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KEMENESALJA
Megjelenik niaden vasárnap reggel.

Szerkesztőség éa kiadóhivatal:

Előfizetési a r a : Egész ttn K korona, félévre A
korona, negyedévre 2 korona,
Egyes szám ára darabonként 2<> fillér.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénz.illetékek.
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NinoD, Ninen
A Duna melle is elsuhant az ősz. Aliit
lehelen észrevenni, oiy sunyin.jót;. Csak egy
ket virágszirom pergeli halódva atai csak pár
faleveike' lén sárga, voroseres Í5 a bokrokból
hangzott fel mindrkkábbaii a madárnak dala
s először csak éjjel járlak nagy r-üáu kötlek
majd szakadt az eső megállás nélkül. Azután
elmúlt egy hel s most mar a függő kert is
olyan, mim halottak napja után a temető,
disze lehervadt es sötéten, gyászosait csak a
tuják és ciprusok hajladoznak a csípő? Oszi
szélben. Megborzad, aki ide lép.
72
Egy ifjú szerzetes jar ott lassan, von
tatott léptekkel, mint aki valamit nagyon
keres, vagy mint akinek >'iven a kétkek
férge rag. Testét durva hán—sa fedi. csak
fedetlen feje van szabadon. Haja elől majd
nem szemébe -r,-mig középen nagy kOrben
teljesen le van nyírva Arca méla, ábrándos,
szeViigbyá meg a koar,.'. lop' .»: Uttr^ieér
zések szikrája lappéi" Meif lené^ az áradrt
r

egészségtelen

irányzat.

A

Duna piszkosat! >iel<> habjaira és a túloldal
riztakarOs rétéire s a ha>té>t alkotA kopáran
meredő henyékre. Talán nem is látja lábai
alatt a ki-varo.-i élet egy-z.erü képét s nem
hallja gyenge zsiboieja-ái, sietne a'madozón
a ine>-zesegl)» réveá lelke más tájakon csa
pong . . .
De mikor az egyik házból felhangzik
hozzá a hegedű finom Iveg-hangjain az édes
bús nóta;.
• Ninuti, Ninon
Csendes, nyugalmas jó'jszakáN,
megrázkódik és felsóhajt fájón, néma-panaszosan, mi más, mi jó, mi szép is volt az
akkor . . .
•• Akkor a gesztenyefák virágoztak piro
sait, fehéren és lilán és szivárványszínű lep
kék játszadoztak az aranyos fénysugárban.
Akkor volt csak élet igazán az élet és virág
illatos és hüs a szellő susogás- kési délután.
Nem lehetett ilyenkor ki nem menni, mámort.
életet sz.iini • • -.- — ;
A gyönyörű gesztenyesor bókolva várta

adhatunk hirt.

| és még valaki. Ott sétált a szomszéd földesúr
dédelgetett lánya a fehér ruha-*, f-kete-zemfl.
[szennája Tih Együtt .növekedtek kiskoroktól
i és szereltek egymást mint a godtaran^ bohó
gyermekek e- mint as édes testvérek szokS tak. Csókkal köszöntek és kéz a kézbe, vi. darnan csevegve mentek végig az. allén, liogy
az ezüstös tó partján egy ki- padon, egymás
gondolatait kicserélve élvezzek a gyorsan mulo
idő kellemes perceit.
Mi szép is volt akkor minden, aminő
soha azelőtt és soha sem azóta. A tó ifikre
olyan volt, mint nehéz aranyszálakkal c.iipkézett és telehimzett királyi biborpalast, benne
fürdött a mozdulatlan felhő, melyet rőtpirösra
fistett a leáldozó nap szerelmes szerelmes
búcsúpillantása. Miért is, hogy akkor minden
búcsúzott., a hegy mögé hanyatló nap. a kel,hűket záró dlatos virágok s az alkonyt sirató
madárka. Elült a/ alkonyi szellő is és a csen
des némaságban, a mozdulatlan nyugodtságban lelkük színültig tellett boldogság mámor: •'. :«jkuk lezttri mar?'!* lii»':v W-TÍV s-av^.nak
adjon helyet
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Jusson is, maradjon is!
j

Hej csak nincsen párja a magyar
k ö z m o n d á s n a k ! ímhol töröm a i eszein,
hogy hát raiképen is magyarázzam ki
magam a la kar eke sságnak,
s z okos
háztartás e szép erényének, mivoltjáról ? Egyszercsak eszembe jut a példa
s z ó : >Jusson is, maradjon is!<
Ugy vagyon: ez az igaz, amit a
k ö z m o n d á s tart Valójában a i a takaré
kos ember, aki kevesebbet ad ki, mint
amennyit bevesz, hogy jusson is, ma
radjon is.
Senkise gondolja azonban, hogy ez
a mesterség, már mint a takarékos élet
mód, amolyan könnyű dolog. Nagy tilók
az, melyet bizony a mi öregjeink, s z é p
é s nagyapáink é s anyáink jobban tudtak,
mint a mai nemzedék.
A régi öregek kevesebbel beérték,
mini mi, azért tudtak nemcsak a mára.
banem a holnapra is gondolni. Ok a
bőség napjaiban is mérsékelten merí
tettek a forrásból, bogy ki ne szárad
jon; félre tettek, hogy inség napjaiban
elővehessek.
Mai napság már nagyon sokan ugy
élnek, mintha csak ma élnének: a hol
napban úgyszólván nem hisznek. Azért
járja olyan bolond módra az adósságcsináláa, azért vannak itt-ott egész a
rogyásig megterhelve a birtokok, mart
kihalt a népből, házainkból, sót gyer
mekeinkből
is a takarékosság
szép
erénye.
Mert amint látja a gyermek, hogy
a szülők, a fölnőttek. nem tudnak bánni
a pénzzel, n e m ] b e c s ü l i k a kicsit, téko
zolják a s o k a t / n e m törődnek a holnap
pal, hanem csak a mának élnek. —
hasonló életre nőnek, hasonló módon

Mégis, mintha árnyfélhók időznének a
fiu homlokán, sztme is oly különöseu csillog
A kérdés, a szerelő, az aggódva féltő kérdés
mér ott ült a lányka a)kán, amikor egyszerre
zengőn felhangzott a románc dallama, lágyan,
merengi'u. mintha a rég: idők lantos-énekese
hallatná és Sk hallgatták mehó kíváncsiság
gal először és utolján
.Áll egy csárda ott az ut melleit'
Hol Pierre gyakran megjelent.
Megzörgeti halkan a csárda ablakai
S beszól: Ninon
Csendes, nyugalmas, békés joj.zakat.
És hallgatlak végig . . . Lezajlottak már
a duló csaták:
• Visszatér Pierre Kelet felől,
Leégve a csárda romba dől.
S egy uj sírkeresztén friss .adrózsaág
Ninon, Ninon
Csendes, nyugalmas, békés jó'jszakát..
Azután elcsendesült ismét minden, de a
flu szivében egyre zsoogolt a csendes Iamondó,
utolsó akkord. Már érezte, hogy vonzalmuk
tObb mint a testvérek szeretete, ú is menni
készül s neki aligha lese visszatérése . . .
Azután csendesen odaszólt a lányhoz
— Gyerünk édes. Halovány holdfény
rezeg mar a tavon s villan át az Ölelkező
geszlenyepárok dus lombjai kőzött s már rég

