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HOLLÓSI RUPERT BEIKTATÁSA. 
~ A helybeli bencés-rendi apátság Wagner Lőrinc apát hálás visszaemlékezései az ó atyai jóságát tárják elénk, as 

elhunytával árvaságra jutott. Az isteni gondviselés é* sze
retet amint az árvákat pártfogásába szokta venni, ezúttal is 
gondoskodott egy jószívű és nemeslelkQ fonókról Hollósi 
Ritpert István személyében. Dr. Hajdu Tikor pannonhalmi 
főapát ezt s méltóságot a rendi tagok állal választás utján 
töltötte be s ezek bizalma és rokonszenve olyan férfiúra 
irányult, aki vala- -\ 

r 
mennyiok szereteté-
jvel éa-rsgaszkodásá-
val dicsekedhetik. 

Hollósi Rupeit 
1845. augusztus hó 
14-én született a sop
ronmegyei Kismsr-

" ton községben. A 
szombathelyi pre
montrei főgimnázium 
hatodik osztályának 
elvégzése után egy
házi pályára lépett 
a a szent Benedek
rend tubáját öltötte 
magára. 1871 beír 
pappá szenteltetett. 
Kezdetben Kőszegén, 
majd Esztergomban 
és Sopronban tanár--
kotlott, mig nem 
1899-ben az eszter
gomi ház főnökévé,, 
s egyszersmind az 
ottani főgimnázium igazgatójává lett. Ebből az állásából 
válssztották meg psptársai őt 37 évi papi és Unári mű
ködése után dómölki apáttá. 

Hogy mennyire vonzó és szeretetreméltó az ó egyéni
sége R mily kedvesen leereszkedő modorú férfiú , élénk 
bizonyíték érre nézve mindazoknak elismerő nyilatkozata, 
akik szerencsések lehettek vele érintkezni. Tanittanvainak 

esztergomi társadalom kiválóságai pedig róla, mint derék, 
puritán jellemű, önzetlen, rendjéért és a magyar ifjúságért 
lelkesen buzgó férfiúról tesznek említést. Esztergom s a 
Szent-Benedek-rend a második Hollósit sdja immár váro
sunknak. Amily kegyelettel gondolunk az első Hollóéira, 
ep olv meleg szeretettel és bizalommal fogadjuk uj apátun

kat s halmozzuk el 
• « » v — • - - azzal a megtisztelte-

téssel, amely -méltó. 
egy ilyen magas ní
vón álló karakterhez. 

Uj Aliisába való . 
beiktatása ma dél
előtt történik meg 
fényes egyházi ün
nepség keretében,— 
mely a következő 
rendben folyik le : 
A rendi tagok diszea 
egyházi ornátusban 
vonulnak az apáti 
lakosztály elé. Itt a 
•szertárié meginvitál
ja a főpapot az első 
pontifikáláa megtar
tására, aki menyezet 
alatt vonul a temp
lom kegykápolnájá
ba. A főpapi ruhák 
felöltése után Veni 
Sancte következik, 

utána pedig ünnepélyes istentisztelet Az egyházi ünnepély Te 
Deummal zárul. 

A monumentálisnak ígérkező ünnepségeken városunk 
hatóságai es egyesületei testületileg fogják magukat képvi
seltetni. Végűt a rend székházában 40 terítékű díszebéd 
lesz. amelyre a vidéki küldöttségek és a helybeli előkelő
ségek hivatalosak, kiknek névsorát a Hírek rovatában közöljük. 
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R O V Á S 
Renoválják a városházát hetek óta és 

a munkálatok immá' a belejezéshez közeled
nek. A ffét lulyamán tnár az utolsó simítást, 
illetve festést végezték és mar az eddig Li

án is- elmondliatjuk, hogy az épü
let szép külsőt nyer es ezáltal nagy díszére 
válik a Gyarmathy-térnek. — Nagyon előnyös 
volna azonban még annak^ la t szó lag ugyan 
nem fontos, de tényleg mégis furcsa hibának 
az eltüntetése, hogy az épület sarkán beekelt, 
immár célját és idejét mult üres lampatartó-
kar eltávolittassék, mert igazan nincs értelme 
annak, hogyha már a petróleumlámpa sincs 
rajta, akkor miért iktóenkeájék ott — a 
villanyvilágítás korszakában — az üres tárló' 
— fa hasonló anomáliák több helyen is ta
lálhatók Varosunkban. 

És mily előnyös es szükséges volna az 
is, hogy a városhaza melléképületei renovál
tassanak. — nem is szólva arról, hogy úgy 
gazdasági, de meg inkább esztétikai szem
pontokból, mily pár olasra méltó terv az, 
hogy az alacsony melléképületek a főépülettel 
kapcsolatos emeletre vétes-enek! 

Kúlobolták a mult évben, hogy a libák
nak .a vásártéren legelni tilos. — Cgylalszik 
azonban, ennek a tilalomnak kevés a foga
natja, mert eltekintve attól, hogy azért a l i 
bák zavartalanul legelnek tovább is a vásár
téren, sőt annyira negligálják a tilalmat, hogy 
aszfaltos utcáinkon a legnagyobb nyugalom
mal csapatosan vonulnak vegui a belsőbb 
terek felé, ahol a házak árnyékában kelleme
sebb legelőre találnak. — Ideje volna, ha 
eme, aszfaltos és villanyos utcáinkhoz egyál
talában nem illő tény megszüntetésére a tila
lomnak, kellő intézkedésekkel é.-vény szerez-

r . . ^e tnék . -

Ipari balesetek. 
Irta : dr. Barin UtíL 

A technika csodás haladásával és 
fejlődésével lépést tart a balesetek száma, 
amelynek következtében vagy rokkant, 
nyomorékjesz egy munkás, vagy ha
lálát okozza. 

Az ipartörvényt más alapra kellett 
fektetni, hogy az óvintézkedések által, 
az iparosok egészségtanának a fejlesz
tése által — emberi éleiben ne essék kár. 

A sok szigorú rendelet, az egész
ségtani intézkedések dacára mindenna
posak a halált okozó balesetek még a 
gyárakban is. 

A napokban egy jánosházai vaske
reskedő által fentartott kovácsműhely
ben, mely gázmotorral volt berendezve 
— az ott alkalmazott kovácsinast — 
megölte az a gép. 

Nem érdekel engem, hogy ez a 
vaskereskedő, miért rendezte be motor
ral azon műhelyt, mikor itt igen sok 
kovács és lakatosmester van. 

A dolog érdeméhez sem kívánok 
szólani, mert az ügyészség dolga. 

A vizsgálat során kiderül, hogy kit 
terhel a felelősség ? Avagy volt-e egyál
talán mulasztás ? w 

Nem érdekel az sem, hogy miért 
nem volt azon műhelyben, állítólag már 
3 hónapja munkavezető. 

Egy emberélettel kevesebb lett azon 
motor miatt. 

Egy szegény ember gyermekét pusz

tította el a* a gép. — Egy szegény 
embernél a gyermek, a tőke. Egy sze
gény embernek mindene a gyermek, 
mert attól várja öreg napjaira — a 
megélhetését, a kenyérkeresetét,, ha ő 
maga munka és keresetképtelen. ' / 

Egy szegény embernek ha meghal 
a gyermeke, akkor a vagyonának egy 
részét veszítette el. 

