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Szerkesztőség és kiadóhivatal: ; • 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

— Család és iskola. 
Isten és a természet egyaránt a 

szülőket jelöli ki első sorban gyerme
keik nevelőjéül, a gyermeke.k nevelése 
a szülőknek olyan'joga, melyet kétsegbe-
vontii nem lehet." Sok jogról le lehet 
mondani, de erről a. szülők-nem niond-
hatnak le, iilerr-eTr'egv úttal legszentebb 
kötelességük. A társadalmi viszonyok 
azonban olyanok, hogy a szülök egy
maguk a teljes nevelést néni végezhetik 
s a nevelésnek egy részét átruházzák az 
iskolára. A nevelésnek- nehéz munkája 
igy megoszlik a szülői ház és az iskola 
közt, nagyon természetes tehát, hogy a 
közös munkálkodásnak csak akkor lehet 
jó eredménye, ha a nevelésnek két té
nyezője, a család és iskola között ugy 
a fő elvekben, mint pedig ezeknek 
részletes, módszeres alkalmazásában a 
legbensőbb egyetértés uralkodik.' Az is
kola nem lehet el anélkül, hogy a 
szülői ház nevelői munkásságában leg-
hathatósabban ne támogatná. Bármi
lyen nagy legyen bennünk a jóakarat, 
buzgalom, lelkesedés és munkaszeretet, 
a szülőknek jóakaró támoeatása, segít
sége nélkül legföljebb ismeretekkel tölt
hetjük meg az ifjakat, de jellemes, 
munkás, az élet viharaival dacoló erós-
lelkü férfiakká, kik egykor családjukért 
és hazájukért önzetlenül dolgoznak, küz
denek, csak a szülőknek, mint elsőrangú 
nevelőknek hathatós közreműködésével 
tudjuk őket nevelni. Ne gondolja egy 
szülő sem, ho/gy midőn gyermekéért 
tandíjat fizet, könyveket vásárol, ruhá
val és élelemmel látja el. akkor már 
eleget tett szülői kötelességeinek; mert 
a szülőnek nem neveltetni kell, hanem 
magának kell nevelni; a szülőnek nem 
megfizetni kell a nevelés munkáját, ha
nem magának kell e nehéz munkát oda-
idö~8zeretettefr íüfogyhTtátlan tflreiem-

mel, sohasem lankadó bizalommal és 
lelkesedéssel végezni. Másterniészetü 
munkát, ha nehezünkre esik, kényelem
ből is esetleg elhagyhatunk vagy más
sal végeztethetünk ; a kár, mely igy tá
mad, pótolható; de ha a szülő gyer
mekei nevelésénél követett e l . hibát é s 

bánomságból. abból olyan kár száruiaz-
hatik. amelyet soha többé pótolni nem 
lehet: egy ifjú lélek, egy ifjú élet örökre 
való elvesztése. Ezt tudva kiviinjuk mi,, 
hogy a szülök- maguk legyenek első 
sorbán gyermekeik lelkiismeretes, fárad
hatatlan nevelói Senki bensőbben, lelki
ismeretesebben, őszintébben nem kíván
hatja a _ tanulók egészséges testi-lelki 
fejlődését, igaz javát, mint épen a szü
lék. Be épen a szülőknek igaz szeretete 
gyermekeikhez megkívánja a legnagyobb 
őszinteséget azok irányában, kik a neve
lésben hathatós segítőik.' Ha valamely 
gyermeknek valami testi fogyatkozása 
van, rövidlátó, ideges, gyönge szervezetű. 
8 emiatt egyik-másik tekintetben kíméletre, 
kivételes bánásmódra szorul, ezt a szülők 
rögtön tudomására szokták hozni a 
a tanároknak, újból és újból fölhívják 
rá a ügyeimet; nagyon helyeseli cse-
lekeszuek, ugy is kell annak lenni. De 
ugyanazon, őszinteség szükséges volna 
a szülök részéről egyéb tekintetben is. 
Ugyan hány szülő van, ki egész őszin
tén felvilágosítja a tanárokat gyermeké
nek erkölcsi magaviseletéről, szellemi 
tehetségéről? Pedig ez épen olyan 
szükséges, mint a másik. Ha a tanuló 
szellemi tehetségét csakhamar meg is 
ismeri a tanár, inert e tekintetben szín
lelni a fiu nem igen tud, igen soká tart, 
mig megismeri erkölcsi hajlamait és 
rossz szokásait, "melyeket okvetlenül 
orvosolni kell, inig megismeri a' gyer
mek lelkét a .megtalálja a módot s esz
közöket, melyekkel leginkább lehet -rá 

hatni. Mert bizony, ha általánosságban 
egyöntetű is az iskolába - a nevetői eljá
rás, a -tanárnak egyes esetekben mégis 
lehetőleg alkalmazkodnia kell az egyé
nekhez, azoknak különböző vérmérsék
letéhez, természetéhez, hogy jótékony, 
hatásos befolyást gyakoroljon rájuk. 
Hiszen a szülők maguk tudhatják—legi 
jobban, hogy ugyanazon család gyer
mekei is akárhányszor külön-külön 
bánásmódot kivannak, az egyiknek elég 
egy pillantás, ho^y engedelmességre 
bírjuk, a másikat nógatni, inteni, bün
tetni kell inig hajtik a szóra; van, aki 
a jó szóra hajlik s szeretettel lehet 
kormányozni, a másiknál szigorúságot 
kell alkalmazni Mennyivel inkább van 
ez igy az iskolában^ hol 40—50 tanuló 
van együtt, kik különböző családok 
gyermekei s egymástól egészen elütő 
életkörülmények közt növekedtek föl eddig. 
Hatalmas segédeszköze van a tanárnak 
nevelői munkásságában,, ha épen a szülök 
utján ismeri a gyermek természetét, j ó 
tulajdonságait és rossz hajlamait. A 
lelkiismeretes orvos is előbb kliensének 
általános szervezetével, annak gyöngesé-
geivel iparkodik megismerkedni s * 
szervezet természetének megfelóen al
kalmazza azután az egyes esetekben 
gyógyító eljárását. A szülők át is látják 
ennek fontosságát s nem titkolják el ax 
orvos előtt gyermeküknek semminemű 
baját, elősorolják a jelentkező bajnak' 
minden szimptoniáját a legnagyobb rész
letességgel és- őszinteséggel, csakhogy 
gyermekük testi egészségét megmentsék: 
de a szülők részéről ugyanilyen őszinte
séget kivan a gyermek lelki'egészsége, 
midőn erkölcsi bajok jelei mutatkoznak. 
Sohasem cselekszi tehát helyesen az a 
szülő, ki gyermekének ferdeségeit, hibáit, 
rossz hajlamait szépíti, titkolja, sót le
tagadja; ezzel csak fölösleges módon 
megnehezíti a tanárok nevelő munkáját 