cselekszenek majd a gyermekek is amint
tényleg látjuk, tapasztaljuk, mindennap
az utcán, a piacon is.
A felnőtteknek, különösen a szü
lőknek tehát lelkiismeretben kötelessé
gük gyermekeiket, gyámoltjaikat, cse
lédjeiket a takarékos életre ezoktatni,
nevelni s a pazarlástól, oktalan es fö
lösleges kiadá októl eltiltani. Bizony
nem adhat mindenki gyermekének va
gyont, de a takarékosságra valú szok
tatással é s neveléssel sokszor a vagyon
nál is nagyobb kincscsel bocsátja az
életbe, inert a takarékos ifiakból lesz
nek a hazának érdemes, biztos, mun
kás, derék fiai . .
De hát hogyan, miképen történ
jék e z ?
Elsó regula, hogy maga a család,
melyben a gyrrm :. az ifjú él, takaré
kos legyen. Az öreg Cserei Mihály urain
itires ember volt és bölcs. Hátrahagyott
Írásában igy sza\ gyermekeinek:
Takarékosan éljetek, ne tékozolja
tok, mert a tékozlásnak é s a sok jo la
kásnak kolbus-larisznya leszen a vége.
Csak az én életemben - hány gazdag
embert ettem, aki aztán másoknak az
ajtajára azorn't.
Második regula, hogy fiainknak,
leányainknak ne teljesítsük minden kí
vánságát; mert hiszen minden család
apa é s anya t a p a s z t a l a t t á , bogv az a
kis nebuló, amit meglát azt követeli is.
Mi lesz belőle ha felnőttebb korában
is minden kívánságának, még adósság
árán is eleget akar tenni ? . . . Csak
azt adjunk a gyermeknek, amire való
ban szüksége van Ajándékozásnak ""és
jutalmazásnak is legyen ugyan helye,
de okkal-móddal s kellő alkalommal!
Láttassuk be ifjainkkal, hogy sokszor,
—

kigyúllak a fekete éj kicsi mécsesei,
tagok.
És mentek vissza az uton, amelyen el
jöttek. És a fiu ajra szólni kezdett, kissé
remegő, fojtott hangon.
— Édes, én búcsúzom tőled; én holnap
elmegyek, hogy 'soha vissza se térjek. (Hogy
remegett s karcsú, lenge test és a puha, fehér
kéz.) Elmegyek oda, ahol senki sem ismer,
ahol senki sem kérdi fürkészve, miért, hogy
oly gyakran hull a könnyem s miért vérzik
a szivem. Tih, nekem msunem kelt. De azért
ne borítsa könny gyómántragyogásu szemed
s jaj, ne. kérdezd, miért is mindez. Talán
holnap, lalan otthon ugy is megértesz min
dént. Csak egyet kérek . . . Nem, mégse. . .
Felejti éFés bocsáss meg. Nem mentegető
zöm . . felejts el. Tili . . -.- édes, Isten veted.
És elváltak a kapunál forró, hosszú csókkal.
A leány szólni nem tudott s tétova léptekkel
ment szobájába s a fehér agyra vetve ma
gát, zokogott. A tiu meg szemébe húzta könyuyü kalapját és szinte futva sietett a kísse
távolabb eső apai házba. Végig ment a hosszú
folyosókon és benyitott atyja szobájába. Meg
állt a szigorú tekintetű ember előtt és szulett
bátran s ugy mint még sohasem.
— Most nem a gyermek, most a férfi

I a legtöbbször keservesen keressük meg
a filléreket, n e h é z é s fáradságos dolog
: a kenyérkeresés, a ruháaal megszerzése;
• a luxus meg utóvégre is tönkre teszi
j a k ö n n y e l m ű embereket. A legkisebb
' darab kenyeret kincsnek tekintse a gyer' mek; ruhájának minden gombját bei c-nlje meg Ezt követeljük meg tőle!
Bes7f k. hogy egy igen gazdag an.; gol ember egyszer lóháton meni. Észrevette azonban, hogy - kabátjá'ról egy
1 gomb elveszelt. Leszállott tehát lováról
i é s azt az egy gomi .1 s o k á i g kereste,
í Mikor megtalálta, akkor ment tovább,
i Nemde, az ilyen ember nem is megy
tönkre; nem vakarja kupáját még ál
mában is: nem gyöttÍK a nagyobb gon
dok és nem tartozik fűnek fának!?
Apró dolgok megbecsüléséből szár
mazik a nagyobb dologra való képes
ség anélkül, hogy másfelől meg kapzsiak,
fösvények lennének.
P é n z nem is való a gyermek ke
zébe. Vagy ha ő keras valamit, vagy
ajándékul kapja:
v í g y í : mik. vájjon
nem siet-e túladni az a tiu vagy leány
azon a p é n z e n ; mert ha ezt megszokja:
fölnőtt korában is kámforrá válik ke
zében a pénz.
A fölnőttek: apák, anyák, gazdák,
magyarázzák meg a gyermekeknek, az
ifjaknak, leányoknak, Cselédeknek, hogy
maga a természet sem pazarló, sőt
takarékos. Nem vész el ö benne semmi
nyomtalanul, csak átalakul. A lehulló
falevél is folhasználódik; legtöbb állal
nyáron' takarít, hogy télen m e g é l h e s s e n .
Hát csak az ember ne tudná gyako
rolni a takarékosság szép e r é n y é t ?
1

;

-

O - ^ O

-

-

szól a férfiúhoz. Uram, én holnap elmegyek,
hová, magam sem tudom. Megyek, hogy út
ban ne legyek. Az örökség se aggassza, ön
gyüjtölte, nem kérek részi belőle, legyen nyu
godt, még az anyaiért sem jövOk sohse vissza.
Elmegyek csendesen, elmegyek, hogy útban
ne legyek . . . Édes anyám, mién is, hogy
akkor megeskettél! De tálán sokkal jobb is
igy. Ha tud, építsen boldogság-romokon uj
palotát Legyen boldog.
És belement az éjbe és senki sem tudta
hová lett Azután elfeledték, bár mindenki
szerette. Csak ő hívta mindig, a vágyak lánya,
Tili. Megértene az ifjút, aki eiőtt szent volt
az eskü. Visszautasította az atya kezét, pedig
hogy unszolták szülei. És hervadt egyre a
fehér szoba beteg virága s mikor bánatosan
az őszi virághullás is eljött:
• Uj sírkereszten friss vadrózsa ág.« —
,
Az ifjú nem tudta mindezt, a kósza hir
megtörött a zárda vastag falain. De a nóta
imává vált;
•Tili, Tili
Csendes, nyugalmas, békés jo'jszakat..
És nsm sejtette, hogy imája mar meg
hallgatásra talált . . .
Üdvardy