A bíróság dolga lesz megállapítani, 
hogy itt gondatlanság által okozott em
berölés vétsége, vagy büntette forog-e 
fenn ? Midőn egy emberélet elpusztul 
ily módon, akkor felette napirendre' 
térni nem szabad. Holnap egy más mű
helyben, egy más gyárban olt ki egy 
emberéletet egy oly gép, hasonló körül
mények közt. 

Ez az, ami késztet az észrevéte
lekre. 

Ha az angolok, amerikaiak meg
becsülik a nyers emberéről, mert szá
mokkal, pénzben fejezik ki az értékét, 
akkor nálunk sem szabad megengedni, 
elnézni, megtűrni, hogy bárki alkalmat, 
módot nyújtson az emberiség pusztítására. 

_Muiden gyárban, i n ' [ h e l y b e n a fel
állított motor, vagy bármely gép üzembe 
addig nem hozható, mig mellette szakértő 
nincs alkalmazva. Ha ez a rendelet meg
van, akkor érvényt kell annak sze
rezni is. 

A törvény világosan r e n d e l k e z i k 

az oly gyárakról, amelyeknek a tulaj
donosa nem szakember, hogy állandóan 
— munkavezetőt tartson, különben az 

Vetélytársak. 
Irta: a—th FáL 

Csendesen élvezte a nyári est kellemes 
üde li i>g»j*lii t é t méé • i nny ifjin.amétmtm | 
végén elterülő, pompázó virágokkal diszitett 
sétatérnek egy öreg, sürfl fája alatt Hoványi 
János urat az ifja jogász nemzedék egyik 
disztagjat — társában pedig Rázsó Pétert, 
egy imént oklevelet nyert gazdaszt, van 
szerencsénk üdvözölni. 

Hallgattak és cigarettáztak. Ha két fiatal 
ember hallgat és cigarettázik — ugy aki ismeri 
az édes, aranyos ifjúság lelki világát könnyen 
kitalálhatja, — hogy valamely szép, kedves 
álom képeit színezik k i * — hogy sziveikben 
bűbájos ábrándvirágok nyilának. Mert aki 
közelebbről nem is ismerte barátainkat, 
mélázó tekintetükből az is kiolvashatja, hogy 
Hoványi ur nem a római jog valamely száraz 
tételén gondolkozik és a tisztelt agrárius 
barátunk sem jövendő gazdaságának üzemi 
beosztását hányja-veU agyában. — Minthogy 
is rózsaszínű mezben pompázó gondolataik, 
egy vágányon haladtak a közeli vásártér 
egyik sarokházának rácsos ablakához, hol 
egy kedves szőkehaju angyal, ég kék szemeivel 

merengve nézi az akonyatot — mig az előtte 
fekvő kockás füzeikében, egy másodfokú 
egyenlet már másfél órája, szerényen vára
kozik megfejtésére. 

iiiuuua, noij *BjjjWLsouanR8B veiraeiis^tr 
az a sorsnak, ha két igaz jó barát, kiket, 
még az elemi iskolából eredő szoros kapocs 
Mz egymáshoz, kik egymást őszintén szeretik 
— sziveikben egy lányka képét hordozzák — 
avagy talán éppen e szimpátia okozza ez 
Ízlésbeli találkozást? 

De jellemző e két fiatal ember mély 
baráti szeretetére, hogy bár ismerték egymás 
szi vdobbanásat, eddig következetesen hallgattak 
e kényes tárgyról, kerülték a tüzet, nehogy a 
sziveikben csendesen nyugovó robbanó szer 

{.széjjeltépje szoros köteléküket 
Ám mostan, talán az ábrándos lelkekre 

oly bensőleg ható szabad természet mámo
rító befolyása alatt — Hoványi megbolygatta 
a szunnyadó parazsat — bizonyára nem rossz
akaratú la g. * 

Péter — szólt a jurista, halkan és elfo
gultan — mond kérlek miért akarod éppen 
te az én, talán dőre, de mély, illúzióimat 
összetépni, miért csáptál fel te is legújabban 
Ernnska ndvarlójának? ""' '-""•-

— Ugyan, ugyan kedves Jancsi túlságos 
pessimistikusan ítéled meg a helyzetet Szinte 
nevetséges, hogy egy fiatal emberben ily kevés 
önbizalom legyen — felelt Péter, mi közben 
QoktMuliuDI •Ei'ljetükel rajzolgatott botjáva 
az előtte huzodó gyalogút puha, barna ho
mokjába. 

— Tévedsz, ha azt hiszed, hogy talán 
féltékeny vagyok. Oh nem, a féltékenység a 
gyöngeség jele — szólt ismét Haványi, de 
oly kétellyel teli hangon, melyből sejthető 
lett, hogy biz erősebben ég lelkében a félté
kenység izzó tüze, mint azt ő hiúságnál fogva 
bevallaná, — hanem — folytatta — fáj égy 
ily különben jó és nemes barátot, mint te 
vagy, vetélytársnak tekintenem 

— A harc, a küzdés mindig edzi az 
izmokat — szólt Péter kissé talán fontoskodva; 
szinte tudákos hangon — csak ha az életben 
elenklornyosuló gátokai sikeresen áttörjük 
élvezzük csak igazában az elért cél nyújtotta 
igaz örömöket 

' — De nem gondolod, hogy az ember
ben, különösen egy barátban, bizony s mél
tányosságnak is helyet kell foglalnia, az ész
nek parancsolni kell tudnia a sokszor rakon
cátlankodó szivnek, tiszteletben ;elL tartani a 

-szerelemben is-a-történeti előjogokat^ • 
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iizemet be kell szüntetni, vagyis a gyá 
rat, esetleg műhejyl — « b e kell zárni. 

Hogy lehetséges az, hogy 3 hónap 
óta nincs szakértő munkavezető egy 
műhelyben s ott dolgoztatnak gyerkö-
cökkel ? 

Miért nem zárják le az oly mű
helyt ? Az iparfelügyelő miért nem in
tézkedik ? Kinek a köte'essége bejelen
teni, hogy valamely gyárban nincs mun
k a v e z e t ő ? Az ily mulasztásoknak, fe-
lületes. hanyag ellenőrzésnek ily gyászos 

következményei szoktak lenni. Csak egy-
egy emberélettel van kevesebb!! Az 
apa ölthet gyászruhát, sirathatja gyer
mekét , az nem fog kenyeret keresni 
többé az jöreg napjaira. Az nem lesz 
támasza, vigasza, rokkantsága esetén. 

Meghalt é s eltemették, a motor pe
dig dolgozik tovább. 

A világ rendje ilyen. 

Az apátsági kertről. 

FIGYEL HITETÉS ! 

E aufiakarik* valé 
belépi. ktUa engi-
iUj aéJktl TILOS! 