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

Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
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s hátráltatja gyermeke lelki életének 
egészséges fejlődését.- Az orvos, ha maga 
vagy családbelije beteg, nem bízik egyedül 
a maga tudományában, jól tudva, hogy 
elfogultsága végzetes hibára ragadhatja: 
a szülŐ is, midőn gyermekéinek lelki, 
szellemi egészségéről van -szó, legyen 
őszinte g. forduljon bizalommal azokhoz, 
kik hozzá hasonló szeretettel, jóakarat
tal, de' teljesen elfogulatlanul Ítélik meg 
a gyermekek erkölcsi állapotát s legjobb 
tudásuk szerint adnak jó tanácsot a 
jelentkező bajok orvoslására. 

llögy a s/ülók az "iskola belső 
életébe mélyebb bepillantást nyerjenek: 
annak oktató-nevelői eljárásával jobban 
megismerkedjenek, próbát tettek a szülői 
értekezletekkel .Sokat vártak ezen érte
kezletektől. Nevezetesén azt. hogy miként 
az előadó tanárok, ugy a szülők is 
egész őszintén fognak nyilatkozni gyer
mekeikről, azon tapasztalatokról melye
ket nevelési munkájukban szereztek, 
hogy á szülők és a tanári knr. mely 
eddig meglehetősei] idegenül állót egy
mással szemben, jobban közeledik, sigy 
egyöntetű eljárással hathatósabban tá
mogatják majd egymást nehéz, de szent 
föladatukban. Sajnos, e szülői értekez-

, letek nem hozták meg a kívánt eredményt 
Sok szülő elfoglaltsága miatt- nem ért 
rá, hogy ilyen összejöveteleken részt-

. vegyen, mások elfogultságból vagy 
közömbösségből maradtak el s a meg
jelentek is egyes esetek túlságos rész
letezésével tették meddővé az egész 
értekezletet De -ha ezen értekezletek 
nem is váltak be. a jóakaró szülőnek 
azért akad alkalma, hogy az iskola éle
tével, nevelői eljárásával megismerkedjék 
s igy házi nevelésében azzal egyöntetűen 
járjon el. Itt van mindjárt n törvény-olvasás 
az év elején. 

fTOyt. kov.) 

Snhajdáék esete. 
Irta: Sági . 

Hát ugy esett a sor kérem szeretettel, 
hogy a Suhajda Dani annyit keresett az. ara
tás alkalmával, mint meg soha s imigyen 
állott az ő hitvestársa elé: 

— Te anyjuk! mondok ami zsákunk 
csak van, az most mind tele van, hat mon
dok most egy esztendeig hagyjunk békét az 
OrUtebnek és ne kunyoráljuk tőle napjában 
háromszor is, hnfcy. — mhúlemiapt atitáfeJ 
ritiikel inlil meg nekthik ma- — liánéin" ezt 
hagyjuk ki. a miatyánkböl. inért' hát tudod 
az Isten se veszi valami jó nevén, mikor 
úgyis ad eleget, aztán mégis azért fanyalog 
az. ember: utóbb még megharagudna. 

— tikosán beszél ked apjuk: de én még 
mást is gondoltam. 

- — Mit asszony? uioiid'meg csak bát
ran, most jó kedvemben találsz. 

— Hát azt-gomloltam, bogy ebből eladó 
is kerül vágy mi. 

" — Epcn a számból búztad ki a szótj 
islók ngyse' én is azon gondolkoztam. Holnap 
mindjárt el is viszem a piacra a fölösleget. 
Te is eljöhetsz, ugy.is ritkán látod a várost. 
Együtt megyünk. Ugy dukál az eladásnál, hogy 
a házastársak együtt legyenek, Must csak ké
szülj e- süss liolnapra pi>; ácsát, hogy ne kell
jen a drága városi kosztra szorulni. 

Igy is leli. amim elhatározták. Másnap 
korán regijel felcihelődtek..Dani a gabonának 
alkalmi fogatot keresett, ök aztán nagy büsz
kén lépegettek utána. 

I.elekzetvis.-záfojtia várták a vevőt. Elö-
ször is jött egy kövér alkusz s kérdi .mi az 
ára az. elvinek?-Dani oda ing az asszonynak: 

/ — Ennek ne adjuk, mert ez már a 
nyorésé'gon l.iizoit meg- ez keveset—ád érte. 
KI ia>Utasitotta azzal, hogy el van adva. — 
Azután jött egy sovány Kiinelr'oda adhatjuk, 
ez becsületes, mert ugy latszik, még elég 
krumplira valót se nyer. Óda is adták neki. 
ígért érte 21 koronát, csak vigyék a lakására, 
olt azonnal ki is tizeti. 

Dani nyomban utána vitte a gabanát. 
Biz az jól felre esett a város egy elhagyatott 
utcáján, s ugyancsak beleizzadt szegény Dani 
inig oda ertek. Szép uj koronásokat ka|iolt 
Dani. Örömmel is eresztette zsebre, de hogy 
is ne, hisz ilyen sok pénznek egyszerre még 
nem volt ura, mióta a Zsuzsit elvette. Aztán 
gondolt egyet es beballagott a csapszékbe. 
Olt ismerősökkel találkozott s-ugyancsak adta 
a bankot! Egy. egész liter bort-hozatott bará
tainak. Eközben aztán elfeledkezett minden
ről, még a Zsuzsiról is, pedig az ugyancsak 
türelmetlenül várta vissza a piacra. Végre is 
nem tudott.mit tetii.ii, hát keresésére indult. 
Mikor abba az ulcába" ért, melyben a kares-
kedA lakott, meglátott a pírban egy . fényes 
valamit. A közelben talált egy agot, ineg-
jiiszkáltá véle; hat egy vadoual uj korona, 
fölveszi, háromszor leköpi, hogy" ha esetleg 
valaki babonából lelte ki. hát ő r a j t a ne Ing
jén a rontás, azután belekötötte a zsebken
dője sarkába. Ihlább ismét talál, aztán ismét. 
Utóbb líiár nem is hókusz-pókuszozoll vele, 
hanem olvasta: 12, 13. In, lü. 20. 21. — 
Határtalan örömmel siet Danijának a nagy 
szerencsét tudtára adni, de azt bizony nem 
találta már a kereskedőnél. Tűnődött, hol le
het. Végre arra a helyes koukluzióra jut, hogy 
ez nem lehet másu t t ,min t a korcsmában. 
.Megy lehal oda'. Amint az~aJtotuz ér, éppen 
akkor ugrik ki Dani, felbőszült arccal, fog
csikorgatva rohan az asszynynak, félre löki 
és elszalad. 