Marcsi.
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Nietzsche Frigyes.

volt a legnagyobb győzelme, a szenvedést és eékbcn. melytAI könnyen elázik az ember,
lajdalmakal a művész tiszla, zavartalan, mint ahojty azok is eláztak, akikről most itt
paraüau szemevei nézni, mindenben szükségest szo van Közben megeredt az eső és c-ak
agy zuhogott. Most már haza is kellett a
Nietzschének a filozófiában tanítója, és jól látni, megismerni mindennek értékét
Sag hegyről jönni, inert minden jónak egy
nevelője Schopenhauer. TV>le kapta azi • gon- annak kezén m. aki a szenvedést is leitudja szer csak vége lesz. Az illetők pedig jöttek
dolatul. hogy a világnak lényege a/ akarat s használni, aki mindenből ami en. á ludasának ogy, ahogy meulek is, az apostolok lován.
ar fl révén ju'oif ahhoz a nrotilén ih
mely megismerésének, kultúrájának elemét tudja Ketten jöttek egy ernyő alatt. Ebből követ
• nilia fontos véli n-ki, h-jy mii • ,it !;eii kiolvasztani . <n Igának tazdagodénára, javára kezik, hogy egyiknek a jobb fele, a másik
nak a bal fele volt kitéve az esőnek, vagyis
értékesíteni az akaratot. De a fiui n<zt..|et ' forditni, lépcsőnek hasznaim, melyen mind
ez előbbinek a bal oldala, az utóbbinak a
melletl kezdettől loeva kritikai szemmel nézte magasabbra hag. Mi más a goudviselés, mint jobb oldala maradt szárazon. Fe e uton tar
Schopenhauert s nem leplelezte a rendszeré az embernek az a képessége, hogy mindent, tottak már, midőn a sárban lépdelök egyiké
ben tátongó nagy hiányokat, ami nem vont ami éri, beleértve a legnagyobb csapásokat nek egy egészséges ötlete támadt, amit az
tán a társa is honorált. Az volt ez az idea,
le szemében Schopenhauer értékéből, mivel a maga javara furdit?
hogy: miután fél uton keresztül egyik fél
A gondviselést, sorsol, végzetét magára testük szárazon az ernyő alatt állolt, a másik
azt vallotta, hogy a nagy emberek tévedései
tiszteletreméltók, mert termékenyebbek, mint veszi az ember, b.tölli velük a lelkét — e fél testrésznek is adassék meg ez a kedve? '
a kis emberek igazságai Igén jol tudta, hogy lranszeed«nlaiis hatalmakkal. S muen az a meny. fi. ugy lön, helyei cseréltek. Az ut
Schopenhauernek sem sikerült megtalálni a titokzatosság, mely a jelentékeny embereket másik felének lerovása is igy szerencsésen
megtörtént, eltekintve attúl a kis kellemetlen
Kant altat körülírt ismeretlennek knlcsát s körülveszi, az elszántság, a Végtelen merész
ségtől, hogy a sötétség elfedte előttük az
ség
és
magabizás
s
ez
az,
ami
lenyűgözi
hogy az akarat, mint a világ Oing an sichje,
utat s igy nem ritkán kellett odalépniök, ahol
nem egyéb költői intuíció termekénei logikai embertársaikat — de el n taszítja, mikor fénylett. '
bizonyítékok hijján, de
ízléstelenségnek leikuk benső valója, mindaz az uj, tekintellen
tartolta cáfolását. (Később sem cáfolta Scho veszede'mes dolog, mi bennünk lappangolt és
penhauert — visszavetette.) Hogy felismerté készült, hirtelen szabadba tőr. Ekkor a nagy
a rend-zer ingó alapjait, a • nem érintene a emberek elhagyottan migukra maradnak s
Hivatalvizigálát Föszolgabirank csü
Schopenhauer személyébe s különösen kultúra- élethalálharcot vívnak egymagukra a IVétköz- törtökön Mersits Jenő járási számvevő kísé
napia-saggal
és
megcsontosodott
szokásokkal,
retében hivatalvizsgálaloi tartott a bobai kör
nevelő hivatásába veteti hitét.
mint . . . mint Nietzsche. I yen dolgok erjed jegyzőségnél és ott mindent példás rendben
C;ak igy leheléit, hogy Schopenhauerünk
tek benne. S ekkor mar gyülekezeti leje fölé talált.
olyan szép emlékművet állított, akkor, mikor
Lelkészek értekezlete. Az egyházme
nagy fekete felhő, melyből valaha Zarathustra
filozófiáját már egyáltalán
neip vallotta.
villámának kelleti kicsattannia, ő hívta és gyei á g h. ev. lelkészek kedden városunkba
Niet...-chei tulajdonság: szép búcsúztatókat
értekezletre gyűltek egybe, mely után meg
ing»relle a vihart, kérte és köszöntötte a
gyóntak és úrvacsora osztatott ki közöttük
mondani szerettei fölött, de ugy, hogy senki
villámot.
Segedjegyzőválaiztások A hét folyam
s tudja, hogv hnc-uzik. Schopenhauert újra
Az. jóit — villám, mely •* szívbe hasit mán bel körjegyzőség kapott választás utján
ébredő kla-szic tas, germán kelteuiznius liioseg.dj.gvzöi A czelldömölkvidéki körjegyző
zolosának t--.oita s :i kürt melyben él0..k, a s m> ytől ni"jti-'lul az eneez ember, mint a séghez Totli Lajosi, a kenn-ncsmagasi- kör
Sch ipenhauerénak, egy egészsége-, pesszinnz- le.-egő a vihar "I. Újra a szivbe hasit, jegyzőséghez Bayer Gézát, az ostffyasszonymos iiajnalh isadasanak, a férfiú komolyság élesebben s ekkor remélni tanul az ember faihoz Tötnböly Gézát, a magyargenc-ihez
idejének, mely elveti az üres és lényegleien . . . ismét él .minden, uj termékenység jő, Kiss J.nöl, a bobaihoz LnrántfYy Istvánt, az
alsóságihoz Rákosi Viktort, a kisköcskihez
dolgokat s na;./ léptekkel ha'ad az e-é-zség megduzzad a Ibid. Harmadik villám is jő.
pedig Kiss Jenői választónak meg.
Egyene.-eu
a
szív
közepébe.
Vihar
félhőszaés egyszeiij-eg felé. Az >altalauos jólét, nem
Hirtelen halál. Horváth József hossza
kad
i-.
Villám
és
dörgés
!
S'égy
hang
ezt
az ÍM"^ág ../.íer.ijwban fészkel — ezzel szá
ideig hűen es buzgón teljesítene vasalj szol
molnunk ken : mert az. igazság ki akar mim kiállja: „uj ilj m»g'. — Oh gyermek — galatát. Fék.'z.Aként szokott utazgatni a vo
Zaralliu-tta !
natokkal .s, igy csü'örlök'in éjjel is ez volt
liaml akkor is, ha rul, vagy etika ellenes.
leendője a Győr és Szombathely kötött
Vieiz-che" kora gyermekségétől, mint
lözlekede|t ^tylt tehervonaton, Feltont azon—ké*tttór-irmnfwrr<~e í«">r-t*sr^
cavTi vonat—szeiHél) zetéiivjr, hngy--Hoevátlt"ment bele a küdeleii'lie, problémáit nemcsak
semmi életjelét sem ad másáról és felmentek
az agyával vetette lel, hanem a szivével is.
hozzá a fekbíVdéba. Az illető kihall tagokkal
megineredetien Olt helyén ; a lelek kiszállt
Azok közöl való, kiknél az érzés és gondolat
Kedves Munkatárs! Önnek rússzalásomat belőle. Szívszélhűdés, következtében hirtelen
határai kikutathatatlanok s kikben a higgadt,
fejezem ki a felelt, hogy elmulasztja mind halt meg. Tétemét tegnap helyeztek örök
meghányt vetett idea mögött szenvedélyek azokat az aktuális, témákat kidolgozni, m e  nyugalomra a helybeli állomásról.
forrnak. Az. ő egyéniségét nagy vonásokkal llekről ma mar mindenki beszél. Jól tudhatja
vallásos ünnepély. A kemeneshőgyészi
megrajzolni nehéz. Túlságosan komplex. (S ön azt, hogy amig ezek a tárgyak közszájon ág. h. ev. nőegylet f. hó 27-én d. a. 2 órakor
ezt még hangsúlyozni lógjak többször.) 0 a ; forognak, a közÖLség csak mendemondának, a gyülekezeti templomban a reformáció em
vagy ha ugy tetszik, pletykának tartja s igy lékére tinii -(-• tvi rendez gazdag műsorral.