Nem kell talán külön kommentárt fűz
nünk e fenti kis táblácska tulaidonképeni he
lyéhez, — nem akarom firtatni, hogy hány 
évtizeden, — sót tán évszázadon — keresztül 
méltányolta a nemesdómólki apátság a kis-
celli kOzOnség mostoha helyzetét ü d ü l ő h e l y e k 

ben és megengengedte, hogy minden külön 
engedély nélkül, csak egy általános enge

déllyel látogathassa a város közönségé ezen 
széj> sétahelyet. Mert, hogy ha Un meg is 
történt egy kis rendetlenkedes égy neveletlen 
és a vendégjoggal visszaélő kis társaság ré
széről, ezért az egész város közönségét súj
tani és .-zenvedtetni, hogy a nyári forró na
pokban ne találhasson egy kis enyhülést a 
város egyedüli árnyas helyén — méltányta
lanság. 

Ha jól tudjuk, a tilalom elsó évében 
kapott is 10—15 Család oljan .külön enge
dély.-t, de már a következő évben ez is el
maradt. Nem kutatjuk, hogy mi okból történt 
ez, de mindenesetre furcsának tartjuk, hogy 
az illetékes intéző-körök egy családot sem 
találtak arra a •külön engedélyre méltónak 
égést Celldömölkön. Ahhoz természetesen 
mindenkinek joga van, hogy az ő magán
kertjébe annak szabadjon bemenni, aki tőle 
.külön e n g e d é l y t kap, — de téuy az is, 
hogy a pápai grófi kert, — amely tán inkább 
mondható magánkertnek, — vasár- és ünnep
napokon Pápa egész közönségériek, —~ hét
köznapokon podig a belépő-jegy birtokosainak, j Csak veled álmodom 
- minden uri családnak, felekezeti különb- & é „ z i e m n o g y D e m f o g l > k ^ h , 
ség nélkül, — nyitva áll. 1 

Ismételjük, — tárol legyen tőlünk, 
mintha bárkinek az eljárását is bírálni akar
nánk, de hisszük és reméljük, hogy a közér
deknek szolgálunk, midőn azon óhajunkat fe
jezzük ki* hogy az uj apát ur őnagysága meg 
fogja vizsgálni ezen viszás helyzetet és a vá
ros közönségének eddigi. — hogy ugy mond
j a m — büntetését a méltányosság és fele
baráti szeretet tanujelevel enyhíteni fogja! 

(G-) 

Lemondtam rólad. 
Lemondtam rólad! 
Elnyomtam minden érzést a szivemben 
S megírtam büszkén: nt szeress te engem. 
Mert már én sem szeretlek! 
Tekints ugv eztán, mint egy halottat, 
Mert én is . . . én is elfeledtek! 

Nem hullott könny, nem szállott egy sóhaj sen 
Remegés nélkül fogtam meg a tollat 
S lezártam szépen, hidegen ezt a levelet 
S hittem, hogy most már elfelejtelek, 
Most, hogj lemuuduusr rétid . . . 

De éjjel, amidőn 
Rászállt szivemre az emlékek hada 
S átfonta lelkemet tündérkarokkal: 
Éreztem én csüggedten, remegőn: -
Gyenge vagyok, nem küzd hetek azokkal . . 
És újra lelkemhez Öleltelek, 
Szeretőn, vágyón, félőn, álmodón . . . 
És éreztem, hogy örökre veled, 

Iparosok váadorgyttléie. A magyar 
építőiparosok országos szövetsége az idén 
Szombathelyen tartja szokásos vándorgyűlését 
szeptenber hó 11 és 12-én. A kongresszusnak 
legfontosabb tárgya az ipartörvény reformja 
s a mnnkásbiztositó pénztár ügye lesz. 

Feledni — kedvesem — 
És.sírtam fájón, titkon, csendesen 

Az ész, a nappal oly gőgös, nagy ur, 
Mely szolgajármába hajtja a szivet, 
Gyötrő; önváddal, gyáván megvonul 
Az ej csendjén és megbánja, amit te\t 
Ismét a szív lesz a hatalmasabb — 
S a büszke ész pedig mindennel jobban 
Érzi, hogy ö az elnyomott rab' 
S hogy minden mindegy ezen'a világon, 
Hogy nincs igaz értéke semminek sem, 
Ha nincs, akit szivünkben hordjunk áldóo, 
Ha nincs, akit szeressünk 
— S ha nincs, aki szeressen ! 

Kruzselyi Erzsi 

- - — Ez mind szép és okos beszéd kedves 
Jancsikám. Abszolút értelemben igazad is van. 
Csakhogy az élet szomorúan rácáfol ám a 
teonlikus igazságokra. A szeretem önző és 
kegyetlen. Szerelemben, különösen ifjak sze
szére] m ében megfontolásról, méltányosságról 

-beszélni oly képtelenség, mintha az egyik ke
reskedő könyebb megélhetése céljából, kon-
kurrense üzletének bezárását kívánná. A sze
relem élettanában is érvényre jut Darwin 
tétele — az erősebb legyőzi a gyengébbet. 
Nézd az erdő szarvasait, párjukért véresre 
öldösik egymást hatalmas agancsaikkal — 
vagy hallgasd a kedves kis éneklő madarak 
bűbájos hangversenyét, melylyel ők is sze
relmi babérokra pályáznak is 

— Helyes! Am nézd Péter, nálad igaz 
szerelemről szó sem lehet Rád helyesen al
kalmazható a latin közmondás: >Hodie mi 
hi, cras t ib i . . Nálam ez nem áll.Én szerelmi 

.Ösztöneim első felébredésétől fogva hűen ki 
tartok Erna mellett . ' 

— Bravó! most is igazad van. De hát 
szerintem annál nagyobb dicsőség azaz annál 
hízelgőbb arra a lányra nézve, kinél a szere

lem hullámos tengerén sokat hánykódott szi
vem, végre fix pontra jutott 

Erre már felállott Hoványi és indulatait 
már nem tudta rejteni — indulatosan kérdezte: 

— Hát talán komoly szándékaid vannak 
Ernával? , ' 

Rázsó hidegvérrel jóízűt szippantotTB-
nom zamatu egyiptomi cigarettájából és nyu
godtan felelt: 

— Komoly szándékról beszélni a szó 
valódi értelmében most még legalább is korai. 
De annyit őszinte természetemnél fogva meg 
kell mondanom — mert hiszen te provokál
tad •— hogy ha majd évek múlva képesnek 
érzem magamat a házasodásra és méltónak 
fogom személyemet találni az ő nemes lé
nyéhez, — ugy ... . . 

Tovább nem folytathatta. Hoványi az 
izgalomtól reszketve, szinte orditá: 

— Ugy, hát akkor kőztünk is az erő
sebb fog győzni. Holnap találkozunk. 

Mint egy színpadról távozó drámai hős, 
hagyta el öntudatosan, magával megelégedet
ten, vitatkozásuk színhelyét Egyenesen az 

Otthon kávéházba rohant, hova sürgősen oda 
telefonálta segédeit 

Rázsó természetesen egy másik kávé- -, 
házban ugyanígy cselekedett. 