Szegény Zsuzsi elkép|ied. Uram fia! Ólét 
inosl éri meg a,Hagy szerencse, a férje meg 
talán r oh-Isten bocsa' — talán meg is bo-
lünflüfi,..ülbtna iramodik. Dani akkor már jon 
vissza a •gationaker>sk(«dő háza feIőÍ7"Öda álj~ 
Zsuzsi elé és a két kezét ökölbe szorítja és 
fogcsikorgatva rázza meg az asszony előtt: 

- Hej! Zsuzsi, tiki megteremtő csillaga 
van annak a szegény öreganyádnak, ezt még 
megkeserülöd. — -

Azzal ismételrohan. 

Mire való mindez? Miért fenyegeti 
az ura? Miért? Xa miért? De nem tálal fe-
lelelel és csöndes zokogással indul utána 

Keresi mindenütt, de nem találja. Utóbb 
találkozik aki fölvilágosítja, hogy az ura ;;,ár 
haza ment. Búsan, lecsüggesztett fővel indái 
ő is haza. 

Mikor haza ért, Danit már a tornácon 
találta, Madzagot font, mellette meg a csöbör-
bén kötél áziitt. 

'— Minek lesz. az lelkem Danikám ? — 
szólilá meg az. asszony. 

Minek? — válaszolt dühösen Dani — 
hát a kötél annak lesz, hogy agyonverlek 
vele, a madzag meg annak, hogy azután föl
akasztom magamat! 

h • h.i! miért ? lelkem urain. Iiát 
mit vétettem én olyan nagyit, hogy ilyent 
akar lenni nekem is, meg • magának? tlli 
edes Istenem, Oh édes Istenem, hát ilyent 
kellett megérnem? 

Mo" azt kérdezed. Iliit vétellel? -
hál azt. hogy a zsebemen a lyukat nem 
variad l>e. Ez a le biini'id: Én meg abba 
tettem a gabona árát, azután kipotyogotl be-
lőle, ez meg az én bűnöm. — Ezzel kikapta 
a megázott kötelet es az asszonyra emelte. 

"Az asszony sietve védekezett. 
— Xc még,.ne még, né még Dani. ne 

I meg. meg van a pénz, itt a pénz. megvan 

meg. 
— Hol, hol? — ordított föl Dani őrült 

örömmel, a kötelet messze dobva magától, 
— Itt a zsebemben: 
Keszketö kezekkel estek mind a ketten 

a zsebnek es nágynebezen kihámozták belőle 
a 21 koronát. Ekkor összeültek szépen és. 
elbeszélték egymásnak ese.tjeiket Danit — 
mivel fizetni nem tudott, ugy dobták ki a 
kocsmából. 

"— De iszen anyjuk, nem is fizetem ám 
ki a-liter bornak az árát! — Csakhogy az 
elveszett pénzt megtaláltad* 

HÍREK. 
üj főszolgabíró. A f. hó 10-án tartom 

megyegyűlésen ejletlék meg a tisztviselövái 
lagztást, melyen járásunk főszoigabiráján 
egyhangúlag Takách Márton tb. főszolgabírótI 
választónak meg. Ez alkalommal ma délelőtt-
10 órakor tiszteleg a járás jegyzői kara uj 
főbírája előtt, délben 1 órakor pedig a .»GrÍff«8 
ben 25 terítékű bankett lesz. 

Hegyei bizottsági tagok választás* 
Az ősz folyamán fog megtaJtatni a megyei 
bizottsági tagok választása. Bár a biztos dá
tumra nézve eddig még adataink nincsenek,., 
az érdeklődök figyelmét erre azért már előre 
felhívjuk. 

Villany-ügy. V. hó 23-án. délelőtt j j * 
órakor ja. yillanirltizottsáa . Ölést lartj" melyen 
az érdekélt (jaz-gyár főtitkára is részt logr" 
venni és azon a villany-ügyet ismét egy nagf 
epéssel előbbre juttatják. ' - . ' . . B 

Baromlivesz. Vidékünkön álalános bar-, 
romfivesz uralkodik. Ezen tényre azzal hívjuk, 
fel a baromfivásárlók figyelmét, hogy a piacon 
a legnagyobb körültekintéssel legyenek. 
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Kinevezés. Vármegyénk ESispauja dr. ! 
Polczer Dezsői kíteigazgatási' gyakornokká 
nevezte ki es szolgálattélélre a felsőőri szolga- ! 
bírósághoz osztotta be. . -

Várost ágyék. Tegnap iléleiöit- kép- í 
viselőtestületünk a jövő évi budgetel tárjyalúi 
s azt változatlanul el is in-adta. A jövő . vi I 
potadó l5"/,-ban állapiUatott még. Horváth 
Vince ama kérvényére, hogy lakásához élés; 
kamra építtessek, kedvező' elintézési nyert I 
GöUmaa Bódog előterjesztésére a döniülki | 
kavics- és hoinokgödör be fog fasitialm.-. I 
Utcánk hl fis.nsa pedig a ullanvl) \ , •,<- , 
utáni időre lialaszlaloll el. Az.-, isfalt- és 1 
makadám-ujynkálatok bizottsági átvétele okt. | 
hó 21-én lesz, amelyhez az egész képviselő
testület ineghivatott. Priuc Ferencnél abbeli 
Kérvényével, hogy a vizel udvaráról az utcára 
kivezethesse, elulasilottak. A. községi választok 
névjegyzékének' kiigazítására Berzsenyi Dezső 
és Hüber Sámuel képviselőtestületi tagokat 
bízlak meg. Elhatároztatott továbbá a RákóczyT 
utca szabályozása és az utcatáblák elkészít
tetése. Buza Istvánnak "nejétől származó • két 
leánygyermeknek a debreceni állami gyermek
menhelyről váló hazasjállitása iiáiit intézke
dés történt. •--.'; 

Elhunyt matróna. Özv. Krása Dávidné 
szül. Kreunil Anna é h ö 13-án Prágában,tevé
keny életének Hö-ik évében, gyermekei szereteté
től környezve, jobblétre szenderült. Az idegen
ben elhunyt malrónál, akit nagyszámú család 
gyászol, kedden délelőtt 10 órákor a jános-
hazai izr. sírkertben helyezték örök nyugalomra. 