nagy onalizálo — egyúttal az össztflu dic-ö
kívánatos volna közérdekből is, ha ön a va
Halálos s z e r e n c s é t l e n s é g . A saghegyi
itője.
J lót kifürkészné és az eseményeket szép ke
köbáuyának ismét egy áldozata van. Szerdán
Az önmjegfi.tyelé.s bénítja a/ energiát — retbe beállítva, közreadná. Hogy ne mondjak
este Milanovics János munkás kövei tolt a
az ösztön a leujobb, tetteinknek öntudatlanul többet, itt van első helyen egy váratlan va hegyen levő iparvágányon, midőn véletlenül
súti áthelyezés. Igaz, hogy az esetnék egy
keli inegtörténniök — ő mégis öntudatra vált
kissé pikáns háttere van, de hát a közönség elcsúszott. Oly szerencsétlenül b u k o t t el. hogy
mindent. Nemcsak az éles sziliek embere rt, szívesen foglalkozik a pikantériákkal, ha azok felső lestével a vágányokra esett s a kővel
hanem í leheletszerű uttanszoké'is. Filozófiája ízlésesen vannak megírva Nem kellene önnek rakott kocsi keresztül ment rajta. Solvos sé
rüléseivel a helybeli kórházba szállították,
mellett mélységes, teli sziv lakott benne — ebben azt feszegetni, hogy a vasúti hatóság
ahol a nagy vérveszteség következtében pén
nem mindig békén — s. mar diákkorában helyesen-e vagy helytelenül, jogosan vagy teken este meghalt.
vallotta, hogy nagyot és fenségeset csak az jugtalanui hclyezelt-e á t valakit az istenDrágasági segély. A vallás- és köz
hátaniögötti krovát laluba. csupán a száraz
ilyen sziv tud teremteni. Korati érezte, bogy tényállást kellene papírra vetnie. Az olvasó- oktatásügyi miniszter Virágh József r. kath.,
szenvedélyes jellemének t'izét az emberek ki közönség aztán majd kidomborítaná ebből a Szórády Dénes és Lndván Sándor ág. h. ev.
nem fogják állni; sőt megretnüinek a démoni saját véleményét. Meit vélekedni, mint ön is czelldömölki tanítóknak egyszersraindenkorra
100—100 korona drágasági segélyt engedé
hatalomtol, mely eget s poklot megjár, -a tudja, mindenkinek szabad, de megírni min
lyezett. — A járás többi tanítóinak is most
szeretet s gyűlölet szakadékain keresztül dent nem lehet. Szólj igazat és betörik a
fujsd. _ Amire azonban most figyelmeztetem, vannak folyamatban a kiutalások.
száguld s kiáHÖ ellentétben tobzódva hol lelmár csak szürke napihi.nek való.téma. Arról
Áthelyezés. Halasi Viktor szombathelyi
dulja a fenségest, hol megvalósítja a legvak- vaa itt ugyanis szó, hogy hogyan lehel vala kir. ügyész bíróvá neveztetvén ki, a megüre
mor'ihh póndfilar/d. Korán mellé szegődött kiknek eívzerr" e! és meeárni. Fektém az sedett kir. űéyészi állásra Köves Emil mis
ieguagyóbb nevelője,. eiiüCij»Uy,t.v*aOl'att; a .->•.. Az iiiíTüK kluijariák aSágbegyitn. 1.jeli k>Ma k i i . űfeje/v ie-i víziéi, ál, al.i á'lását
,:szenvedés. De megtanulta s eletének tán ez kor már ízletes murci kínálja magát a pin- már el is foglalta.
Irta: r t l e i U | u
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Dj vasút. Zalabér—Sárvár—kőszegi
kell fekteteni, •
I s k o l a a i é k i gyűlés A czelldömölki r. lázas testüket puha agyba
vasul mégis meglesz. A napokban kezdték
kath. iskolás.-*! holuap délután 2 órakor zörgő, ronc-oll tüdejüket liszta uj levegővel meg a jelölt vonal közigazgatási bejárását. A
gyűlést tart. melynek egyik .. i . i.t -..t-t. tar- • kell felűditeni. Halottak napján a virágos '. kereskedelmi minisztériumból Rudan Amadé
II* I T telek eladási u.\ lesz.
sirhalmnk előtt gondolunk a szerencsétlen miniszteri tanac-os van kiküldve. Herbst 11 /a
Korházunk költségvetése. A belügy- j élő haldoklókra. 0 j könnyű módja van a | alispán es Somosyi Miklós tiszti ügyész Vas
miniszter némi módosítással jóváhagyta a
segitesiiek. Mindenki csak egy szal virággal varon- ye részéről van jelen.
czelldömölki korház 1913. .éfi költségvetését
Esküvő. Kiss Zoltán jánosházai tanitó
n kevesebbet a dr.iga halottaknak szánt •
ét egyben a napi ápolási dijat 2 koronában . k
folyó hó 28-an tan ja e-kllvöjét Jatik.ivich
állapította meg.
| koszorúba és emiak a virágszálnak árat hulMalvin barátodvari iMosonmegye) állami ta
Polgári Inaü/iakela Sarvarott Sárvár J lajtsaai irgalmasság tarsolyába. A József kir ] nítónővel Vesznremben.
I , J . \ kö,.- gben altab.no- örömei kell az a h-rceg szanatórium egyesület hircot indított |
Szerencsétlenség egy építkezésnél.
tény, hogy a kultuszminiszter a jövő éri költ- i a tüdővesz rémes pusztítása elleo ésuepsza- !
Tóth Antal janosházai ácsmeslT Alsóságon
ségvetésbe beállitotta az ottan létesítendő '
polgári leanyiskoia költségeit. M •
midőn I natóriumabsti, tüdőbeteggondozó intézeteiben dolgozott ety házon. Véletlenül megcsúszott
azt hittük, hogy szomszédunkat ezen a terén ! tok ezer és ezer ember nyer gyógyitást,- és leesett Társai hamarosan segítségére si
hazahozták Jánosbautolérjük, ő agy lépéssel ismét elöbbugrott. segitségel a maga retteuló baja ellen. C*ak • ettek, kocsira
Azt tartjuk, hogy aki nyul valamiért, köny- ' egy virágszálat! A sírokon a többi virágszál zára. Uikö/b-ii meghalt Az orvosrendóri vizs
gálat kiküldöttei hétfőn megállapították, hogy
ayebben is markul.
mesélni fog a sírban nrugvo halottaknak arről senkit sem terhel felelősség.
• o i g a l o a a tejdragaság miatt. Város
Halálozás. Tischler Károly es neje sz.
szerte általános elégOlellenseg es zúgolódás ; az etsaaradt. m-'va't.iu viragszaró', amely
észlelhető amiatt, hogr az itteni t.jc-arnok ; fent az élet fe színen, a szegény, szenvedő . Cséby Anna gvámleánya, C-iéby Jolán, folyó
összevásárolja a tejeket es azok arat tűrhe- embertársak utolsó napjait, utolsó életéveit < hó 21 en t7 éves korában Rábakecskéden
tétlen módon emeli. Mint érte-ülünk, előző I szépíti meg. Jószívű emberek ! Hullajtsatok , elhunyt Temetése e ho 23 an délután 4
órakor ment végbe a község lakóinak nagy
cikkeink visszhangra találtak és szűkebb kö
egyetlen szal virágnak értékét a gyűjtőUrso- j részvétele mellett.
rökben mindenfelé azt tárgyaljak, hogy mi |
módon lehelne e bajon segíteni. KQtönfeie j lyukba ! Szent v.un .az, amelynek révén a
Lopással gyanúsított. A kaposvári rend
kombinációk keringenek e tekintetben, majd halál útjáról visszatérnek a tüdővész szomorú | őrfőkapitány táviratilag kért felvihieiisitást a
a legközelebbi "idők döntik el, hogy melyik áldozatai. Ezek a szálvirágok lesznek a Te- | janosházai esendőrségtöl Arvai János jános
módszer mellett határoz a közönség. Itt em rerates kertjenek legszebb virágai. Mentsük házai lakosról, mert ott a vendéglökben 100
lítjük meg, hogy a helybeli tejcsarnok 16 fil
• ] koronás mnlatá«okat rendez. A csendőrség a
lérért v»,zi a mersei tej literjét, a kisköeski meg a-tüdőbetegeket!
múltjáról felvilágosítást adott a kaposvári
tejet p-dig 10 fillérért Ez utóbbi tej szepa