Fél óra múlva egy-egy vígan búsuló 
ifjú társaságnak lehettek tanúi a két kávéház 

majd duhajkodva kacagott a hegedű. No hát 
mert el kell búcsúzni ettől a komisz világtóit 
Nem tudni, hogy mit hoz a holnap! Mivelhogy 
mindkét lovag-tanács egyhangú véleménye 
szerint, ez ügyet nem lehet csak amúgy jegy
zőkönyv utján elintézni, súlyos feltételű pisz
toly-párbajban állapodtak meg. 

Miután pedig a jókedv vagy jobban 
mondva a búsulás addig hágott, hogy a fiuk 
már a cigányok kormos képeit sem átallották 
cuppanós csókjaikkal megtisztelni — kiadták 
a jelszót: előre az Ö ablakához! 

Hoványi és társainak kedvezett a sze
rencse. Ők voltak előbb Ernuska ablakánál. 
De a'cigányok a kellő csárdásnak első akkord
jait húzhatták el — már megérkeztek roham-
lépésben .Péterek is, kinek muzsikásai persze 
leakarván pipálni amazokat, hangosabban szól-



H I R E K . 

80 ér. 
- „. Nyolcvan esztendő hosszú idő még 
egy: király életében is. Igaz, hogy az 
anyagi gondok nélkül élő emberek kö
zül^ sokan elérik ezt a kort, de azért 
mégis különös kegye a természetnek, 
hogy a mi királyunk megünnepelheti 
születésének nyolcvanadik évfordulóját 

I. Ferenc József magyar királyról 
a történelem fogja meghozni a végső 
Ítéletet, de mi, kik szemlélői vagyunk 
annak az átalakulásnak, mely az ó 

'uralma alatt hazánkban lefolyt, máris 
kifejezést adunlf hódolatteljes csodála
tunknak. 

Nem csak I. Ferenc József a ki
rály érdemli meg a hódolatot, de Fe
renc József az emuer is. A sors nem 
bánik egyformán mindenkivel. IV 
amennyi csapást agg uralkodónkra mért, 
kevés ember szenvedett még el. És ő 
tűrte . azokat keresztényi megadással, 
de férfias bátorsággal. Valahányszor vé
gig szántott rajta a végzet, a felséges 
ur csak egy percre vonult félre. ' hogy 
aztán még nagyobb hévvel vesse ma
gát azon munkára, mely népe javára 
törekszik. Királynak született, de ó volt 
népének legelső munkása. Fény, pompa 
volt körülötte s c mégis egy bölcselő 
puritánságával élt. Nevéhez egyetlen 
bolrány, egyetlen kétes história sem 
fűződik. Gavallérsága, nemeslelküsége, 
mely a rég kihalt eszményi lovagoké
val vetekedett-- -széle: e világon tiszte-

tar bele OtOtt-kopott hangszereikbe az éjszaka 
néma csendjébe. 

Majd felhangzott a hegedűk siró-rivó 

andalító, bűbájos, édes melódiája. 

Mily fenséges, pompás kép! Két elkese
redett vetélytárs, két jó barit, csendes, poé
tikus, csillagos éjszakán — hová élesen kivi
lágít egy magányosan égé gyertyaszál — 
szerelmet vall a nóta hangján egy fiatal, naiv-
lelki) kislánynak. 

Nem volnának valóban ifjak, ha e köl
tői pillanatban nem szállna el sziveikből' 
minden kölcsönös harag és indulat — nem 
volnának valóban bátrak, ha következetesek 
maradnának és nem Ölelnék át egymás dere
kát, hogy egyOlt hozassák mar a kedvenc 
nótát: >Tele van a város akácfavirággal.' 

Az egész kerek világon, talán nem volt 
ez órában egy boldogabb teremtés sem, műit 
az a szóké hajú, kék szemtl kis lány, ki hun
cutul tekintett ki a függöny mögül, azokra a 
szegény, boldog fiatalokra. 

! letet és bámulatot szerzeit neki. Óriási 
j tudása, á művészetek iránti szeretete 

egészítik ki e nagy lélek összhangját. 
Mi magyarok hálásak lehetünk a 

k i i á l y n a k k i n e k nevéhez fog fűződni 
a magyarok történetében egy szép kor, 
melyet a megértés nyomán támadó 
fejlődés korának fognak nevezni a tu
dósok. Mi emberek TJedig—csodálatteli 
szeretettel kérhetjük a mindenható Is
tent, hogy engedje meg, hogv ez a SQ-
kat szenvedett nagy lélek még minél 
továbbélhessen boldogan, mindannyiunk' 
örömére, szeretőit hazánk üdvére. 

Epizódok királyunk életéből! 
Egy a stíriai erdőkben megtartott 

nagy udvari vadászaton, melyen Vilmos 
porosz király és német császár is je

len vö!F,-tör^hT~M alábbi kis eset. 
Az egész előkelő társaság elindult 

a hajtásra, be az erdőbe. A két ural- J 
kodó szívesen beszélgetett egymással és 
szórakozottságukban eltévesztették a he
lyes irányt: nem tudták, merre van a 
gyülekező. Mindketten jól mulattak az 
eseten és tovább haladtak, inig egy 
tisztásra értek, hol egy kis kunyhó állt, 
egy stíriai (oldmives paraszt hajléka. A 
gazda a ház előtt szalmát hányt le egy
fogatú szekeréről. 

— Agyon Isten ! szőtt a két nagyúr. 
— Agyon Isten! válaszolt a paraszt. 

Mii akartok? 
A két nagyúr előadta baját, hogy 

eltévedtek; kélték a gazdát, vinné őket 
a gyülekező helyre. 

..— Na, akkor legyetek egy kissé 
türelemmel — szólt a paraszt — mig 
lehányom ezt a kis szalmát. Üljetek le 
addig. 

A két király mesésen mulatott a 
természetes gazda egyszerű beszédén, 
ki vadászöltönyben nem ismerte fel őket. 

Elvégezve dolgát, bárom kötet zsup
pot feMft^wéttea«Miet<iit., -itltiitett egy I másodpercet élt. 

az egyszerű ember szekeréről. Egy udvari 
vadász tíz koronás aranyat adott át a 
parasztnak. 

— Mongya mán az ur, "ki vót ez 
a két ember. 

— Hát Őfelsége, a mi uralkodónk 
és a német császár! feleli a vadász. 

— Ijnye az áldóját, sóhajtott fel 
a gazda, fejét vakarva, majd kalapját 
és ostorát kezébe véve, oda lépett ki
rályunk elé, bűnbánó arccal: 

lópokrócot. 
, — Na, üljetek fel! . . . Hütt-hó! 

Elindultak. 
— Hát osztán kik vagytok ti tulaj

donkénen ? kérdé útközben a gazda. 
— Ez a német csiszár, én pedig 

az osztrák császár és magyar király 
vagyok, válaszolt Őfelsége, királyunk. 

— Ira-ja, szólt gúnyosan nevetve 
a paraszt, én meg akkor az olasz király 
vagyok! Gyü te! _ 1 _ 

A két felség alig birta visszafojtani 
a kacagást. 