Színházi hírek. A.heti.műsort a kö-
zönség változatos kedvvel fogHdta. Kivétve 
teli háza is volt Füredinek, az érdeklődés 
teré.i azonban többnyire pangás uralkodott. 
Befolyásolja ezt nagyban a női kar hiányos 
volta. A primadonna-kérdés is még mindig 
megoldatlan, pedig hetek óta ez a panasz 
járja át a színházi közönség táborát. — A 
(jülbaba háreme például elő paródia volt. 
Hisszük, hogy e hiányok pótlása esetén a 
publikum hálás lenne Füredinek. A hét sikere 
Nagy Mariskáé" volt különben. Az a pathos és 
temperamentum, ami játékát oly élvezetessé 
tette, kiemelésre méltó. Érdemes partnere volt 
neki mindenben Toldi, aki vállvetve küzdött 
az élvezetekért szomjúhozó közönség vágyai
nak kielégítése érdekében. Slippel és Mujkó 
megszemélyesítése Füredi hálás szere|>e volt. 
Füredit különben a publikum mindenben 
kedveli. n • ^ 

A női tagok közölt még ainbitiósus 
törekvést észleltünk. Szabó Rózsinál, Szenesi-
nénál és Rózsai llussinál. Háladatlanságvolna 
emlité- nélkül hagynunk a kis Borsos Ma
riskát, akiben színészi tehetsége 5 éves kora 
dacára oly fényesen nyilatkozik meg. Simon 
és Lomniczy a hét folyamán tehetségükhöz 
méltó szerephez nem jutottak. Az estéket 
különben eléggé érdekleszitö darabok töl
tötték be, de a Lovag ur reprize sehogy sem 
válott be. Budapesten előadhatnak valamely 
színdarabot 250-szer, nálunk a közönség az 
első előadás után eltelik azzal. Mi sem bi
zonyít mellettünk inkább, mint a Gülbaba 
nagy operetté inscenálása. Ezt ugyauis szín
házlátogató közönségünk a mult szezonban 
megismerte, tegnapelőtti előadását már csak
nem a karzat előtt kellelt előadni. 

. Cincába fulladt. Szergény község hatá- j 
rában egy hullát fogtak ki a Cincából. Anyó- j 
mózás utján kiderült, hogy a szerencsétlen 
nem más, mint Albert bácsi néven áltálában 

tért 50 éves magyárteveli iBetőségO és 
Tigyanotlani lakos hagymakereskedő. Dr. Király 
János járási orvos, aki a holttestet megvizs
gálta, halál okául a folyóba való szédülést 
állapította meg, mely az illetőt parton való 
járása közben érte utol. Zsebében 3 korona 
00 fillért találtak. 
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Gyufagyár Celldömölkön Ismét 
volna alkalom, hogy városunk fe|lodé-
sél egy gyár létesítése állal elömózdit-
suk. Fájdalom, hogy feltételes módban 
beszélünk, de a gyár felállításából alig 
h-sz valami. Képviselőtestületünk, m i n i 
minden ilyen alkatomkor, sziikmarkos-
kodik és az anyagi támogatás elől r i 
deg-én elzárkózik. Igy aztán nem ka
punk se katonaságot , se gyárai , se 
középiskolái. Kár annyira vaskalapos-
kodni. haladjunk a korral," modernizá
lódjunk-. Hova julunk.. Jia a középkor 
szelleme vezérli tovább is a nemes és 
nemzetes magislrátust . Az ajánlattevő 
gyufagyár részvénytársaság azt a választ 
nyerte, hogy erkölcsi támogatásban igen, 
de anyagiban nem fog részesülni . A 
gyufagyár - fundamentuma tehát a város 
áltál ajándékozott erkölcsökre fog épülni . 

Egyházaskeszo kérelme. Egyházas-
_kesző_arrajtérjte a kereskedelmi minisztert, 
hogy Marcaltö vasul állomás nevét Egyházas-
keszö-Marcaltöré változtassa át. A kereske
delmi minisztertesflap értesítette Vasvármegye 
közigazgatási bizottságát, Iiogy a község ké
relmét, amely mivel sincs indokolva, nem 
teljesítheti. 

Táncmulatság az üj kávéházban. 
Október hó 1-éii f >g megtartatni az Uj kávé
házban az évenkiut rendezni szokott és jól 
sikerülő szimchaszlóra estély. Klein Sándor 
kávésnak erre vonatkozó es mai számunkban 
megjelent hirdetésére fölhívjuk olvasóink fi
gyelmét. 

Tenyészállatkiállitás Janosházán.. E 
hó 18-án, szerdán a gazdasági egyesület 
ministeri megbízásból tenyészüsző-kiállitást 
rendezett. A kiállításra nem sokan hajtottak 
fel, de az ott levő üszök bebizonyították azt, 
hogy Kemenesalja e részén a márhatenyész-
tés igen szépen fejlődült 

A kocsitáblák. Hosszú cikkben igen sok 
adatot közöl velünk egyik tudósítónk azokról 
a visszaélésekről, melyekel a kocsitulajdono
sok eddig ugylátszik büntetlenül köveitek el 
a kocsitáblákat illető előírással szemben. Kö
teles ugyanis minden ocsitehertulajdonos egy 
a kocsira illesztett táblára olvashatóan rávezetni 
a nevét és lakhelyét, hogy utreildöriTiihágások 
esetén gyorsan megállapiltathassék a kocsitulaj
donos kiléte. E számos adatból néhányat köz
lünk. A táblán olvashatatlan irás van, a tábla 
felfordítva van odaszegezve, a tábla felirata 
belül van. a tábla csúnyául be van sározva, 
a táblán egyáltalán nincs felirat (a krétát 
ugyanis az eső lemossa). A rövidítések is el
kerülendők, vágy |iedig helyesbítendők volná
nak, mert, hogy .Ratót V.-megye« lehet Vas-
megyében is meg Veszprémmegyébén is, az 
kétségtelen, tehát helyesebb volna >>Rátol 
Vásm.« vagy «Rátót Veszprémin.- stb. Ajánljuk 
e dolgokat az illetők figyelmébe. ' " 

Időjárás a szüretre. Meteor írja leg
újabban: Az október 2-iki csomópont -újra 
Jupiter befolyása által-átt -elő, így hűvös, 
csapadékos időt várhatunk hatáskörében,-
ámeiyet ugyan a Holdnak földtávoli helyzete 
némileg ellensúlyoz, még így is október eleje 
igen változatos időt hoz -s csak a nyolcadik 
csomópont befolyása teszi kedvezőbbé, mele
gebbé, állandóbbá az időt mely egész 14-ig 
tart amidőn a 11 —lö-iki csomópont fog 
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zavarólag halni. De csak rövid tartalmilag, 
mert követöleg, különösen, ha a IS-iki 
csomópont alkalmával, kitörések lesznek a 
Napon, ez az időszak'meghozhatja a" vén-
asszonyek nyarát, ha nem is a vénasszony ok
nak, akik ma mar ugy .sincsenek, de legalább 
nekünk és a szürelelöknek. meri ez esetben 
egész 27-ig jó szüretelő idői remélbelonk. 
A" 18-iki azonban nagyon kétes jellegű csonló-
IHinl, aiuidőn ciklonos hatások is érvényesül
hetnek a Napon, ami már ez időkö/ben 
szelessé. viharossá is tehetne egy pár 
napol. De n.eg ugy is október másik fele 
elég jónak ígérkezik. Október vége a 2Í> iki 
csomóponttál a kellemetlen őszi időt vezeti be. 