Allatias ösztön D.-XTMT Ernő 17 éves főkapitányságnak, mert már többrendbeli lo
rálva lesz. 3 deciliter tejszin kerOl ki 1 liter keratnesmagasi suhanc, tolvajkulcscsal beha pást követett el. Elfogatásakor 1200 koronát
tejből, a 8 deciliter szeparált tej pedig, ami tolt Irányi Janosné lakásába és neki szerelmi és égy forgópisztolt találtak nála.
8 filter értékel képvisel, a termelőknek visz- ajanlab t tett Miutliogy a uő nevesen tilta- .
Leégett üvegház. Folyó brr 19 én kiszaadatik. Tehát 10 fillérbe kerül, mondjuk a kozoll az arcátlan támadás ellen, a heveskezelési költséggel 16 fillérbe 2 deciliter lej-_ veru suliauc erőszakoskodott, vele szemben^.. gyuladt Sulyok István alsósági kertész üveg
sain a tejcsarnokosuak, hogy mennyiért áru Ivanyiue ellenállásán azonban meghiúsult min- , háza. Még idejekorán észrevették és a tűzet
sítja el és igy hány percentre dolgozik, ebből nen törekvése. Dexnert a csendőrség elfugta ] eloltották A kár igy is 200 koronát tetl ki,
mely biztosítás révén m»:térül.
most már mindenki könnyen kiszámíthatja.
és bekísérte a helybeli kir. járásbíróság fogVessályes fenyegets:. Seres Mihály
• • S Í . A városunkba érkezett i irand hazába, ahol bizonyára e ég hűvös a levegő
Eleklro Bioskop. vagyis lakonikus magyar- . hhuz, hogy nemileg vérmérséklete is lecsil nemeskereszturi lakos, Ö-lerreich-r Sándor
ottani korcsmárost agyonütéssel fenyegette
ságtal mozi, a Korona-szálló nagytermében lapodjék.
meg és a vasvillával a falakat és az ajlót
ma kezdi meg előadásait A gépek és vaszoo
Taa cigányzenekarunk. Néhai SárkOzi j megrongálta. Folytatása a járásbíróságnál lesz.
nagysága után Ítélve, oly nagyszabású mozi
Nem k e l l kidoboltatnt, mert azt már
ról van szo, amilyen még varosunkban nem Géza bandája kivándorolt Vasvarmegyebői, ,
hogy egy sz -bb és j i bb hazat keressen ma
úgyis mindenki nulla, ho.y Sommer Lajos
is volt. Az előadásoknak mar tegnap kelleti
voltn kezdetüket venni, de az étonOilkálátok ganatt olt ah ii :. . ai.i . - . . i . . szab'óyretideleLet üzletében (Neme-döinölki utca) vásárolt fű
ekkor meg nem nyerlek befejezést Kilátásunk alkotnak a szegény . muzsikusok szamara. szer es gyarmaiáruk a legjobb minőségűek
I vau rá, hogy naponként gyönyörködietóen Azoia nem is h.le.tuik jobb zenét, csak e- legolcsóbb árnak.
Véresünk é s v á r m e g y é n k a t ü d ő b e 
izgató számok kerülnek bemutatásra Ma ket olykor olykor, h.i Csillag Jancsi elrándult I
— eldadás-lasz Kuvik dfehjtán 4 órai, a másik ho'.zauk egy-egy esieie Sárvárról. Az ókori.J tegekért Htl-»tt*k keiyeleio.s -fl.ir.apéo rá
rTepv*n"aTfri-akntíí^^
•gT7rra"rrmtt'. a Italai ftgyese-mv-a tűdőfitégekre, "
esii 8 órai kezdettel. A délutáni műsor a.l
következő pontokból: Krisztus születése, élete, ntani vágy ni-.-: - elő, most is ez az indító akiket meg lehetne ae.-.teni, ha az első vészszenvedései és mennybe menetele, szt Atita! oka annak. Csakhogy inig hajdan uépek és hirre szanatórium ápolás állna a beteg ré
kísértése az ördög által és lObb vidám ke néptörzsek szedtek össze sátorfájukat, manap- szere. A József Királyi Herceg Szanatórium
pékből. Az esti programm benuloglaltatik a ! sig kiseob csoportok induinak umak egy I egyesület most epm második népszanatóriu
szebb jövő re-nen yenen. Es mig egykor fegy- I mát a erre k-n az egy virágszál váltságdíjat
kihordott műsorokon.
vérrel hódiiotiak uj hazát ma mar szersta- j Örömmel jelezzük, hogy az emberbaráti szent
Csak egy viragstálat I A József királyi
mukkal indulnak a csoportok nj. otthunl űgy minálunk megértésre és meleg támo
Herceg Szanatórium Egyesület a következő keresni. Farkas Lajos cigányprímás is fogta ' gatásra talál. Nemcsak városunkban, de a
sorok közlésére kérte lel lápunkat Mikor a szerszámfájái e- eltűnt kOrüukből, s. most megyében is szervezve van a gyűjtőgárda,
napfényes mezőkön elehervad a virág és helyét mas jón elfoglalni, Paki Lajos, a sőt azok, akiknél esetleg nem zörgetnek, azok
vasváriak ügyes és erzésteli kezű karvezetője is nyitnak s irgalmas szivük adományait
.elfakul a gyep, akkor kivirul a halottak csön nyolc tagu bandájával. Vagy talau mondhat
beküldik a rettenetes népbetegség ellen ren
des birodalma November elsején virág borul nók érzésteli szivűnek is, hiszen a cigány se dületlenül küzdő egyesületnek, Budapest IV.
a sirhalmokra és lobogó lángok fénye deríti mi idig peczért muzsikaLnéha az ő hegedű Sütő-utca, Moritori vos f-alutant • a halottak
az őszt borulatot Mintha a tavaszi es nyári jébe is a sziv közvetilli az érzelmeket Pakit szólítanak. C-ak egy virágszálal!
Örömökért mennénk vezekelni, oly különös mar hallónak játszani • mondhatjuk, hogy ő,
Zalaszentgrot a j á r á s b í r ó s á g é r t Zalamint prímás, méltó utódja megb Idogult Sár
az életnek ez a bevonulása a temetőkért be.
szeutgrótról, zalamegye egyik szépen fejlő
közi Uézánkuak ; bandája is jol van konslru
Mitől o ..-us annyi tekintet? Mitől sápad és alva s így képes a kényesebb igények kielé désnek indult járási székhelyéről járt a
sorvad el annyi emberarc ? Egy rettenetes gítésére. Zenekarának rendszeres karmestere napokban nagyobb küldöttség dr. Balázs Béla
betegség dul soraink között, amit nemzeti van, aki folyton az ujabb zeuemúyekre tanítja főispánnál Egerszeuen. A küldöttség, melynek
vezetője Bottffy Péter gyógyszerész volt, a
betegségnek is lehetne nevezni és ez a tüdő a kar tagjait Tehal must már vannak cigá
nyaink, csak aztán- As is meg ue szökjenek Zalaszeotgróton felállítandó aj járásbíróság
vész. Akiket szörnyű hatalmába kerít, azok
ügyében tetl lépéseket A küldöttség szónoka
rövidesen Czelldöraötkről.
tehetetlenül vergődnek. Kevesen vágynak és
előadta a kis város nagy baját és a kérelesnRituális étkezde. Grüafeld Fülöp a 11 -k alapos indokait. Zalaszentgrot járásának
e kevesek közül fél millió meglertő Ott tüdőSági-utcában csütörtökön nyitotta mag étkez területé az igazságszolgáltatás tekintetében
vészes embertársunk jár-kel közöltünk és
déjét A megnyitás ideje épen a vásár nap uagyon mostohául van ellátva. — A kis járás
évről-évre e rengeteg számból 80,000 embert jára esett, amidőn a vásári sokaság keresztény
nsm kevesebb." mint három járásbíróságból
kérlelhetetlenül ragad el a tűdővészes halál. eleme is felkereste az uj üzletet Igy tehát a tartozik területileg- s igy telekkönyvei is rész
Pedig nagy részüket meg lehetne menteni az megnyitás jól sikerült s hihetőleg a jövőben ben a sümegi, részben a zalaegerszegi, rész
életnek. Csak segiteni kell rajtok, eletnyomo- is jómenetelü lesz annál inkább, mert a ven ben pedig a keszthelyi kir. járásbíróságnál
rusagukal elviselhetőbbé kell Unni, beteg, dégek felekezei nélkül elismerőleg urilatkoztak vannak, mig a járás közigazgatási központja
a kitűnő, ízletes ételekről.
Zalaszentgrot
—
:

v

e

p
í

5. oldal.
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Betegsegélyió járulekok hetenkénti amennyiben a dr. Marton Adolf ur ellen
Illetése
A szombathelyi kerületi inunkásbiztositú pénztár a munkaadok áital fizetendő széles mederben folytatott vizsgálatra
pénztári járulekoknak heteukinti beszolgálta fentemiilett válasz jött. nem mehettünk j
tása tárgyában az alábbi felhívást adta ki, bele Hirschler Sándor ur megbízottjai- J
melyei közérdekű voltánál fogva ezennel nak azou ujabb kívánságába, hogy a
közreadunk: Felhívás. Ai 19Ü7. evi XIX, L e .
katonai becsületbíróság után m é g egy
41. §-ának el-A bekezdése értelmében a
betegsegélyezési járulékok az Országos Pénz polgári becsületbíróság elé vigyük az
tár alapszabályaiban megállapított esedékes- ügyet.
ég szerint fii-elendAk be a munkaadók által,
Minthogy mi*az ujabb becsületbi- i
s ennek az esedékességnek meghatározása róságba belemenni azon okból sem akarcéljából az alapszabályok 34. §-auak második
bekezdésében azou rendelkezés vételeit fel, i tunk, nehogy a dolgot a végtelenségbe j
hogy a munkaadók a járulékokat kil'öu fel húzzuk, Hirschler Sándor ur megbízottszólítás es kivetés nélkül i" hetenkint tartoz I jai a békés elintézést proponálták.
nak befizetni.' Minthogy a pénztár mŰKÖdési
Mi hajlandók leltünk volna a békés I
körleteben levő munkaadók legnagyobb része
; elintézésbe is belemenni, de megállapofizetési kötelezettségének
hiányosan, vagy
épen nem felel meg, a saját erdekükre való ; dásra jutni nem tudtunk, fegyveres '
tekintettel felhívjuk a munkaadó urakat, hogy elégtételadásról pedig Hirschler S á n d o r
az alkalmazottaiktól hetenkint levonandó és a j ur megbízottjai említést nem is tettek,
saját részükről fizetendő betegsegélyezesi já j részünkről az. ügyel egyoldalulag a lovarulékokat a jövőben a pénztárhoz ugyancsak
hetenkint s minden külön felszólítás bevárása • giasság szabályainak megfelelőleg elin- l
nélkül szolgáltassák be. Azonkívül, hogy a ! tézettnek jelent|ük ki.
járulékoknak hetenkint való befizetését a
K, m f.
munkaadó urak sokkal Mm rebben eszközöl
Major L á s z l ó
hetik, mini mikor az egész hónapról levont
sz. k. honvéd-hadnagy. ».
és megnövekedeit összeget
ell Bzetniök, a
Stern Jenő
hetenkint való fizetésből a munkaadóra még
az az előny is.hárul, hogy késedelmi kama | mint dr. .Marlo-i Adolf ur megbízottjai.
tokkal nem terheltetnek meg s elkerülik a
fentebb hivatkozott törvény 4A. § eUö ue* kezdése értelmében a pénztár által folya j Asszonyok
matba teendő végrehajtási eljárással felme i legnépszerűbb közlöuye a 19 év óta megje
rülhető kellemetlenségeket. Mindezekre varló lenő 'Háztartása, mely kiválóan szerkesztett
figyelemmel kérjük a munkaadó urakat hogy ! folyóirat (szerkeszti Kürüiy Emiiné) felölel
e felhivásbau foglaltaknak eieget tenni s azo
I mindent, ami a magyar háziasszonyt érdekli,
kat pontosan teljesíteni szíveskedjenek. Szom
bathely, 1911. október hú 25 én. Loiáct i A sütést ÍAzé.-t, olcsó e's praktikus tuházko-.
Henrik s. k. igazgató. MUller Ede s. k. elnök. j dást, tanácsokat, felvilágosítást stb. asszonyok

