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KEMENESALJA 
Megjelen minden vasárnap reggel, 

flirdetes alja előre fizetendő. 

P O L I T I K A I L A P . 

Ki-lelSi tawmitá ak tmái : 
D I N K O R E V E NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal: . 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide inieztndők a szellemi .reszt .ilJelö_közlemeoy«a 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Harangkérdés megoldása... 
Ezzel a címmel lapunk 21. számában 

kezdődött meg a gyűjtés a ró n. kath. hit
község harangjára. Azóta tizenkét he> telt el, 
mely idő alatt a harangOgyhen történtekről 
szándékozóm lapunk \ilvaso közönséget, ha-
ráncü.-y barátait es ellenségeit — sajnos, 

"inért.i'yenek is vannak — tájékoztatni. 
A gyűjtés megkezdődött a ina mar álig 

van (^ztlldömölkon ~nehany' c=n 
adomány felajánlására, adakozása ;.- lelett 
volna szólítva. Ezeu n e i . á t ••: s. ugy 
maradt ki, hogy a gyűjtést végző egyenek 

-3—4 uzari—ott.irtűk—a:l-«lmá»a| lakjonktiii 
senkit sem találtán. Azonban ezeknek is lesz 
alkalmuk adományaikat leadni, mert a gyOj-
tés tovább folytatódik azoknál, akik kimarad
tak, vagy a fölajánlott összegből meg hátra
lékban vannak. Azok pedig,-akik azi. eljáró 

.gyűjtő egyéneket küönfele kifogásus beszé
dekkel, tanácsokkal s nem adakozással fogad
lak, e célból ujabb felszólításban nem .r-.-ze-
sülnek. de ha a jobb leifogás szelleme, a 
harang létesítés fontosaága megihleti, adomá
nyaikat az utcájukban eljáró gyűjtőknek 
adják át, vagy a plébánia hivatalhoz jottas. 
sák el. De, ha száudékuk szerint elzárkóznak 
az adományozástól, ugy ne higyjék, hogy a 
harangkérdés reájok uézve ezzel elintéződött, 
ebben csalódnak, méit addig, mig a harang 
beszerzési összegéből tartozás fog lennallani, 
velük szemben kényszeradományozás lesz 
alkalmazva akkor, ha a csaladjukban haran-
gozáara lesz szükség. Az eddig lelolylatutt 
gyűjtés nem hozta meg a várt 'eredményt 
Vagyonosabb családok nem a harang beszer
zési ősszegének nagyságát a 145 millió ko
ronát vették figyelembe, hanem a korábban 
ismertetett s tájékoztatásul közOlt minden 
egyes rom. kath. családfőre megállapított '. 0 
ezer koronát, igy adományok néhány család 
kivételével a 100 ezer koronát nem haladja 
meg. Sajnos, nem voltak tekintettel arra, 
hogy a 90 ezer korona megállapításánál s 
vagyoni beljzet figyelmen kívül hagyatott, 
azaz á legszegényebbtől a leggazdagabbig 
családfők szerint egyformán 90 ezer korona 
volna fizetendő, hogy » beszerzési összeg 
kifizethető legyeu. A tehetősebb, vagyouosabb 
családoknak az eddigi ismertelések alapján 
föl kellett volna ismerniök azt, hogy azon 
szegény csaladok helyett, akik szegénységük
nél fogva a 90 ezer korona felét, négyedét, 
tizedrészét tudtak csak fizetni, vagvoni álla
potuknál fogva adakozásukat a 90 ezer K 
kétszeresében, négy szeméébe u, vagy --tízszer*-
sebén áüapHottak volna meg, hisv mód ada
tott löbb részlelbeui fizetésre, igy nagyobb 
ra-glerheílelés nélkül fizethető. A hitközségi 
képviselőtestület amennyire lehet,. meHözni 
akarja a Sz összegek kivetését, ezért iuditotta 
az önkéntes adakozás utján a gyűjtést. Ezeu 
az utou vélte és véli megvaiusilhatónak azt 
hogv a 145 millió korona összeg 1925. evi 
szeptember hó l-ig kifizethető lesz. A gyüj 
tés eddigi eredméuve caa ÖO—70 millió ko••] 
roua fölajánlott, 36 millió befizetett összeg 
körül mozog." Ebből látható, hogy a 145 
millió korona összeghez még igen messze 
rsgyuuá, szükséges, hogy az adakozás jobb 
lelkimeggyőződésből fakadjon. 

