratásokra föl
és A. K. I'aulton, e neves angol író Niobe-ját.
«• A háromfelvonásos iohózátou—a_közönség'[kasza értelmében történik, mert ez a szakasz fogjuk hivni.
Műkedvelői előadás.

v

:

jéi: mulatott és tetszését tapsvibarral nyilvá elrendeli, hogy el kell helyezni a nemzeti cinította, mi legfőkéfien a közreműködő ifjakat mert azokon a nem állami iskolákon is, melyek
címerrel eddig'megjelölve nem voltak, A cí
illene.
Az első, ami a publikumra jótékony merekkel egyidőben. tízezer címeres lobogót
hatással volt, a -színpad ízlésesen díszes be is osztanak ki a népiskolák közt.
rendezése, miben a főérdemet Gayer GyuláEsküvő. Szvoboda Károly, kereskedőnéuek tudjuk be, aki fáradhatatlan tevékeny világunk egyik rokonszenves tagja, tegnap
séggel személyesen dirigálta fiával, dr. Gáyer | vezette oltárhoz néhai Károlyi János sümegi
Gyulával együtt a dekorateurokat: az egy- | tanár leánvát: Emíliát
szerűen csinos díszletek Miklós l-ajos helybeli
Kórházi számadások felülvizsgálása.
festő szakértelmét dicsérik, bár a dirigensek A •Kemenesaljái közkórliáz* m. évi szám
jóizlése ebben is karakterisztikusan nyilatko adásait a vármegye közigazgatási bizottsága
zik meg
leliilvizsgálla és jóváhagyta.
Elvitázliatlan tény, hogy Sakespeare
Színészet. A tegnap megtartott műked
drámai. Moliere vígjátékéi is értéktelen meg velői előadás volt oka annak, hogy színészeink
testesülései a valóságnak színpadon, ha az előadásaikat csak kedden kezdik meg, amidőn
alakokat gyenge talentumok személyesitik. A a •Sabin nők elrablása* kerül szinre. Majd
tegnapi siker az erők qualilását minősíti. Az pedig ezt követik : a hét napjai szerint sor
előadásban alig fedezhettünk fel némi fogya rendben : Rang és mód, Kis baba, Amit az
tékosságot, de ez is oly elenyészően csekély- erdő'mesél (fél helyárakkal,) Tolvaj, I újdonság,
volt, hogy műkedvelőknél számításba nem itt először) és ii pár cipő. A bérlelni szándéjnhet, ellenben ami kecs es báj áradt szét a krzók Mátráy Gyula -titkárnál jegyezhetnek a
színpadról, annak forrása szereplőnőink' között Korona szállóban. Bérletárak; Körszék IS
található, akik ha kettővel többen vannak előadásra 20 K., zártszék KTK.
hihettük volna, hogy a kilenc múzsa is életre
Eljegyzés. Herzfeld .Mór celldömölki
kell, hogy a klasszjkus Niobe sikerét diadalra kereskedő eljegyezte Flesch Zsófikat Rédicsjuttassa.
•* .
röl iZalamegye.)
>v
A női főszerep Reindl Iréné volt kinek
Vége a nyárnak. Meteor írja: Aug.
jelenetei közül ki kell emelnünk ama dekla- hó hátralevő csomópoutjai :I0-ra esnek. Szept
matiókat mik a szobor életrekelése alkalmá hava bár elég kedvesőnek Ígérkezik a bolygók
ból oly megható érzésekel támasztottak a részéről, de a nyári meleget még sem lesz
közönségben. Bakonyi Riza, Horváth Irma, képes pótolni. A 7-ik csomópontkor igen ellen
Scheiber Kató és Merkly Annuska szintén tétes hatások érvényesülnek, de meleg jelleg
jelentősebb szerepet kreállak és előadásukért gel, amit követőleg állandóbb idő érvényesül
elismerésünkkel adózunk, bár őket külön-külön egészen majdnem a 18-ik csomópont hatás
is a legjobb, bájos, kellemes és elragadó jel köréig s ez is lesz a hónapnak legkelleme
zőkkel .ruházhatjuk fel; a siker aranyalmája sebb része. A 18-iki csomópont már csapa
közöttük méltán Eris gonosz célját szolgálná. dékos jellegű, a 21-iki pedig lehűlést, esetleg
Záborszky .lolánka szintén kedves volt szere élénkebb szeleket sőt vihart is hozhat, melyet
pében.
követőleg ismét tűrhetőbb időt kapunk kisebb
Végül említjük meg a kis Mary szemér változásokkal. Egészben véve szeptember hava
Iyesilőjét,_Márku^flIllskát Árért itt, hogy i.7 -elég kedvezőnek Ígérkezik
t'-rményekre
elhangzott/ elismerések mindegyikéből koszorút nézve, eltekintve attól, hogy egy-két vihar
i ^ t e j ^ - j v l .'.wwbeísftk Ö * ! . , : nincs ü i r á r v T ^
, , •,
."' •
ben a műveletben ' különben is szívesen
' Uj magyar, név. IPbelügyminizzter
.segítene ^nekünk a kprdina szorgalmas (néha megengedte, hogy Klaffl . JánTisJ celldömölki
szórakozott) húzója (?), ki szerepét különben illetőségű debreceni lakos családi nevét
odaadással töltötte be. Az estély kellemes Kaszós-ta, Goldmann M. Vilmos celldömölki
emlékét maradandóvá emeli az a hét szép ill. Ipolysági lakos vezetéknevét Goiir/os-ra
csokor, mely a közreműködő hölgyek fara- változtassa.
a