NYILT-TÉR.

I leányok

s

! játszva sajátíthatják el a .Háztartásból.. Ha
most félévi előfizetés gyanánt hat koronát
(E rovatban közlöttekért a tzerkMilóség felelőuZge
b"küld akkor ingyen é- bérmentve megkapja
nem vállal.
j a .H.iztarta, Kötlyvtara« most megjeleni 20
Jegyzőkönyv,
kötetét, mely p impaa könyvek
felvétetett J á n o s h á z á n , 1912. október
kedvenc
hó 2 4 - é u dr. Marton Adolf é s Hirschler
-SárHJiH'—iratlH^
lovagias—tw^aírn-iieiv^
gyar háziasszonynak. Ingyenes mutatványszá
ügyben.
mot szívesen küld a .Háztartás, kiadóhiva
Hirschler Sándor ur dr. Kovács
tala, Budapest, VI.. Eötvös-utca 36. Fizessen
Imre úrral megjelent dr Marton Adolf
minél előbb elő és állandó
ur lakásán, hogy ó tőle egy lovagias
ügyből kifolyólag magyarázatot kérjen. szórakozása
Dr. Marton Adolf Hirschler Sándor lesz, inert a .Háztartás, szórakoztatva tanít
urat, mivel már évek óta e l l e n s é g e s és két éviized óü}_sok derék magyar gazda
vjszpnyban vannak, egymással
nem asszonyt nevelt
érintkeznek, egymást nem köszöntik,
nemcsakhogy nem fogadta, de ki is je
lentette s z e m é b e , >önnel semmi beszé
dem, önnel, sem privátim, sem hivata
Köszönetnyilvánítás.
losan, sem a lakásomon, sem másutt
nem érintkezem, mert tudja nagyon jól,
Mindazon jó rokonoknak,
hogy é n önt utálom é s gyűlölöm*.
ismerősöknek és vasutas karEzen kijelentést és eljárást Hir
társaknak, akik megboldogult
schler S á n d o r u r m a g á r a nézve sértőnek
férjem, illetve atyánk elhunyta
találván, dr. Marton Adolf úrtól magyará
alkalmából szívesek voltak rész
zatot kéretett.
......-.
vétüket nyilvánítani, a rava
Ezen ügy Hirschler Sándor ur ál
talra koszorút helyezni, ezút
tal a katonai becsületbíróság elé lett
tal :s őszinte
köszönetüket
'terelve,- honnan az a válasz jött vissza,
nyilvánítják
hogy Hirschler Sándor ur dr. Marton
Adolf urnák elégtételt adhat é s tőle
ŐZT. Horváth Józsefné
elégtételt vehet. Minthogy ezzel dr. Mar
és gyermekei.
ton Adolf ur párbajképessége a katonai
becsületbíróság szerint ia tisztázva lett,

I

szám

Szőlősgazdák
é t szölötelepitök

figyelmébe!

A K

.szőlőjét újra akarja tele
píteni.
A K 1 szölöoltványt
akar rendelui,
A K I
gyümölcsfát, rózsafát óhajt
ültetni,— .
kérjen

oktató

diszárjegyzóket

az^

alábbi c í m t ő l :

Transylvániai Szölötelepitö Vall.
Maros-Vásárhely.
Dr. Gecse Dániel-utoa

39.

szám.

BÚTOROK

I

Hálók, ebéillök.uriszobiik,szalonok,
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és
ksstélyberendezesek, vas- és rezhuturok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

készpénzért vagy rendkívül
előnyös fizetési feltételekkel.
31.

I

Diszes nagy bátoraiban 1 K.
Teljes herendeze-nel utazó minták
ká, díjmentesen küldetik bárhová

M O D E R N

I

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l at
at

I

Budapest, IV. Gerlóczy-u. 7.
(Központi

városháza

mellett.)

Uj cipóraktár!
Czelldömölk é s vidéke n.
é. közönségének s z í v e s tudo
mására hozom, hogy Czell

dömölkön, az apátsági szék
házban levő első s z á m ú üzlet
helyiséget (Gayer-céggél szem
ben kibéreltem é s olt kész

férfi-, fiu- é s gyermek

cipő raktárt
rendeztem be.
Raktáron lartonfugy az
egyszerű, mint a legdivatosabb
cipőket, melyeket legolcsóbb
áron árusítok,
A n. é. közönség b.párt
fogását kérve,
kiváló tisztelettel

Klaffl Sándor.

I
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Hírlapunk nyomdájába

Hölgyek ügyeimébe

BU71RSFUHDD

IHUZIÁSIPHÖMIX VIZ

szám

AsváNH

jobb családból való íiu

ta n o nc u

BAKTÉRIUM MENTES
taraié netta ásváayrii

1

felvétetik.

CDIT-GT00T1T.
RADIUMEMANATION.
\-M>- és hólj• • .!•
ál, i v •. ', enence idU 1
hurutjainál. hugykő é» : s.
ódésm .. a
légutak és a kiválasztó szerv, t hurutns bantalnainál kitin." hatásúnak bizonyult.
1

===

ORVOSILAG AJÁNLVA.

AZ

===

is mindig azl mondta, hogy szeplők el
űzésére, valamint finom, pnha bőr és
fehér teint elérésére és megóvására nincs
jobb szappan, inini a világhírű .Steckenpferd» liliom-lejszappan. Védjegye »Steckenpferd. készíti Bergmann et Co.cég
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogutria, illatszer és minden e
szakmába vagó üzletben. Darabja 80
fillér. Hasonlóképen csiatálatosan beválik
a Bergmann féle «Manera« liliomtejkrém
fehér és finom női kezek megóvására,
ennek tubusa 70 f)l., tnindenült kapható.