Az állatbetegségek ellen. A ragadós 
száj- és-körömfájás az országban-ismét tér- ' ' 
jeszkedni kezd. Erié való tekintenél a föld-; 
niivelésügyi kormány a nyavalya továbbti ije-
désének meggátlására a legszigorúbb m.d-
szábályokat alkalmazta. Terjedelmes rendebiel 
a földmivelésügyi miniszter tegnap megtol
dotté a vármegye törvényhatóságának is. A 
miniszter rendeletében különösen hangsúlyozza, 
hogy ugy a hatóságuk, mint a in. kir. állat
orvosok világosítsák föl a közönséget a beteg
ség nagy jelentősége felöl, tanítsák ki, miként 
védekezzék a betegség ellen. -. 

Lépre került csirkefogó. Régen kö
rözi már a-Rendőri Közlöny Kumicsár Mi
hály csavargót. Ő is azok közé tartozik, ; kik 
kárhoztatják a helyhezkötöttségel, a kis ti i i l 
letőn való manipulációt és a Papakoszla-féle 
iskola gyönyörűséges elvét vallják: »A csibész 
világa széles e világ<. Kumicsár sem volt 
lokálpatrióta, működésének területe kiterjedt 
egész Dunántúlra. Legutóbb Pápán próbált 
szerencsét s amikor itt már égett talpa alatt 
a föld, köd elülte, köd utánna: a Mezőlak 
községhez tartozó Nagyraátyusháza pusztán 
termett. Itt mihamar összebarátkozott Kíaj-
czár József kocsislegénynyel, akinek animra 
kegyeibe jutott, hogy még éjjeli szállásra is 
meghívta. Másnapra ébredve csodálkozva látta 
Krajczár, hogy barátja eltűnt. Almélkodása 
azonban csak akkor lett teljes, midőn tulipá
nos ládáját fölfeszítve és kifosztva talalla. 
Kumicsár ugyanis magával vitte ' a kocsis
legény megtakarított !» koronáját. Krajc/.ár 
mindjárt hajnalban a csendőrökért fuioll, 
akik utána is vetették magukat a tolvajnak. 
.Sikerült is elfogniuk Kumicsárt Magyárgenoeu, 
amint a községi vendéglőben a »jó f<*gásrá« 
egy kis magnum áldomást tartott. 

Goromba Vándorlegény. Harmincnyolc-
éves már'Számedly Ferenc, tehát megette a 
kenyere javát, még sem nőit be a fejelágya. 
Kerékgyártó mesterséget lanujt, de a polgári 
munka nem izlik őkelmének.' — Évek óta 
egyebet sem csinál, mint egyik helyről a má
sikra vándorol, munkakönyvvel és katonai 
igazolvánnyal s napokig élősködik egy-egy 
község nyakán. Legutóbb Kenyéri és Kecskéd 
községekel szerencséltette látogatásával Szá
medly. Itt azonban már ugylátszik ismerték a 
a jó firmát, mert a legtöbb háznál kiadtak 
neki az utat Számedly eleintén csak a sza
kállába dörmögte mocskolódó szilkolódásáit, 
özvegy Bartos Jánosné portáján azonban annyira 
elragadtatta magát, hogy kezet emelt a jó 
magával tehetetlen öreg asszonyra. A küzség_ 
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ben tartózkodó csendőrőrjárat tudomást sze
rezvén az esetről. Számedly- -Ferencet le
tartóztatta. 

CSARNOK 
Rabonlot kalandja. 

lila L. Hulder. Kr.iii>iából: Szeberenyi Laszlo . 

{tjX az érdekes históriát melepen ajánljuk a lisztek 
mUZSikuS rak b. ti-\-ina I- . 

A mult nyarán rendkívüli mód elfogott 
az utazás vágya. Torkig voltam már a párisi 

" élettel, a koncertekkel, az estélyekkel. az 
operával. Kgy szép napon tehát bucsut .vet
tem barátaimtól es útnak Indultam. .Vem 
szándékom leírni élményeim sorozatát, csak 
egy vendégifibe akarom elvezetni a kíváncsia
kat, mely Bioúr-tól ló kilométernyire fekvő 

. Herltot faluban van.' 
Megérkezésem után tüstént vacsorához 

akartam ülni, midőn egyszerre csak vidám 
ének és zene hangjai Ütötték meg fülemet. A 
nagy teremnek hirtelen feltárult ajtaján ke
resztül aztán megtudtam, hogy itt lakodalom 
van. Bitonyos nyugtalansággal vacsora után 
kérdezősködve, a konyhaszemélyzet egyikétől 
azt a kellemetlen választ kaptam, hogy: nincs 
semmi. Ekkor hirtelen felem közeledik a 
menyasszony, egy 20 év körüli fiatal ember
rel és megszólít:*.Uram, mivel lakodalmunk
hoz a vendéglő összes készletére szükségünk 
van és önnek igy csak nagyon szerény vacso
rával szolgálhatnának, férjem és én boldogok 
lennénk, ha asztalunknál megtisztelne bennün
ket jelenlétével.. A meghívás olyan szívélyes 
volt, hogy minden késedelem nélkül elfogad
tam és igy hárman beléptünk a nagyterembe. 
Epén 'az ünnepély királynéjával szemben a 
férj és egy egy furcsa külsejű kis emberke 
közt kaptam helyet. A vendégek természete
sen falusias kíváncsisággal nézegettek , reám. 

• ' De visszatérek az én furcsa külsejű 
szomszédomhoz. Negyven év körüli volt: arca 
napsütött, apró. fekete szemei élénkek, szinte 
nyugtalanok L ö'volt a falu muzsikusa és igy . 
a lakodalmak elengedhetetlen kiegészítő rei-ze. 
Egy szóval: ez az ember elég különösnek lünt 
fel és igy érdeklődtem ir.inta. Különesege volt 
talán az oka annak is, hogy még az asztal
nál is vele volt hegedűje. Mivel a jószívű 
fiatal férj — ugy látszik — nagy gondot for
dított ram, ugyancsak kezeltem a poharat és 
egyik pillanatban mélázó szomszédom poha
rába is öntöttem egy kevés bori, mivel még 
eddig nem ivott. 

• Ne öntsön! Ne öntsön!, kiáltotta tüstént 
ijesztő hangon és ugy eltorzult az arckifeje
zése, hogy őrültnek tartottam. l)e néhány 
pillanat múlva nyugodtabb lett és tovább 
evett. Kíváncsiságom magas fokra hágott. Ezt 
észrevette a fiatal férj és rögtön a muzsikus 
felé fordult:' .Rajta! TVaboulot. mi ismerjük 
Wrténetedel,_de mondd^l jsmét ; ez meg fogja 
magyarázni a szomszéd urnák előbbi visel
kedésedet. Nemde Öregem? Aztán csak igyál 
továbbra is vizet, ha neked az tetszik.. 