L
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Áthelyezés. A m. kir. .pénzügyminister
Teplilzky József celldoinoiKi es Pápai Klek
nyíregyházai adótiszteket saját kérelmükre át
helyezte.
Városi Ügyek. Villányvilágitási ügyünk
stádiumában i>mét néini haladás észlelhető.
Ugyanis az úgynevezett villanyügyi bizottság
a beérkezeti ajánlatok közül a Ganz-gyárat
fogadta el és elfogadásra ajánlja a városi
képviselőtestületnek is. Képviselőtesti határo
zat folytán a község titSOO négyszögöl terüle
tet vásárok. Gombási és Havasynétól per 67lillérért 1240 koronás évi lefizetés mellett A
raktártetőzet
inegcsináltatására
beérkezett
ajánlatok közül R'eich Imre helybeli ácsmes
t e r é t f o g a d t a el; aki -515 koronáért vállalta
el a munkálatot. Ib-zott határozat folytán a
község a vármegyei kulturegylet kötelékébe
belép, ahova 4 kor. évi összeg fizetendő tag
sági díj ennen.

A vasalások

hnsár-kedvezménye.

Krausz Mihály helybeli mészáros által a
vasuiasságrészérenyujtottkedvezményigénybe- vétele-a mai napon megkezdődik. A vásárlók
e hó 8-áig, vagyis mig az uj üzlethelyiség
elkészül, a régi üzletben szolgáltatnak ki.
Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy a cég
az uj üzlet megnyitása alkalmából az intai
uradalomból egy mintagöbölyt vásárolt, be
mutatásául annak, hogs, milyen áru kerül
nála eladás alá. A marhát 8-án délelőtt 11
órakor vezetik be sz.alaggal feldíszítve, a dö-:5
dömölki rezesbanda kíséretével s hajtják a
vágóhidra. A menetet hófehér köntösű, fáj
nyes taglóval felszerelt mészároslegények nyit
ják meg.
Járvány. Értesülésünk szerint, Egyházas- '
keszőn a kanyaró, Pápócon és Jánosházán
pedig a difteritisz szedi áldozatait.
Bosszn vagy szerencsétlenság. Jánosházáról vesszük hirét, hogy Horváth Sándorné- Jj
j-nak-két sertése-elpusztult-A .-kettős elhullásj
rendkívüli eset elé állította az érdekelteket,
jatiiiután ott sertesvesz nem uralkodik.Az állat
orvos a boncolást megejtette és megállapif'
tolta, hogy a sertések gyufaoldattal puszii-/
láttak ki. A vizsgálat megindittatott.
Országos vásár. Holnap f. hó 2 - á j |
városunkban országos vásár lesz kirakoilással együtt
1
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Felesége miatt a halálba. Mail hó tált végig a Kosstitlt-utca sima aszfaltján.