Megérkeztek. Egy nagy tisztáson 
állt az egész társaság és levett kalapok
kal, mélyen meghajolva üdvözölték a 
két uralkodót, kik nevetve szálltak le 

Felség! Bocsánatot kérek, én 
nem vagyok az olasz király. > 

Franki Móric, a híres számoló
művész, a király születésénapjának öt
letéből érdekes kimutatást közöl arról, 
hogy uralkodóházunk történetében a 
szerda és szombat mily különös szere-
pet játszik: ' 

A király születése napja 1830. 
aug. 18. — szerda. • 

Tűzkeresztség Santa Luciánál 1848-
májuS/^rr^l szombat. 

Császárrá koronázás 1848. dec, 2. 
— szombat. 

; Királlyá koronázás 1867. jun. 9. 
— szombat. 

Miksa császár halála 1867. jun. 
19. — szerda. 

A trónörökös halála 1889! jan. 30. 
— szerda. 

A királyné halála 1898. szept. 10. 
— szombat. 

•>b éves koronázási jubileum 1892. 
jun. 8. — szerda. 

60 éves császári jubileum 1908. 
dec. 12. — szerda. 

Kiszámította továbbá, hogy kirá
lyunk aug. 18-áig: 

80 évet, vagyis 960 hónapot, 
29,219 napot, 701,256 órát, 40,075 
ezer és 360 percet, 2,624,421,600 

Ennél a számitásnál a szökőéveket 
is számbavette. 

Hálaadó taaef 1 istentiszteletek 
Királyunk születésének 80-ik év

fordulója alkalmával a helybeli apát
sági templomban f. hó 18-án d. e. 9 
órakor istentisztelet volt, melyen min
den helybeli hivatal személyzete testü
letileg vett részt. — Az ág. hitv. ev. 
templomban holnap, vasárnap délelőtt 
fél tíz órakor fog az ünnepi istentisz
telet megtartatni. — Az izraelita hit
községek is- szépen megünnepelték az 
évfordulót és mindkét templomban 
istentiszteletet tartottak. — A kongr. 
hitközség templomában d. u. 4 órakor 

: volt az istentisztelet, amelynek kereté-



ben a hitközség kántora a nyitott frigy* 
szekrény előtt magyar nyelven mon
dott el egy hálaadó szép imát — Az 
orth hitközség d. u. 3 órakor tartotta 
az istentiszteletet, ahol Grünberger 
Ábrahám kántor a nyitott frigyszekrény 
előtt klasszikus héber nyelven szerkesz
tett szép hálaadó imát tartott. 

Lapnak jelen számát István király ü n 
nepe miatt ma, szombaton adjuk. 

Diszlakoma. Az apáti beiktatásnak 
pnntpsÉgS alkalmából m» (telheti » rmrihn. j Játékot szemlelő közönségei — az iitohhi I 
ball ebéd lesz, amelyre hivatalosak: Agatsin 
Gyula, esztergomi tanár, Barabás Ernő tanító. 
Berzsenyi Dezső ügyvéd, dr. Brunner Ferenc 
ügyvéd, Bures Richárd már. osztálymérnök, 
dr. Géfin Lajos orvos, Göttmann Bódog ny. 
csendőr-alezredes, dr. Hetthéssy Elek orvos, 
Hofhauser Sándor ny. vasúti főellenőr, Kelef-
men Tivadar állomásfőnök, dr. Király János 
orvos, Klinda Teofil esztergomi prelátua-
kanonok, Kőberl-János c. prépost, Loránth 
Gyula városi jegyző,' Nagy Sándor ág h. ev 

Jelkész, Neuhauser Imre adótárnok, dr. Plel-
mts Ferenc ügyvéd, Rózsa Vitái komáromi 
bencés igazgató. SebedI Arnuíf aszófőj plébá
nos, dr. Szabó Imre táblabíró, Szalay János 
városbíró, Somogyi Aladár szolgabíró, Takács 
Márton, főszolgabíró, Tamásy Béla altábor
nagy, Teli Anasztáz pápai bencés igazgató, 
Zaicz Béla fraknói szervita-rendi perjel, 
ponnonhalmi, pápai, komáromi, esztergomi 
bencés székházak kiküldöttei. 

Eljegyzés. Deutsch Mór helybeli keres
kedő jegyet váltott Deutsch Malvin kis
asszonnyal Páliban. 

Névmagyarosítás Rosenberg Regina 
celldömölki illetőségű sanghai lakos belügy
miniszteri engedélylyel vezetéknevét Molnár-ra 
változtatta. 

gyógyszertár átvétel. Pálfy László gyógy
szerész, városunk szülötte, szeptember 1-én 
veszi át az enesei gyógyszertárat 

TtS. Dömölköo e hó 16-án tnz ütött 
k i ; Sebestyén Antal szalmakazalja borult 
lángokba. A kivonult tűzoltóknak sikerült 
lokalizálni. 

FelnJüietés. A kath. legényegylet nyári 
láncvigalmára utólag felülfizetett Weisz Mal
vin 1 K 50 fillért 

"TJ _ 
érek óta fennálló jónevO Szombathelyi vászon
áru és kelengye vállalat a Thökölyi Imre-utca 
(volt Hosszu-utca) 85. sz. alatt egy, a mai 
kor igényeinek minden tekintetben megfelelő. 
Müszövődét létesített, hol tiszta lenfonálból 
gyártják a legszebb fehérnemüeket: damaszt, 
abrosz, servietta, törülköző, mindenféle ágy
neműé v pohártörlők stb. Készít továbbá házi-
lepedő és zsákvásznakat, valamint minden e 

imába vágó összes különlegességeket A 
gondos háziasszonyokat bizonyára érdekli hogy 
nagyobb megrendeléseknél' a damasztáruikba 
neveket, betűket monogramotokat és címereket 
is beszüvet a vállalat," amely beszövésért 
külön dijat nem szed. Megkeresésre készséggel 
szolgál megmintázott árajánlattal. 

Tífusz. OstByasszonyfán a tífusz réme 
kisért. A hét folyamán ott két megbetegedés 
történt hastífusz! 

Színház. Kedden az. utcák sarkain szí
nes plakátok jelezték Kis Árpád direktor tár
sulatának megérkezését s ugyanakkor a Griff-
szálló uj, nagytermében az előadások is még
kezdődtek. Kis Árpádot a közelmultbó leiéggé 
ismerjük, a társulat tagjait pedig többéke-
vésbbé. K. Kövi Kornél és Szecsi Emmajnint 
nélkülözhetetlen erők, most is a főszerepek 
kreálói: a férfi-tagok között Nyaray Dezső, 
Magasházy János, Kőhalmi Andor, l.iptay La
jos és Forray Gyula- adják a játékba az él
tetőéről. Általában jól alakítanak ók, de a 

szezon után — kissé különös érzés fogta el. 
Ugy tekintenek a színpadra, mintha révedező 
szemeik valakit keresnének s azt várják.hogy 
egyszercsak mégis kilép a kulisszák mögül 
az a daliás alak, kinek csengő tenorja meg
tudta találni a szivekbe vehető utat. Igen, 
ő hiányzu nekünk, — Korda Sándor. De mák
nem tér vissza többé, hűtlen lett hozzánk 
azért hogy annak az ideális lénynek, akinek 
képe eddig még csak mint eszménykép tölte 
el szivét hűséget esküdjön. Kiss őt egyhamar 
pótolni nem tudja s ezért nyugodjunk bele a 
változhatatlanba. Egyébként a direktort serami 
gáncs, semmi.apprehenzió nem érben.mert 
ide hozta.hozzánk á színműírás legújabb re
mekeit. Először a .Kis ezukros. került be
mutatóra, ..tana szerdán .Casanova*, majd 
csütörtökön .Luxemburg grófja.. A publikum 
lálszóleg érzéketlen az uj darab k iránt, de 
ez nálunk ex usu történik, mert néhány elő
adás mindig kell ahhoz, hogy felmelegedjék 