»Jól van, monda nyugodtan, ha akarjá
tok, szívesen elmondom.. Ezzel felém for
dulva, igy kezdé történetét: .A mull ősszel 
egyik nap lakodalomban voltam, akár csak 

: most Persze én muzsikáltam egy hordóra 
1 felkapaszkodva, az ifjúság pedig táncolt. A 
I bort nem sajnálták tőlem és igy annyit ittam, 
i hogy hajnalban már ugy tünt fel előttem, 
i mintha a ház a menyasszonynál is jobban 

táncolna. Teljes-sötétben haza (elé ballagva, 
letértem a rendes utrol s az erdőn akartam 
keresztül menni. Alig haladtam néhány percig, 
midö.juiegbutlottam é.- elestem; lábam meg
tagadta a szolgálatot 

Nem birtam feiaílani és tüstént elalud 
tam. Hogy meddig aludtam, nem tudom; de 
egyszerre csak azt vettem észre, hogy forró, 
nedves lehellel érinti arcomat. Kögtim kijóza
nodtam é» iszonyú rágondolni. . ; egy rette
netes farkas szaglászott tetőtől talpig. 
Nem tudom, képes voltam-e kiállani, de nem 
mertem; a félelem mintegy megbénított. Még 
egy pillanat és . faikas lenyel . . . -Szinte 
már ereztem, amint fogai alatt csontjaim 
ropogtak . . . 

- —-Hirtelen felnyilám szememet és a farkast 
lábamnál láttam, amint orrával a száraz leve
leket gyűjtögette és kezdett -velők befödni. 
Először lábamat aztán fölfelé egész a melle
mig s mos! . . . hirtelen behunytam szemei
met . . . fejemel is betemette a száraz leve
lekkel. A felelem és aggodalom leírhatatlan; 
s csodalatos, még csak egy karmolást se kap
tam az egész műtét alatt az irtózatos állattól. 
Ezután, amennyire a levelek közül láthattam, 
mellém ült vérben forgó szemekkel és lihegő 
nyelvét kiöllötte. Hirtelen felállott . . . . 

Végem van, rögtön szélszaggat: Isten
nek ajánlani lelkemet. És most bámulatomra, 
még egyszer rám tekintve, az erdő mélyébe 
rohan iszonyúan ordítozva. Egy ugrással kinn 
voltam a levélsirból és megmentve hittem 
magamat. . 

I)e egy lépést is alig tehettem, midőn 
egyszerre csak több farkasnak vad ordítozá
sát is hallottam. Tehát egy ellenség helyett 
többel kellett szembészállnom. A remény el
hagyott, hideg veríték gyöngyözött- homloko— 
műn. Nem lehelen már késlekedni, a hangok 
mindinkább közeledtek és én . . . az első 
fára felugrottam, anélkül, ho^y nagyságát 
mérlegeltem volna. Elhatároztam, hogy a fa-
tetején maradok, mig segítség nem érkezik. 
A négy tagu farkaíbaiida már megérkezelt: 
az előbbi larkas egyenesen a levelhahnazra 
rohant és . . . . nem találta zsákmányát. 

Iszonyatos düh fogta el; fogait csattog
tatta, körmeivel a földet kaparta és vala
mennyien irtózatos hangokat hallattak. Ekkor 
a zsákmány- után szimatoltak; a legnagyobb 
gouddal keresgéltek és bizony jó nyomokon 
haladtak. Hirtelen megkétszerezett orditásuk 
és dühök azt bizonyitá, hogy felfedeztek. 

Szinte ropogtak már csontjaim éles 
fogaik alatt. Először kissé eltávoztak a fától, 
aztán iszonyú erővel reá rohantak és ugyan
ezt többszőr is megismételték; még néhány 
.pillanat és a kiszakadt fa átszolgáltat ke
gyetlen, „üldözőimnek^ Végre. _ összeszedtem 
minden, erőmer é3~njég magasabbra mász-' 
tam, nofj a Szomszédos erösebb fára ugor
hassam: ekkor hirtelen egy vékony ágacska 
akadt a nyakamon lóggö hegedű húrjai közé, 
mire a négy hur erőteljes, de igen kellemet
len hangokat adott 

E pillanatban az üldözés megszűnt, a ' 
i — - •' • > » . 

fa mozdulatlan maradt, a farkasok mintegy 
megszégyenülve eltűntek. Hegedűm nie 
mentett! Alig hihettem a váratlan menekü
lésnek. Ekkor a nagy őrömtől elragadtatta; 
fenn a fán roppant' nagy szenvedélylyel ját, 
száni kezdtem életmentő hegedűmön. Sutáig, 
nagyon sokáig játszottam elvezettéi, jókedv
vel. Végre-eHiallgáttam: az erdőben minden 
csendes volt. Ekkor leszálltam a fáról és újra 

• elkezdtem a koncertet. Mig csak liűr volt a 

hegtdümön, folyton muzsikáltam. Végre ki
értem az erdőből és hálál adtam Istenemnek, 
erősen megfogadva, hogy soha többé ajkain 
bort nem Ízlel és hogy kedves hegedűmtől 
el nem válok. .'• • ' • 

• Ez a borzalmas esemény azonban oly 
élénken emiékezétcinben maradt, hogy a bor 
puszta látására .is iszonyú féleleni fogéi 
Keményleni tehát jó .uram, folytatá líaboiilol 
felém fordulva, hogy "ismerve történeteinél, 
meg fog bocsátani azon eljárásomért, mellyel 
cIöbb^Tüdvariasságát viszonoztam. * 

Értesítettem a jámbor embert, liogO 
története teljesen igazolta előbbi lettet és 
hogy elbeszélése élénken hatott lelkemre. A 
szegény Kabolut most már sokkal rokon
szenvesebbnek lünt fel előliéin 

— Rajta, rajta, fiatalság! — kiáltott 
erőteljesen a cigány — előre! Eli avant! 
hölgyek, férfiak! 