20-én Kis Antal kemenesmihályfai lakos
Összeveszett élete párjával. Kis midőn látta,
huny a szóharcban, mint rendszerint szokott
történni, az asszony a győsztes fél és ö a le
győzött, oly elkeseredés fogta i'l szivét, hogy
egy vadász-puskával agyonlőtte magát.
Sertésvész. Egyházaskeszőn az állatok
réme is tanyái ütött. A sertésvész ludniillík
az egész községben el van terjedve ; a kanyaró
val együtt működik most.

Léplviket a legnagyobb uri tempóban irányítva,
szólilanfil vonultak a szolgabírói hivatal ven
dégszerető karjai köze. Természetes, a halóság
Kemenesmagasiban a T u l o k - u U á b a n
képviselői, a kakas-tollasok égnek álló, reggeli
egy jó forgalmú
napfényben villogó szuronyai között- érkeztek,
nehogy valami baj érje őket a kemcneshőgyészi Országúton, Ugyanis ugy össz.'lalállak különbözni egymás közölt, hogy a magyar.gencsi csendőröknek kellett őket szétválasz szeptember hó 1-tŐl k e d v e z ő feltételek
tani, akik aztán be is kisérték a helybeli
.mellett hérheadalik.
Gyilkosság. E hó 25-én, vasárnap d é l szolgabírósághoz. Itt 12 napi pihenést irt elő Bővebb felvilágosítást az é r d e k l ő d ő k n e k
után Várkészőn Sihger Ferenc és Bozi Imre számukra'a .tekintetes és nagyságos solga- a Kemenesmagasi Szövetkezet nyújt.
kubikosok szóváltásba keveredtek egymással, biró-ur,< mi után el fogják őket toloncólni.
mire ez utóbbi felkapott egy hasábfát és azzal
Uj népszerű gazdasági könyvek. A
ugy vágta fejbe Singért, hogy az ütések kövalkeztében pár nap múlva meghalt. A magyar- Szent-István-Társulat népiratkáinak sorában
gencsi csendőrség •távirati jelentése folytán most jelent meg két igen hasznos gazdasági
egy üzlethelyiség lakással együtt
Bartlia Elemér vizsgálóbíró, dr. Király János könyv. Az egyiknek cime: >Jó hus olcsón!'
járásorvos és dr* Deutsclr Samu kórházi or Ez a li:i./inynl tenyésztés legcélszerűbb mód
azonnal
,
vosokkal! együtt f. hó 27.-én kiment a .hely jait ismerteti ineg és kimutatja, hogy ha a
színére, ahol a meghált Singer Ferencet fel- há-ziuynl tenyésztésre ÍU.I fillért fektetünk bele,
honcolták. A megtartott boncolás' alkalmával ez egy év alatt yy koronára gyarapodhalik.
' A r i I l i fillér. •——3r"másik könyv baromfi- Bsetleg az üzlethelyiség lakásnak is á t 
megállapították, hogy mindkét ütés halálos
alakítható.
tenyészlési útmutató, ennek >Aprójós7ág<
volt. A vizsgálóbíró Bozi Imrét letartóztatta
a cime. Ebből mindenki a legteljesebben és Bővebb felvilágositás Zsigmond István urnái
és a szombathelyi kir. ügyészséghez átkísér
legtökéletesebben megismerheti a baromfik
nyerhető.
tette
tenyésztés minden csinját-bínját. Ara 2-t lill.
Cigányverekedés. Jól tudjnk, hogy a
"Mindkét könyvben, de kivált ez utóbbiban
cigányok milyen vérengző temészeltel vannak
sok a tanulságos kép. Megrendelhető a Szenta sorstól megverve. A napról-napra érkező
Isiván-Társulal könyvkereskedésében Buda
gyikosságok szerzői a cigány karavánból ke
pest, IV., Kecskeméti-utca 2. Az. összeget
rülnek ki. Gyakran a legcsekélyebb ok miatt levélbélyegekben is elfogadják.
ajánlja kitűnő zongoráit.
egymás között is olyan parázs, verekedést
Kívánatra jutányos áron k ö l c s ö n ö z ,
Verekedés. Varga Lajos és Móroc Ferenc j a v i t
röktönöznek, hogy néhány bevert koponya,
és h a n g o l
zongorát
vagy összeszurkált test szolgálnak véres bi nyáradi lakosok Bolla György ottani lakost a
éspianinot.
zonyítékot haragralobbanásukról. Tegnaelőtt saját udvarán f. hó 20-án ugy megverték,
reggel* is egy 8 tagból álló cigánycsapat sé hogy néhány hétig' nyomhatja az ágyat.