-sTideklódeee lelcsigártmsék-a -színművészet 
iránt A tegnapi est megerősíti a fentebb 
mondottakat, mert a .Keserű mézeshetek, 
cimü vígjáték már nagyobb közönséget von
zott Különben a nyári szezon hatékony be
folyással van a színház látogatására nézve, 
részint a nappalok hosszúsága szempontjából, 
másrészt pedig azért, hogy a késői- vacsorá
nál igen megüli a gyomrot a sok különféle 
uborka-készítmény. Ja, ennek is most van a 
szezonja! 

A l apátsági templom orgonája, mely 
a templom újjáalakításáig ideiglenesen teljes 
alapossággal renováltatott, tegnap készült el 
s igy az ma már használható. A munkálato
kat Hesse Károly országos hir t orgona

végezte, kinek 
nemO munkája. 

Feltért boros-pince. A Ság-hegyen 
Hsvasy Béla tulajdonát képező boros pincét 
ismeretlen egyének feltörték, de onnan semmit 
el nem vittek. Dgylálszik, hogy s feltörők is 
olyanok voltak, mint a pince, — borosak. A 
körülmények ezt a feltevést igazolják. 

Kútba fulladt Kemeneskápolnáo Gér-
czey Borbála, egy szívbajos leány, felnit a 
kut kávájára: E közben jött rá a betegség 
rohama s igy a szerencsétlen leány a kútba 
esett A vizsgálat megejtésére Somogyi Ala
dár szolgabíró rendeltetett ki, aki megállapí
totta, hogy felelősség senhit sem terhel. 

Utcanyitás. Juray Antal vendéglős, aki 
az úgynevezett Huchthausen-birtokot megvá
sárolta, utcanyitásra kért engedélyt Ugyanis 
a vevő azt reméli, hogy a telek ez esetben 
rflridgMMi beépül. - . , 

Tanitovalasitás. Augusztus 14-én volt 
Jánosházán a Nóvák Pál lemondása folytán 
üresedésbe jött tanítói állás betöltése. A rk. 
iskolaszék Kiss Zoltán mosonyfah'i tanítót 
választotta meg 8 szavazattal 4 ellenében. 

A motor áldozata. A jánosházai Kohn 
va.,kere,1iedők műhelyében felállított motor ál
u l megsérült Németh kovácsinas, csütörtökön 
vérmérgezés miatt iszonyú kinok közt meg
halt. A hatóság minden irányban meglette a 
kellő intézkedéseket Pénteken dr. Király és. 
dr. Deutsch czelldömölki orvosok a járásbiró 
és szolga biró jetenlétébetLJelboncollak a sze
rencsétlen fiút Általános a részvét azon sze
rencsétlen szülök iránt, mivel néhány év előtt 
egy felnőtt leányát vesztette el gyanús körül
mények között, most meg a fiát pusztította 
el egy gép. 

öngyilkosság Kissomlyon. Szerdán d. 
e. 10 órakor Kunos Dávidné fiatal asszony a 
kamarájukban felakasztotta magát Telefonira 
értesítették azonnal a czelldömölki szolgabírói 
hivatalt, ahonnét Somogyi A l a d á r szolgabíró, 
dr. Király János járásorvossal együtt a hely
színre utaztak a vizsgálat megindítása végett 
Egyelőre nem lehetett megtudni az öngyilkos
ság okát, — Kunosné alig 3 hónapos asszony 
és az urával jól é l t 

Egy furcsa rendelei. Mi mindenkor 
hozsannával fogadjuk a hatóság intézkedéseit 
az egészségügy terén, de ha a közönség hát
rányára szolgál, akkor nem látjuk be annak 
üdvös .voltát — Minden községben kell vágó
biztosnak lenni, aki az ott kimért hust ellen
őrzi," de E-Helye községben nincs. A község 
maga kicsiny, kev-a ott a busfogya'sztó kö
zönség, igy az ott lakó mészáros csak néhány 
kilogrammot visz Jánosházáról, hogy legyen 
a mészárszékben, ha valaki hust akar tőle 
vinni. Itt a bökkenő , ami megdrágítja a hus 
ár i t , mert ha az a helyei mészáros egy mar
hát rágat itt, akkor a vágóhídi költségeket, 
3 korona 60 fillért, meg kell itt Szelnie és a 
rágóbiztostól kell m é g egy kísérő levelet k i 
állíttatni, ami 1 koronába kerti és még a 
szemledíj is 1 korona. Ez eddig rendben 
lenne, ha igy volna, de ez nem elég. E.-Hetye 
mint község Bobéhoz tartozik, igy ha ott hust 
akarnak kimérni, csak azt szabad, amit a 
bobai vágóbiztos ellenőrzött, a jánosháaaié 
nem érvényes. A helyei mészárosnak most 
pl. ha Janosházán kifizetett mindent, akkor 
o&sn PoDára sté>il-HlM>iH<* 'fllt bemutatja a 

hust, lefizeti a szemledijat é s eleget tett a 
furcsa intézkedésnek, igy 4 koronával szapo
rodott a költsége, amit a husfogyasató közön
ségnek kell megfizetni. A hus drágaságához 
sz is hozzájárul. Megtörténhetik az is, hogy 
es a mészáros megunja a sok lótás-futást és 
költségeket, egyáltalában nem mér bőst — 
Mi ugy hisszük, hogy s jánosházai vágóbiztos 
kísérőlevele elegendő, mert ha nem szabad 
kimérnie á hust, akkor ugy sem adja ki azt 
a kísérőlevelet é s 4 koronával kevesebb a 
költség s kevesebb időt vesz igénybe, mig a 
Jánosházáról elvitt hus á mészárszékbe kerti. 
A mészáros felelős a kimért húsért s igy a 
dolog simábban megy s nem keli attól tar
tani, hogy E.-Hetven egy szép napon bezár
ják a mészárszéket, s ezen furcsa intézkedés 
miatt egyáltalában nem kaphat majd a kö
zönség hust . v 



A vatáraapi Hoakatttaet ieliaiaeii-
teie. A kereskedelemügyi rainisler c hó 21-ére 
esá vasárnapon több iparágra a kötelező 
Vasárnapi munkaszünetel felfüggesztene.Tegnap 
érkezett meg az erre vonatkozó rendelet a 
Tártnegje ah-parijához. A rendelet szerint 
v n á r n i p szabad reggel « órától 12 óráig és 
esté 6 órától kezdve olyan iparágakat folytatni, 
melyek ezen időnél nagyobb idén át nem 
végezhetőt' A rendelet különösen az élelmi 
cikkekkel kapcsolatos iparágakra van a közön
ség szempontjából befolyással. 