A tánc megkezdődött. Káron fogtam a 
kedves modorú uj asszonykát és vele jártam 
az első táncot. Miután pedig a csinos fiatal 
párnak köszönetemet nyilvánítottam a kegyes 
jó indulatért és az egész vendégseregnek, a 
derék muzsikusnak is utolsó lstenhozzádot 
moudlam, hálószobám felé mentem azon 
Ígérettel, hogy én- is keresztül megyek ama ' 
hírhedt erdőn, de nem éjjel, hanem . . . 
fényes nappal. 

i 

Szerkesztői üzenetek. 
~ „Kíváncsi." Hogy miért nem reagálunk 
mi brutális támadásokra, felesleges magyaráz
gatnunk. Mi tudniillik lapunk reputálióját félt
jük. Őneki félteni valója nincsen; eljátszotta 
in r kis játékait. Hogy mégis ímhol tartja 
fenn magát, közismert dolog. Quot capita tnb 
sentwitia. Egyik igy vélekedik, a másik ugy. 
it azt tartja, hogy lapjának éltető eleme a 
személyes támadás, mi pedig ugy vélekedünk 
hugy egy lap csak ugy prosperálhat, ha a 
közérdeket szolgálja. Hogy miért gúnyolódik 
folyton, illet egyeseket gyerekmódra csufnevek-
kel, e mondással megadjuk a választ. A 
műveltség és jóizlés ikerlest vérek. És miért 
szedi jelzőit a posványból V Azért, mert onnan 
kiszedni neki inkább keze alá esik. A stílus, -
irály, poétika, aesthetika, irodalom stb. meg
engedjük, hogy ismert fogalom ő előtte is. a 
pult megett sokat hallhatott felőle, de abban 
már nekünk van igazunk, ha azt mondjuk, 
hogy az iróniát a vaskalapácscsal téveszti 
össze. Megvagyunk győződve arról is, hogy a 
nyelvöltögetésben is első rendű qualitás. ő ; 
csakhogy.a sajtó ezt a képessegét már nehe
zebben tudja visszatükrözni.. Igazán ugy el- 5 
áreszr^bennimteiJt írfé^ alig'.?!'"!:J 
zfink rá válaszolni. Kíváncsi még? 

Sir Edgár. Grönland. Ön azt kérdi, 
hogy a . Kenienesvidek'-nok mi az előfizetési .. 
dija Biztosan nem tudjuk. Igen olcsó, ĉ ak 
tessék megrendelni. Megrendelheti Huss Gyula 
urnái, a > Ke>nenesvidék,< • Veszprémi kürt.' 
'Devecseri tárogató' etc. etc. lapok felelős 
szerkesztőjénél. Cim: Celldömölk, Veszprém ; 

• 
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Devecser és'. mitidetiütt. Kuli'ms kiszolgálás. 
Elsőrendű orgánum ;r- lialzsir és speniineel 
terjesztésére.. 

had!/ Imh/ haj' Daynu meniVó ki-
hamis ! 

Cirulus viliosus X,-iii liasznalliatpik. 
l_az.auemberifugális okoskodás. Talán a ma-ik 
lapnál sikerül. 

Szenvedélyes olvasó. Hirterjedeliiniuk .le 
i! •ndő.inei.vagyiink vele elégedve: Y.-tr-.-ónkban-
meg egy helyen lialomszátnra gyiijljk -.1 J.difg" 
nál jobb, zamatos 'híreket. 0 i t van t-ik1 : i TT 
minile.n.eíe fajta: " mii szem e- .-.aj I .\ 
Küldje oda. a többi' közöli elfér. 

KKMBNESAIJA 5. oldal 

Meghívó. 
Varr szerencsém a" mélyen lisztéit 

közönség szíves tudomásá ra hozni, hogy 
az é v e n k é n t f á n r i n u l a l s á g g a l egyli.el.iifve, 
tartani" w.okolt 

s z i m e h a s z t ó r a-e s t élyt 
ez évben október bő' 1 -éli este fogom 
megtartani, mely alkalommal az összes 
kávéházi helyiségéinél a közönség ren
delkezésére. Iiocsátanilom. 

Kérem szives részvétüket é s ma
radtam 

. Celldömölk, 11107 szi-pl- 21-én 

' t iszlelelty^ 

Klein Sándor 
kávés . 

Egy ügyes fin 
t a n o n c u l 
fűszer, é s gabonakereskedésbe 3 évi 
tanulói időre felvételik Heimler Adolfnál 

CZELLDÖMÖLKÖN 

T á j é k o z t a t ó . 
Ingyen hirdetés előfizetőink számára. 

Azon neveknél, hol helyiség megnevezve nincs? 
celldömölki lakosok. 

Alma.-i János faszer-,lisz'- és festek keres
kedő Dömölki-u. 

Baross Imre sütödéje Kis-utca. 
Here- Sándor ari és női Cipész Kossuth-u. 
Bokor Károly ácsmester, Szalay-tele.p. 
Bödör Jőzsel hentes-üzlete és httsfüstöl-

déje. Jánnsházán. 
Bors fajos férfiszabó. I^házáshétye. 
Czuppon Sándor hentes, a róm. kath. iskola 
- épületében, 
iizv. Deim Sándorné Központi Kávéháza. 

Kossuth l.ajii.—ií 
Engelsz Kerene fodrász és borbély, Vásár-
. ii'-r-ulca. • 'r~ 
l'rliian Dezső kovácsmester. Papai-u. 
feiver Gyula fűszer-, lestek- és lisztkeres

kedése, Szenlljá»«nsjig-tér. 
Gáspár Kálmán fodrász és borbély. Kossuth 

1-ijos-u. 
Ciittmann Adi.il polgári és egyenrnha-szabo, 

• A tulipán--hoz. Rom. kath. fiúiskola. 
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár-

ter-utca. .' " . 
Uunsiiei-eer íjaimé szesz- és bornagykeres

kedő, Sa-_ >•.-••• • . . . 
Hűbéri l'ál vendéglős, i -
Ilerz.reld Mór Csornai gőzmalom lisztíorak-
; tára", Kossuth U i j o s u . . . ' . . - ' . ' . '.< • 
HolTmann Miksa épület- és tüzilakereskedo, 

Sági-iitea. • . 
Horváth JánöS kómives-mester, Jánosháza, 

l'j-utca. 
Hubert Samu vendéglője a - Bárány<-hnz. 

Sági-ulea. 
Horváth János kovács, Magyárgencs. 
Jánosa Pál cipész, FemiC-József-utca. 
Klein Jakab kávés, l'j-kávéház, Kossuth-i. 
Klnffl Gyula cipész, Erzselmt-u. 
Krausz Mihály mészáros, Sási-u. 
Kiniczky bájos mülakatos, Dömölki-utca. 
Király József kümives és építkezési vállal

kozó, Jánosliáza. 
Kondor József sirköraktárá Kossuth-utca. 
Löwei.stéiti J. és fiai divatáruháza, S/ent-

Tiáromság-tér. 
l.ainiheri József kéményseprő, Sági-utca. 
László Ferenc vendéglős, Celldömölk. 

-Mikns Kornélné fodrász és borbély, Kossuth 
I-ajos-utca. 