KIADÓ PÉKÜZLET.

pékfiz1 e t

Jó forgalmú helyen

k i a d ó .

Kürté

Gyula

Pápa, Főtér.

E hó 8-án, vasárnap nyílik meg Celldömölkön, a Központi
Kávéház mellett Krausz 'Mihály mészáros fényesen berendezett
s az egészségi követelményeknek és legkényesebb Ízlésnek
megfelelő

Naponta csakis elsőrendű hízott marhák kerülnek vágatás alá!

A n. é. közönség saját gól felfogott érdekében cselekszik, ha
husszükségletét itt szerzi be, ^mert minden időben friss húst
^rásároihair"^: ' • •'• • ••
1

1 1

-,;' • • r t r ~

Tájékoztató.
Ingyen hirdetés előfizetőink zámára.

Azon neveknél, holhelmségmegnevetoe
ceUttöHtölki Utkottok.

tthics.

Almá-i .Ián...- íüszer-.lisz'- és festék keres
kedö l>.'.inölki-u.
Baross Imre sütödéje Kis-utca.
Béres Sándor nri és női cipész Kossuth-u.
Bokor Károly ácsmester, Szalay-telep.
Bodor József hentes-uzlete és husfüstöldóje. Jánosházán.
Bors Lajos férfiszabó. Egyházashetye.
CzUppon Sándor hentes, a rom. kath, iskola
épületében.
Özv. Ueim Sándorné Központi Kávéháza.
Kossuth Lajos-n.
Engelsz Ferenc fodrász és borbély, Vásártt-r-uteá.
Fábián Dezső kovács-mester Papai-u.
Gayer Gyula fűszer-, festék- és lisztkeres
kedése, Szentháromság- t é r
'••
" ~
Gáspár Kálmán fodrász és borbély. Kossuth
l.ajos-u,
Guttmann Adolf polgári és egyenruha-szabó,
• A tuiipán«-liiiz. Róm. kath. fiúiskola.
Gerencsér András nri és női cipész, Vásár
tér-utca.
Gunsberger Ignác szesz- és bornagykeres
kedő, Ság.
*
Hubert Pál vendéglős. Csönge.
Herzféld Mór Csornai gőzmalom lisztfórak
tára, Kossuth Lajos-u.
..? .
HoiTmann Miksa épület- és tüzifakereskedö,
Sági-utca.
H o r v á t h János kömives-mester, Jánosháza,
Uj-utca.
Hubert Samu vendéglőié a • B á r á n y - h o z
Sági-utca.
H o r v á t h János kovács, Magyargencs.
Jánosa Pál c i n é s z i r e r e n c József-utca.
Klein Jakab k á v é s , Uj-kávéház, Kossuth-v..
KlalTl Gyula cipész, Krzsébet-u.
Krausz Mihály mészáros, Sági-u.
Kiniczky Lajos múlakatos, DÖmOlki-utca.
Király Józser kőmives 08 építkezési vállal
kozó, Jánoshaza.
Kondor József sirköraktára Kossuth-utca.
Löwenstein J. és fiai divatárnháza, Szent
háromság-tér.
tandherr József kéményseprő, Sági-utca.
László Ferenc vendéglői, Celldömölk.
Mikus Kornélné fodrász és borbély, Kossuth
Lajos-utca.

Módos József épitö. Állandóan nagy cemeidraktár. Uj-telep.
Mészáros János vendéglős, >Griff<-szálliHia
Vasúttal szemben.
Mór Gyula kereskedelmi i s mükertéi>z,
Kórház-u.
Marschall Pál vendégtől, Győr, Teleki-utia.
Mizeri István asztalos, Pápai-utca.
Máté Antal vendéglős, • Korona—szallooa,
Kossuth Lajos-utca.
Magdics Rudolf vendéglős Jánosháza.
Németh Márkus divatárn-kereskédö Szentháromság-tér.
Német Ferenc kávés Györ Krzsébet-kávéluz.
Nagy András vendéglős -Magyar Kirnlj
szálloda.' Vasúttal szemben.
Patyi Jónás bádogos Vásár-utca.
Rosénlieim . Ferenc épület- és géplakatus
• Sági-utca. '" - '
,4*...
; — . . . . . .
IReif-t^yíd Cipész ^ S f l t r r ^ j o ^ R ! í 7 ^ r f raktár.
14 ReicJ) .Imre ács Kórház-utca.
Rothschild 'Dávid vendéglős Ság.
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sór- és ecet
szeszgyári raktára. Dnmölki-u.
Sebestyén Sándor vendéglős Kisköcsk.
. Simon Sándor épület- és múlakatos Kossut', -u
Singerjgnác mészáros Kossuth Lajos-utca.