" W t loáTási. A hajviselésnek épen ngy, 
mint az öltözködésnek, megvan a divatja s 
hogy valamely un nő mikép frizurába magát, 
épen olyan fontos, mint a ruházat I érdese. 
Az előkelő női közönség ebbeni igényeinek 
kielégítésére városunkban ujabban egy női 
fodrász telepedett meg, aki ily munkáknak un 
házaknál leendő végzésére vállalkozik, ezen
kívül alkalmi esetekben, u. in. esküvő, tánc
mulatság alkalmával is vállalkozik divatos 

Kis-otca 5. s . iHeitekker-fele ház.) 
Háiainlaadók kötelező orvost vizs

gálata. Megszívlelendő fontos mozgalom indult 
meg. Évtizedek óta állandóan panaszkodnak, 

mellett eiidén több százezerrel kevesebbel 
fognak be hízásra az uradalmak és a kisebb 
mezőgazdák. Hogy a sertések ily nagyarányú 
pusztulása mellett a már most is elviselhető 
sertésárak továbbra is emelkeni fognak, az 
valószínűnek tartható. 

A* aj iiázkoronái bankjegyek. Az 
Osztrák-Magyar Bank augusztus 22-én száz
koronás bankókat bocsát forgalomba skOzöltük 
ugyanakkor a magunk megjegyzéseivel együtt 
az-'orbankA- leirásár is?^amely ̂ ax-l902_olA 
forgalomban levő százkoronások helyébe lép. 
Az uj bankó leírását ma közli száraz hivatalos 
szavakkal a hivatalos lap. Ebből megtudjuk, 
hogy az uj bankjegy vízjegy nélküli papiroson 
vaj nyomtatva és 163 milliméter széles és 
108 milliméter magas, a szioe pedig. kék. A 
kékhasa bankét díszítő kép tulajdonképpen 
két részből áll. A jobboldala nagyobbik részén 
derékszögű keretben a felső balsarokban a 
magyar szövegű oldalon a magyar korona 

ráix-muukakra. Címe; iluller Hermina I n w i » B . i i n j cimere, a német szövegű oldalon 
a babérral Övezett kétfejű sas látható. Egyéb 
rajzokban mind a két oldal egyforma. A 
magyar címertől, illetve a sastól jobbra egy 

, női mellkép van, amely két kezével egy virág-
mikép lehetne a jövendő nemzedék egészségét.J ,_ . . , : i . • - . 

~ , ._ i .. . . 7.1 _.. .... I fűzen tart. A viraglüzér közt négyszögletes 
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megóvni ama rettenetes fertőző és átörökölhető 
beteglégektől, melyek úgyszólván megtizedelik 
az emberiséget. Csaknem egyöntetű a véle- ( 
meny, hogy e bajokon c sak is a házasulandók 
orvosi megvizsgálása segíthet. Egyek külföldi 
államokban erős kézzel mertek belenyúlni e 
kérdésbe éi törvényileg kimondották, hogy 
csakis előzetes orvosi egészségi bizonyítvány 
alapján lehet házasodni. Most, hogy Ehrlich 
Pál, a tudós frankfurti orvos-professzor, a 
vérbaj elleni szérumot feltalálta, a kérdés 
bajánkban i i újból felvetődött A .Házasság 
és Családjogi Szemle, szerkesztősége, mely 
programmjanal fogva első sorban hivatott e 
kerdes megvitatására, ugyanis országos moz
galmat índit a házasulandók kötelező orvosi 
megvizsgálása tárgyában,melynek eredménye
képpen törvényjavaslattal fog a parlament 
elé járulni. 

Öt hete alszik. Parisból jelentik: Az , 
Aleocoo korházban most egy nagyon érdekei i 
beteget figyelnek meg az orvosok. Még ez év 
januárjában tőrtent.hogy felvettek a kórházba 
egy 32 évei cselédasszonyt, akinek heves 
rohamai voltak állandóan. Az orvotok gyógy
kezelték is, azonban minden eredmény nélkül, 
mgf l rnhimnk nem mnllik ti, lót június. 
11-ikéo olyan erőt rohama volt az asszonynak, 
hogy abból meg most se tért teljesen öntu
dathoz. Juniu- t l - ike óta ugy -feküdt mozdu
latlanul. Semmifele érzékszerve nem hatott 
vissza a külső> benyomásokra, mindössze az iz 
iránt volt némi érzéke. Szempillái le voltak 
csukódva, azonban állandóan mozogtak. Favez 
orvottanár nemrégiben azután megpróbálkozott 
a pathologiku- álomba merült asszonyt hip
notizálni és ez sikerűit is neki állítólag vala
mennyin, mert, habár nagyon nehezen is, de 
most már beszélni is tud a különös beteg. 

A ssrtétvesx pnsit i táiaL Az idei htu-
dragaság mellett rendkívül kedvezőtlen kilá

tókkal tekinthetünk á húsárak alakulása elé, 
•ért állatállományunk szaporodása nem annyi-

<i kielégítő, hogy a nagyobb kínálat esetleg 
megakadályozná az árak további emelkedését. 
Különösen a sertéstenyésztés áll kedvezőtlenül 
zidén, mert mint nekünk jelenlik, a délma

gyarországi vidékeken az egyes uradalmakban 
a sertésvész oly pusztítást vitr véghez, hogy 
a sertések közel ötven százaléka elpusztult. 
A sertésvésznek ily nagyarányú puszlilása 

K E D V E Z M É N Y 
LAEDNK-

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVÁRDT OYTJLA 

R Ó Z S I 
ÉS ECTÉB ELBESZÉLÉSEK 
cimmeJ novella-kötelet adott k i A száz
nál több oldalra, terjedő kötetben egy 
csomó igen sikertilt elbesaélés van, me
lyekben az iró megfigyelései, impressiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
t a legmelegebben ajánljak a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét velőnk 
közli s 40 fillér dijat hozzánk beküldi. 

A at bolti árt: 

2 korona. 
mintázása ruha látható. A háttér, ép agy mint 
az alaknak abból kiemelkedő ruhája és virág- $ 
füzér guilloche-lechnikai módon vannak áb 
rázolva. A keretnek felső része nagyobb kö 
zéprozettabol áll; ennek oldalát két to jásda l | 
alakú, a «100.-as számot tartó, egyszersmindi 
a keretnek két felső sarkát képező rozetta) 
díszíti. A keretnek bárom kisebb és két nagyobb, * 
felváltva egymáshoz fűzött rozettából álló alsó , 
részét a felsivel bal-és jobbfelől két-két kisebb i 
rozettaköti össze. A jegyképnek vajamivel í 
kisebb baloldala részén kék színben a bankjegy ; 
szövege, valamint a bank czégjef yzése olvas- ' 
ható és pedig a magyar oldalon ekként: ! 