Módos József épitö. Állandóan nagy. cement-
raktár. Uj-telep.. * 
.Mészáros János vendéglős, •liriff'-szállooa 

Vasúttal szemben. •_ 
Mór Gyula kereskedelmi és mükertét-z, 

Kórhírz-u. 
Marschall l'.il vendéglős, Győr, Teleki-uti a. 
Mizeri István asztalos, Pápai-utea. 
Málé Antal vendéglösj >Korona«-szur!ona, 

-Kossuth I_ajos-utca. ''_'..-' *: ' 
.Magdics lti.tioif-vendéglős Jánosháza.; 
Németh Márkus divatáru-kereskedő Szent

háromság-tér. • 
Nemet Ferenc kávás Győr Krzsébet-kávéhaz. 

Nagy András vendéglős -Magyar Kii . i l j 
szálloda.* Vasaltál szemben. 

Palyi Juiiás bádogos Vásár-Utca. 
Kosenlieim. Ferenc épület- és geplakat I B 

Sági-utca. 
Hiif Dávid cipész Kossuth Lajos-utca. Ci| .*-

raktár 
hl. Reich Imre acs Kórház-utca 
Rothschild Dávid vendéglős Ság. 
Steiuer Lázár Fiai pálinka-, sör- es etiit 

szeszgyári raktára. Dömölki-u.-
Sebestyen Nándi-r vendéglős Ki-koosk. 
Simon Sándor épület- és mnlakatos K-i.—ut a 
Siiiger len.te mészáros Kossuth bajos-utca.' 
Spieller Kde Üveg- és porcellán kereske-lese 

Épület iive_ezi-> Szt. Háromság-tér. 
Síkos István férfiszabó Jano-lmza. 
Szigeti György cserepes S á t 
Schöntag Marton szállító Ki-im-a 
Szabó István patkoló- es kocsi-kovj.es 

Jánosháza. 
Szvoaoda Károly fűszer és csemege keres

kedő Kossuth Lajos-utca. 
Szalay (Ívnia épület és bútorasztalos Te

metkezési vailalko/o. Sági utca. 
ifj Tory Glörg) vendéglösr.-vA.-ll.tn.hiság ter. 
Tóth Antiit férfiszabó Vasár-utca. 
Tihanyi tléla polgariszabo Sági-utca. 
Vizlendvay József epito Celldömölk. 
Vadászi l'ál vendéglős lz.-ákfa. 
Várlaky llela Hungária-szálloda a vasul 

közéletien. 
Vendler Lajos bádogos Sáei-utca. 
Zsoldos Antal sörcsarnoka K--—mli-u 

/NAPONTA KÉTSZER FRISSEN PÖMÖLT \ 
| KÁVÉ. ÁRJECYZ-KETJtWÁNATRA ItÚtMIM^ 

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

CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben. 

3fcé_4it á ^ a L k ö r J ^ n x e ü i e k teljesén megfelelő férffy 
pl- és" ^érmekcipőket jó anyagból, mérsékelt áron. 

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

http://l_az.au
http://egyli.el.iif
http://Adi.il
http://kocsi-kovj.es
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( S S ^ M E G N Y Í L T -» 

G á s p á r K á l m á n 0 1 

hygienikus í o dr á s z-t e r me^CELLDÖMÖLK Pj-kávéházzal szemben. 

Állandó raktár: _ 
Rogcr és GaUet-féle Párizsból ibolya stb féle illat 6—12 K-ig. 
Roger és Gallet-féle tinóm szappanok l 6 0 - 3 K-ig drbónként. 
Maubert-féle (Párizs) rizsporok és cremek, különféle válogatott 

illatokban drbónként 140—4 K-ig. 1 

Maóbert-féle 3 és 4 Leichner 160 és 2Í0 K. Kielhauszer-féle 
abázia 2 K. Margit (Földes-féle) 120 K, rizsporok. 

. Kielhaiiszer H -féle illat mindennemű illatban 2 — 10 K-ig, a leg-
dtisabb választékú szappanálból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen felem'.itésre méltók: Ibolya glycerin 120 K. Szelence (Flieder) • 
140 K, Széna • (világhírű) 160 K, Speick 1 KI' tojás-olaj nagy 50 f 
és gyermekszappan 50 f — es az összes szappanféléi raktáron. 

Margit-crém 1 K 
Bráay-féle Calogén dibja oo-fr-
Kalodont 70 f. Szalycil szájvíz 140 K, fogpor 40 és 80 f, 

Dr. Róbert 6rensil-féle uri, női és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok, 
hogy szőre soha nem hull ki, 1 — 2 K ig Petrái VÍZ 2 50 K. a haj ki
hullását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész biztosan eltávolítja, 
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-féle bajuszkötök 1 és 1 50 K. 
Tiszaujlaki Brllllantinok. bajuszpedrők, nemzeti RuJkÓ-féle, Jászberényi 
Huba-féle kinyomó fehér és barna «zinben, kölni vizek, Tátrafüredi 

fenyő illat, Kielhauszer-téle szoba füstölő, női óvszerek. 
- Francia gumi különlegességek, szigorú titoktartással.- -Wm* 

Kisasszony, hová oly sietve? 

m 

.lílv 

KflBj 

Mi olyan sürgős? — Ah, a nagyságos-' 
asszony íz ejjib íxpresszel visszij. (| 
ugy még' van hűlve, hogy szóim senK 
tud. Azért kell most éj közepén nekem 
l'ay-féle Sodener Mineral-Paslilláért a 
gyógyszertárba szaladni, amitől reggemfl 
islliet egészséges lesz. A Payirféle SodenjH 

'Útközben* elfogyott neki s ő elfelejtett, 
ujat venni, különben nem hűlhette vonj 
még magát. Kérek tehát gyorsan ő do
bozzal. — A Fav-féle-Sojefer ára-dia 
bozonkinl 1*86 K és minden gyógyszer 
tárban, drogériában és ásványvixkeres-

kedésbén kapható. 

ynökség: Magyarország és Ausztriára: 

W. Th. Guntzert, Wien XII. 
. . . . ' ' Belfihoferstrasse 6. 

T A L I S M A N 

Férfi-szabó divatterem. 

Tisztelettel hozom Celldömölk és vidéke n. é. közönségének tudomására, hogy folyó évi szeptember hó 3-án 

Celldömölkön, a Kossuth Lajos-utcában (Simon Sándor ur házában) 

í é r f i - s z a b c r d ivat termet 
nyitottam. 

Készítek a mai kor igényeinek megfelelő polgári-, papi- és 
egyenruhákat. 

Bel-és külföldön szerzett több évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy in. tisztelt 
rendelőimet minden tekintetben kifogástalanul kielégíthetem. 

I Kitűnő francia szabás! — Mérsékelt árak! 

B. meghívásaikat kérve, vagyok kiy. tisztelettel 

N é m e t h L á s z l ó 
i .uri-szabó 

Xyo-hatoit -Bin'ojreve "fanilnr t-r.nev.*-,..l;[|á::i:,ii- •• •," 