Spieller Ede üveg- és porcellán keresketleae
Épület üvegezel Szt. Háromság-tér.
Síkos- István férfiszabó Jánosháza.
Szigeii György cserepes Ság.
Schöntag Márten szállító Kis-utca.
Szabó István patkoló- és kocsi-kovacs
Jánosháza: •"
Szvoaoda Kár. ily faszer és csemege keres
kedő Kossuth 4-íjos-utca.
Szalay Gyufa épület es bntorasztalos. temetkéZési vállalkozó. Sági utca.' .
nsagIfj.Tory György vendéglős, Szt.-Hirom
Tóth Antal férfiszabó Vásár-utca.
Tihanyi Béla polgáriszabó Sági-utca:
Vizlendvay József épitö Celldömölk.
Vadászi Pál vendéglős Izsákfa.
Várlakj B é n Hungária-szállói" a a vasut
közeieben.
: "
Vendler Lajos bádogos Sági-utca.
Zsoldos Antal sörcsarnoka Kossúüi-u.

A hírneves fötörzsorvos
dr

S C H M I D T G.-téle

fül

olaj

gyorsan é s alaposan eltávolít
időszakos sfketséget, fülfolyást,
fülzngást é s nagyothallást
még*'Idült esetekben is. .:, - —
Kapható 2 forintért palackja
használati utasítással együtt
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszertárában
Bndapest, király-utca 12. sz.
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BUDAPEST

Magyar festék gyár.

Kardos Henrik é s Társa
^ P ^ ^ ^ ^ t g ^ ^ ^ - a ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^

enyvek

és

ecset-Aruk

1

Noblís és Hősre
angol

ocsilac-k
(nrablir,
loraaiara.

Egyedüli elárusítója a
'!

VACUÜM pormentesitő padló-olajnak.
' U " "USilmu éttermek, sxitMák és vendéolob» «Btéi«ita.
p a 4 1 é k

ti

Tartós és tökőríényti padlólack festékek 6 színben.

Kifogástalan szabású
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első pápái
P A P A ,

FtT.tér. 5S.

D E Z S Ő D
férfl-divatterme

el k i tüntet ve!

Nzán

Nagymnnkás szabó segédek felvétetnek.

Kerékpárosok figyelmébe!
A világ legjobb
elismert

könnyít

járása

kerékpárja
a

.•

Styria
Pocii j . a s T s a
gráczi

gyártmányú

kerékpárok

v e s z p r é m m e g y e i képviselője
és egyedüli elárusítója

férfirakik, papirnhák,
uradalmi erdészlisztek,
nek, postásoknak, vasu
tasoknak, eídőoröknek,
úgyszintén minden
egyennltiat viselő tes
tületnek egyenruhák
legelegánsabban merte* uun

Törekvő emberek figyelmébe! ^ g £ ^
T. S z ű c s M i h á l y és T á r s a cég Nagyváradon
Füzes Fatelep 3. sz. alatt
ajánlja uj alakú és igen célszerű, törvényesen védett

., • .1.

s a j á t r e n d s z e r i t h o r n y o l t cement t e t ő c s e r é p k é z i g é p e i t
cement és homok keverékből előállítandó igen szilárd tetóeserép gyártására,
mely álul homokos vidéken,.-vagy homokos folyó közélében kevés befek
tetéssel nagy jövedelmet biztosító üzlet létesíthető. — Nagyobb meny-'
nyiségü -üzleti-pajtáshoz gépeinkkel társul is elmegyünk
• Építészek é uradalmak saját használatra is gazdaságosan gyártliatják. mivel a gépek hordozhatók és bárhol felállíthatok. Az üzlet
bekezdésére* legalkalmasabb az őszi idő.
Kérjük mielőbb érdelódni, bővebb értesítést személyesen, vagy
levél utján | fenti cégiét beszerezni szíveskedjék, hol a
r <fc3m»w gyártás módja, a kész cserép és az azzal eszközölt tetö. ^ t > * £ ^ fedés is megtekinthető

m

PÁPA, Várobáz épület.
Kerékpárok 65 forinttól kezdve a legfinomabb
kivitelig. 2 évi jótállás mellett, részletfizetésre is.