Félerakat Cielldoniölkón Weisz Isidornal.

Ff

a

Tudomására

n

§

I

hozom a n. -é.

d

17 é? óta fennálló

H

üzletet átvettem.

H
H

séget tisztelettel értesítem, ké-

közönségnek,

hogy Czeildömölkön a Kossuth
Lajos-utcában Gáspár Kálmán

borbély és fodrász
Midőn erról a n. é. közön
Teni

az

liiznlnmt

>

elődömbe
és

helyezett

pártfogást

M

:\

kodni fogok szakszerű é s pon
tos

a
a
a

átruházni,

reá

is

amelyei

ipar

kiszolgálásommal

kiérde

melni.
Tisztelettel
Sebestyén D e z s ő .

u

ÖREGEM

\±I ^

u

c

c

c

u

£ I ol l l "I l I "b M

Aki fess és kényelmes fiizőt óhajt,
rendelje mey

mm -

Győrött, Böbék Dániellé
Megyeház-utca 9. s í i m alatt levő
mellfOzókOlónlegességi múlermében.
A legújabb francia Veforni vagy
igen kényelmes halcsont nélküli
házi in/ót mértek után igen juta
ny^sTr¥áT~Jantas^sT^
lén elfogadtatik.
ugyanott uiazónó

felvétetik.

Hornyolt cserép
é

im^z

TÖRHET ET L E N !
1

—n¥zőTTirÓt8íá!TítI
Magyar

SIEMENS SCHUCKEBT-MŰVEK
Budapest VI. Terez körút 36.

géptégla

kitünö minőségű kapható

özv. Tory György né

Villamos dapá,:f -malom...
:

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy

Czelldömölkön,aGyár-ntcábanlevötelkemen (Kórház-kert mellett)
téglagyárában Czelldömöikön
V I L L Á M B Z E M Ü
Hornyolt cserép I

Tartósságért

reodii 70 K.

szavatolás.

daráló malmot
rendeztem be.
Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifo
gástalanul végzek.

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK ]

KIRÁLYA!
1

fDiáktáros: Gayer Gyula-ceg Czelldómöik.

A darálást hétfőn, csütörtökön és szombati napon e g é s z na
pokon, a többi napokon a fa-fürészelést teljesítem. Rossz idő esetén
pedig szintén darálok.
^
Főtörekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű k ö z ö n s é g e t
a leglelkiismerelesebhen szolgáljam ki.
. - ü e c s é s pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

VARGA

BYÖRfit,

gépész.

7. oldal.
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Zálogház-megnyitás.
Van szerencsém Czelldö
mölk es vidéke érdekelt közön
ségét értesíteni, hogv Pápai-

ntcában levő házamban

TiálogirtszeJLet
nyitottam.
Különféle értéktárgyakra
kisebb-nagyobb
kölcsönöket
adok
Tisztelettel

Pálovits József
ziloghix-tulajdonos C rlldomSIk.

M l a y Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca.
Nagy választékban
raktáron tartok diszee érc és fakoporsókat,
koszorúkat é s mindén a temetkezéshez s z ü k s é g e s cikkeket.
Hullaszallitási s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy. hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s
azokat a kegyelel megadásával v é g z e m . Ravatalokat felállítok: mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
Városunk vidéke n. é.
vagyok mély

közönségének szíves

jóindulatát

kérve,

tisztelettel

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-atca.

valódi
KAUCSUK-CIPŐSAROK

DOBOZA,
MINŐSÉGEARANY

Üzlet-áthelyezés.
Tisztelettel hozom a n.
é. közönség b
tudomására,
hogy Czelldömölkön, a Kos
suth Lajos-Utcában (Simon
Sándor-féle ház) levő

$ uriszabó
üzletemet
a Háczky-féle házba az (Uj
kávéházzal szentben) helyez
tem át.
- Midőn erről igen tisztelt
rendelőimet értesítem, kérem
további becses pártfogásukat.
Öltönyöket a legdivatosabb
szabásban készítek
Tisztelettel

Németh László
""HrhazaW..

-

TJ] szabó-üzlet.
Czelldömölkön, a Gayer-féle ház
ban szövetraktárral férfi-szabó üz
letet nyitottam.
Midőn ezt a ti. é. közönség becses tudomására hozom,
kérve szíves párfogását, amit azzal fogok hálálni, hogy
szaktudásommal a legszebb szabású terfirnli.tkat készítem.
i
^vetraklarunibati-r-^rgiTsgyobb vála ni k b a a — t a l á l 
hatók a legdivatosabb angolszövetek é s ezekből jutányos
áron szolgálom ki rendelőimet.
Angol é s francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik.
Tisztelettel

WEISZ UFÓT,

férfi-szabó.

Szalóky Zsigmond
köfaragé

Czelldömölk.
Sirkőraktár: Szentháromság-tér
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. :

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirkőraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Epnlttmaakát é t miuieaiemt javltájokat
tlfogadekés azokat jntáiyoi áron készítem.
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szám

Megnyílt a

Daráló-malom
2 lóerős gőzgép

Sági-utca 2-ik szám alatt

pel

(„TÜRÜL" cipöraktár köz
vetlen

közelében)

8. oldal

sslhaltásra

Halász Károly

levő

nagystmonyl molnárnál azon
nal otcsé áron eladó.

ÉTTERMEMBEN
minden időben a legjobban é s legol
csóbban lehet étkezni.
Abonenseket házba é s házonkivül

mér

sékelt áron elfogadok.
Table d' hote

(4 tál étel;

főzelék é s tészta)

leves, hus,

K 140.

Fiistölthus
és virsliaru .no^K
naponta érkezik é s legol
c s ó b b árban
árusitom.
Viszontelárusitóknak kedvezmény.

"W5

Reggeli

és

ozsonna

kivé,

tea.

1 0 ° / - o s kedvezmrtiys jesjyfüzetek.
0

4J

Jtzg^

A h á z i a s s z o n y o k a bevásárlásnál
a saját érdekükben kérjenek határozottan :VaÍjdi Franckot a k á v é -

^ 7

t

dnráldviL _
j
|

Nagyon tanácsos mindjárt meg- t
győztdni arrói, hOjy ,z ad^ll Iád; ;a S
a

'

!j

I

jKIÜtPPER FTjXOP*~™cmHríÍaKbal
Czelldömölkön a rom. kath templom mellett (Gayer ház)
szerezhetők be legjobban és legolcsóbban különféle

BÚTOROK
gyermekkocsik, vasutas kézitáskák, szőnyegek, függönyök,
ágygarniturák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefe
áruk, fésűk, hajdiszek, bajuskötők, pipere és fodrászati
cikkek, gyógysappanok kicsinyben és nagyban.

Teljes szoba- es ^on.haü rendo..és^. .'
5

Bútorok részletrizetésre
""' "

"^£^"«w=• • - v o ? * - — " "

is kaptotdk
aiéyvn,.imd«.,a'oa> C
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