-Az Osztrák-magyar Bank e bankjegyért } 
bárki kívánságára azonnal 'fizet bécsi és bada- * 
pesti főintézeteinél. . . S 

Száz Korona i 
törvényes ércpénzt. Becs, 1910 jauar 2-án.. t 

Osztrák-Magyar Bank: l 
Heinrich főtanácsos. Pranger vezértitkári 

Az aj bankjegy forgalombabocsájtásávai * 
egyidejűleg az Osztrák-Magyar Bank megkezdi« 
a most forgalomban lévő 100 koronás bank* 
jegyek bevonását is. f 

Szerkesztői fizeietek. j 
községi pótadó Celldömölkön? B. K. A 

33 százalék. 
Enfanl lerrible. Tehát mégis elismeri, 

hogy a fogadását elveszítette?— Ugy-e, mosi 
már nincs messze 28-ika? Lesz szerencsénk' 
- Üdv. 

F. 3i. Hogyan van P. barátunk ? A tü- ' 
relém rózsát terem, de rendszerint másnak ! 

Harmadévet prepa. Ahhoz, hogy vala
kiről, vagy valamiről igaz Ítéletet mondhas
sunk, mindkét leiét meg kell hallgatnunk. — 
Egyébként ajánljak a tárcát b. figyelmébe. 

R. Pál Igaza van. -Szőke hölgyek kék 
szeméből végtelen sokat olvashatunk és min
denki mást olvas. — De hogy melyik olva
sott helyesen, senki sem tudjaí 

Sem közölhetek: Emlékek. — Modern 
ifjúság. — Gondolatok szárnyán. 

J ó s á g , 

á r é s i 

s ú l y r a | 
kell a szappan össxrhiionlitáiinál i s Jj 
bcváiárláiinál ügyelni. A világ tgj ! 

szappana sem éri el a • 

§ d i l d " r 

szarvas 
szappanét 

minden jó tulajdoniágában, tiszta' 
•ágiban, moióképtMégében, Ugyi irá- { 

ban és olció ligában. 
* , « « • • — » « i n é t mm — 

Hirdetéseket jutányos-

áron felvesz a 
KIADÓHIVATAL. 
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Müpálmák 
szép kivitelben, 4 koronától 

20 koronáig kaphatók 
Mór Gyula mükertészetében. 

Soha t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
pferd-liliomtejszappanát 

védjegy Steckenpferd, 
kézsitö Bergmann & Co, 
Tetschen a. E.) „haszná-
loni, mert ez a szappan 
a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok közül 
szeplő ellen, valamint a 
szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb- - . 

A K I 
hirdetni akar 

még pedig eredményesen, az forduljon 

LE0P0LD GYULA 
hirdető vállalat betéti társasághoz 
Budapest, VD. Bnsébet-k 41, 
ahol hirdetéseket az összes létező 
bel- és külföldi hírlapokban és nap
tárakban kiváló szakértelemmel, lel
kiismeretesen, pontosan és szolidára
kon eszközölnek. 256 naptár kizáró
lagos képviselete, vidéki lapok köz
ponti hirdetési osztálya, számos hírlap 
kizárólagos kezelősége. Díszes újság-
katalógus, — képes naptárjegyzék és 
minden felvilágosítás a L c. hirdetők

nek *tjjtn»ntnnn« 

PAIMA KAUCSUK 
SSSBL _ 

Egy jócsaládból való fiu 
tanulóul 

DINKGREVE 
NÁNDOR 

köny\Tiyomdájában 
felvétetik Celldömölkön 

B O R S Z É K I 
az ásványvizek királya, angolkór 

és vérszegénység ellen páratlan 

gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő 

ital a legelső minden vizek között. 

— H r t t t á r CieU»5a«kJi:— 

GAYER GYULA UTÓDA 
R Ö H P Á L cégnél. 

Ara: % 1, 2 lit. 
36 44 48 64 fill. 

Cv. vissz. 8 10 12 14 » 

Qyőri Szeszgyár 
és 

Szeszfinomitó 
RészxA-társaság 
;: Qyőrött. :: 

„F ehérh a j ó"-szálloda 
•* mm tíjnwrJUt, k » » e l ***•: 

A győri ét Yldéki köiöiség kedvelt uérakué helye. 

Kényelemmel berendezett éttermek. 
Magyaros konyha. Kitűnő magyar _ 
és külföldi borok. — Folyton friss 

csapoiásu schwechati sör. 

Gondos és előzékeny kiszolgálás. Mérsékelt árak. 
Lakodalmak és társas összejövetelek alkalmával külön termek. 

Árnyas kerthelyiség. :: * . 
Minden vasár- és ünnepnapon zene. 

44 szoba ^ ^ a g f f i a g á j ^ te 44 szoba 
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Ha Maiit, ka föld
lét bérbe, vagy el
adni akarja. Ha la
kása fan kiadó. Ha 
lakást keres, avagy 
kárait Ttot, mj 
leg eladni akar, 
hirdesse lapnakban 
Blitosan cxelt ér! 

GYÜMÖLCSÖK, 
aagy és kis mennyiségben; asz
tali kukorica a mindennemű friss 
főzelékfélék aagy és kii meaayl 
séfbea a legolcsóbb árkai besze 
rézbe tök ngy lakásomon (Kórbáz-
n. 15.i mint Dömölkön levő mü-
kertészetemben (Polcer-f éle kert). 

Kérem a ív. é. közönség szi»es párt
fogásai jól ismert virágkötészetem iráni. 

C.okrokat, koizornkat elóvirígbol 
éa BMkaiisidtésekre nolgálo 
aálaUkat ezentúl is verseayárbaa 
készítek. 

Kiváló tisztelettel ; . 

Mór Gyula, mtikertész. 

Ü Z L E T - Á T V É T E L . 

b. tudomására, hogy Celldömölkön, a 
kossuth-utcában levó NAGL-fele 

borbély- és fodrász

i g ) üzletet 
Á t v e t t e m és teljesen újjáalakítva, 
modernOI berendeztem. 

Üzletemben a tisztaságra és előzé
kenységre nagy súlyt helyezek, hogy t. 
vendégeim legkényesebb igényeit is ki
elégíthessem. 

B. pártfogást kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel i?=r-

Horváth József 
borbély é s {•érász. 

NÉMETH LASZLO 
uri szabó divattermében 

j c é 5 z f l t e e ^ ^ 4 i i ^ k - k i v U e l h e i i m [{_ 
polgári-, papi- és e g y e n r u h á k 

. j u t á n y o s á r o n . 
LEGDIVATOSABB SZÖVETMINTÁK. M 

- Q ^ l d f o n f l l k j , g n s s i i t h TifljnR.iit^,7Ji,. 

M-M MM 

1 J 
Villamos erőre berendezett 

"asztalos m ű h e l y . 
s 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Czell
dömölkön. a Ferencz József-utcában levő 

asztalos műhelyemet 
villa.nerőre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és butormunkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretélje vágó mindenféle munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan 
és kifogástalanul teljesítek. 

Ugy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villamerőre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

Teljes tisztelettel 

BE RE C Z LAJOS 
épület é s bútorasztalos. 

s 

Nyomatott Bnkgwve, Nándor villanyeröre berendezett könyvnyomdájában CzelldömOIk 