Kerékpárjavitásokat, pnenmgtik (gummi
felszereléseket és gnmmi-javításokat legjntinyosabb áron elfogadok.
Ciengök, trombiták és mlnderdéle kerékpár-álkítré•sek raktáron. — Avult gépeket becserélek és vessek.

MATER GYULA PÁPA

Társas kirándulás Parisba.
Szeptember 8-án Parisba társas kirán
dulás rendeztetik, mely rendkívül élve
zetesnek ígérkezik. Öt napi Parisban
való tartózkodás alatt a kirándulók meg
tekintik az összes látványosságokat,
Sevret, St. Cloudot és Versaillest is.
Késztvételi ár, melyben a vasúti, kocsi,
szálloda, étkezés és vezetés költségei
bennfoglaltatnak, I I . oszt. utasok részére
H80 K, DL oszt. utasok részére 280 K.
K kirándulással kapcsolatosan Parisból
kiindulőlag londoni társas utazás is
rendeztetik. Mindkét utazásra nézve
részletes programmal és felvilágosítással
hívesen szolgál a Magyar
litazási
Vállalat r. t. Budapest, IV., Eskü-u. 3.

Amatőr és szakfényképész arakfigyelmébe1
A tavaszi idény beálltával ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat az
összes e szakmához tartozó cikkekben.
Állandóan friss raktáron: szárazlemezek, fényérzékeny papírok és
vegyszerek..
•
. ••. .
'Nagy választék :Jényképező-készülékekben, másolókeretekben,
tálcák
ban és kartonokban • .

Fényképező készülékek kedvező részletfizetésre is
kaphatók.

Kardos Henrik-és Társa ^
festék és fényképészeti cikkek szaküzletében, PÁPA, Fő-tér 14.

Sötét kamara a t. amatőr urak rendelkezésére áll

H i r d e t é s e k e t felvesz a
kiadóhivatal

KISGAZDÁK, HÁZ- és FÖLDBIRTOKOSOK FIGYELMÉBE!
m
3
e
u

na

A Györegyházmegyei Alapítványi
hivatal a t hitelt keresők figyel•néöé' ajanlja~BteSó- és kedrező jjjltételü törlesztéses és állandó jelzálog-kölcsöheit.
• A toriesztéses kölcsönöknél a
kamatláb és a törlesztési hányad
•nagysága, valamint a törlesztési

idő Urta^á^olcSönkérővel-cgyetértöleg állapitlatik meg.
- H*étes.;k*U^gek.níncáenek.;
A kölcsön készpénzkén fizettetik
ki elenyészően csekély bekeblezési
költségek levonásával.Meglevő kölcsönök olcsón kon
vertáltatnak.

Györegyházmegyei

A kölcsönök, a pénzviszonyok
változásival kamatláb emelésé
nek, az alapitvinyi tokák ter
mészet éí 51 kifolyólag podig fel
mondásnak kitéve nincsenek.
Mindennemű kölcsön ügyben
készséggel nyújt tájékoztató felvi
lágosítást a
. í, .

Alapítványi

v

Hivatal

GYŐR, Káptalandomb 5. SZ. I. em. (Hivatalos órák csak hétköznapokon d. e. 9—12-ig.
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Iroda áthelyezés.

Segéd jegyző
800

korona

fizetéssel

felvétetik.

Bővebbet a kiadóhivatal.
Kiadó lakások.
A volt S AS-szálloda egy. két és hároms z o b á s l:i kasukká a mai kor igényeinek
telje; ;en niejrfelőleg álalakitatott

1907 október

Lakások

;

• - ' " ' • 3Í

KEMENESALJA

6. oldd

1-ére

kiadók

Bővebb f elvilágositást WENDLER RÓZA
kisasszony ad a volt SAS-szállóban

Ezennel

van

szerencséin

Ismerőseiméi

-

l>e. melyet már meg is
nyitottam
A n. e. közönség minden időben jégbehfitött szikvizet, úgyszintén málna- és
Citrom-SZÖrpÖt szerezhet be nálam
Mttgáttlnii<ikho;

Ixirmily

i.N s:,,Ihlnk

kin

mrunyixéyfien

xzikvúet.

Egészségügyi szempontbél a tiszta
ságra a legnagyobb gondot fordltom.
Kérem a nagyérdemű közönség becses
pártfogását, vagyok
kiváló tisztelettel

KLAFFL

GYULA,

T a n o n c u l
elvétetik egy jó házból való tiu. bármily
vallású HILLER MÓR rőfös üzletében
CELLDÖMÖLK.

értesíteni,

T»lelon 36

«-

24.

miszerint

-

MEGNYÍLT

áspár

ft

Kálmán

hygienikns fodra s z-t é r m e CELLDÖMÖLK Dj-kávéházzal szemben

Állandó raktár:

szikvizgyárt
reinlezteni

ház."

üzletfeleimet

Celldömölkön (N.-Dömölk) Vintze
Jozseí örököseinek háza s/a i >a < kéz±
25 év óta fennálló hirdetési irodámat
bői azonnal eladó, esetleg o k i . l-ijg
* I . évi aiiiiiiszlns hú 1-én
liéiheaclaniló. amely áll két SZOlia. egy
BUDAPEST, VII., Károly-körnt 13.1 em. konyha, egy kamra,'istálló, egy pajtába
helyeztem á t . . . . .
Kiliinö üszjeleltel és melléképületekből. A teriilet áll kerülhelUi ezer négyszögöl területből. I
E c k s t e i n (Elek) Bernát
Bővebb felvilágosítás kapható tig*
hirdetési irodája
lapunk szerkesztőségében, valamint Ihász
Bndapest, VII., Károly-körnt 13. I. em. i Antal urnái Vasuti-utca.
és

szikvizgyár.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség b
tudomására, hogy Celldömölkön, az
rzsébet-utcai hazamban

Eladó

szám:

Rogcr és Gallet-Me Párizsból ibolya stb féle illat 6—12 K-ig.
Roger és 6allet-féle finom szappanok 1 6 0 - 3 K-ig drbonként
.
Manbert-tele (Párizs) rizsporok és ereinek, különféle válogatót]
illatokban drbonként T40 —4 K-ig. _
Maubert-féle 3 és 4 Leiclmer l t i f t és 240 K . Kielhauszer*féle
abázia 2 K. Margit (Földes-féle) 1 20 K, rizsporok.
Kielhauszer H.-féle illat inindennemü illatban 2—10 K-ig,
eglusabb választékú szappanaiból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen feleinütésre méltók: Ibolya glycerin 120 K. Szelence (Flieder)
1--ÍO K. Széna (világhírű) 1 60 K. Speick 1 K, Tojás-olaj nagy 50 f
és gyermekszappan 50 f — és az összes szappaiiféléi raktáron.
Margit-erem 1 K'
Brázay-féle Calogén drbja 60 f.
Kálódont 70 f. Szalycil szájvíz l 40 K, fogpor 40 és xo f.
Dr. Róbert GrenslLlele tiri, női és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok,
hogy szőre soha nem hull kf. 1 — 2 K ig Petral-viz 2'50 K. a haj kiInillását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész biztosan eltávolítja,
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-lile bajuszkötok 1 és 1 50 K.
Tiszaujlaki Brllliantinok. bajuszpedrők, nemzeti Rujkó-féle. Jászberényi
Huba-féle kinyomó fehér >'es Jbarná- színben, kölni vizek, Tátrafiiredi
fenyő illat,' Kielhauszer-téle szoba füstölő, női óvszerek,
Francia gumi különlegességek, szigorú titoktartással.
jf ,

B é r e s

S á n d o r

nri és női cipész
CELLDÖMÖLK, Kossut-u., kőfaragóval szemben.

t Koszit a mai kor igényeinek teljesen megfelelő férfi-,
női- és gyermekcipőket jó anyagból mérsékelt áron.
=
Javításuk

:

Vád'ász-'ls IovIfJo^sffiátaTTfovlbbá" lajos ^t>ate speölal cipSket
pinitosaii es játánvn* á r , i n azonnal es/ktizöltetnek

— Miiideniieinii'cipőtisztító szerek' lpgmtánv'ösabh

ffyiimaliiti [Knkurovp Xindur UMiyvju-..nd íjadon Celldömölkön.
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