A gyüji s nemcsak Czelldömölkön, ha
nem azon községekben is folytatódik, ahonnan 
évenkint zarándokok, búcsúsok szoktak jönni 
a kegykapoluahoz. A Hitközségi képviselőtes
tület az alábbi (elhívásban kérte fel a híveket 
adakozásra, a nemes és üdvös cél megvaló
sítására: 

Máriát D.csé'rni Hivek:Jöjjetek I 
A nlaiihaboru, mely reánk nézve 

kedvezőtlenül fejeződött be, sok jó, szép és 
lég-

iosztbtta Czelldömölk buc-njaróhely lemp 
lómat gyönyörű szolamu harangjaitól, me
lyeket azóta nem volt mód pótolni, igy 
cs,k két kis csengetyüszerü harangocska 
szontja O'sze a nívókéi, fogadja a buisu— 
jaró zarándokokat. • 

Hogy hazánk egyik nevezetes kegy-
heiyének dicsőséget nagyságát,-földi szim
bólum^ útján, is kifejezési* juttassák, a 
czelldomölki r: kath. hitközség elhatározta, 
ho_v esy 1Ö00 kilogrammos harangot 145 
miuió korouas árban fog beszerezni, a cso-

csíszolasa folyó hó^íKkra Jbefejez>st nyer. 
Szeptember 1-en lesz niegtarira a harang 
kipróbálása, azaz a hangjának megvizsgáláss, 
melyre mindazok meghivatnak, akik teszt 
óhsjtanak venni és •mieiőbnv óhajtják hallani 
a Mária harang megszólalhat. "Gyülekezés 
augnsztus 31-én éijel 12 órakor a cz-lldö-
mölki állomáson, iodnlás a IriO perckor 
induló vonattal. Szeptember 1 én reggel 8 
órakor Budapest Ferencvárosba érve egye
nesen Csepelre, a hsrangöniO műhelybe menve, 
ott 10—11 oraig lesz időzés, azután wiudeiki 
mehet masdiigat végezni ha u résztvevők 
csatlakoznak, a délutáni órák alatt az állat
kert és a városliget lesz, megtekintve. Vissza-
I I I I I T S T I n , n tm.Tésn ^rjnLJeberi.~a' prog-' 
ramm szerint este 20*20 (8 óra 20 peickor) 
a Keleti pályaudvarról induló vonattal történik. 

A harpng-zei teles ünnepe szeptember 
8-an Kis Asszony nspján lesz megtartva, 
melynek programmját szeptember 7-én meg
jelenő szamunkban lógjuk közölni. 

íme, a lélek testet Olt ! Feltevés, óhaj, 
dalevő boldogságos Szűznek fölajánlani és 11 i szándék megvalósul, lesz harang a czelldo-

,'róla elnevezni. j mölki róm. kalh. templom tornyában. Szep-
E célból gyűjtést indít a r. kalh hi- 1 tember 8 án megérkezik azon > Mária, harang, 

vek között s kü'On felken azon községeket ; mely a hadba vonult •László* harang meg-
ahonnan evenkiut búcsúsok zarándokolnak kezdett munkáját folytatni fogja Ha megszó-
Czellbe, hogy alkalmuk és módjuk legyen az j ..lel, Isten dicsőilésére hiv, embereket imád-
Atya, Fiu es Szentlélek Isten nevében a kozásra serkenti, tüz, vihar s egyéb vészt 

iparkodik elnárilaui, szülőt, testvén, jóbara-
tunkat utolsó utján velünk együtt elsiratja. 

Óh bár megszólaló hangja a czelldo
mölki élő emberek lelki világát meghatva 
buzdítana a kötelesség teljesítésére, bogy 
adakozásukat oly mértékben teljesítenék, mi
ként ezt vagyoni helyzetük megengedi Az 

csodatevő boldogságos Szűz Maria dicsöl
tésére fölajánlandó adakozásukkal metsző- 1 
laltatni a czelldomölki MMei harangot. 

Ezen üdvös cél megvalósítása célja- I 
ból azon kérelemmé.' fordulunk X község . 
róm. kath. híveihez, hogy ki-ki az ő va
gyoni helyzetéhez mérten járuljon hozzá . -™. . . . . 
ezeo gyűjtéshez. Áldozzunk Istennek, ö egy | eddig adott összegeken felül ujabb adomány-
Fiának éa Szüzanyánknak, hogy bajainkban 
nyújtsanak segítséget, vigaszt és megnyug
vást részünkre. Kérésünk, az, minden csa
ládfő legalábo 1—2 kg. (czelldömölk iektől 
25 kg.) bozát illetve ennek mostani érté
két fölajánlani, a kihirdetett uton összeadni I 
és hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

A harangszentelés finnepét lolyó évi 
szeptember hó 8-án Kis-Asszony nsnján 
óhajtjuk megtartani és kérjük, aki leheti, 
vegyen részt ezen magasztos ünnepségen, 
mert hisz áldozatkészségükkel, adakozásuk
kal azon szent célt — a harangot — va
lósítják meg, mély Isten szeretetére, bol
dogságos Szflz dicsőitősére a gyarló földi 
emberekel serkenti, imádkozásra összehívja, 
földi életűnk felett tornyosuló, vészvihart 
e:o.-zla;j» s ha t . Ji szolgalatunk nieesza 
kid. uimso ólunkon eisirat. 

Czelldömölk, 1924. IUIIUS hó. ; j 

nyal lennek lehetővé azt hogy 1925. szept 
1 je előtt a 146 millió korona tartozás kény-
azerösezeg kivetése nélkül is kiegyenlíthető 
legyen. - Cziráky János. 

Panasz. 
Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, 
A czelli utcán már témák rám nem varnak." 
Hogyha nem mondanám, nem is hinnék kérem, 
Mily nehéz az elet most ezen a téren. 
Ami jobb időben témával eltartott 
Kihúzták lábam alól az aszfaltot 
Minden kis nyilasát összevissza tömték, 
S ezzel reményeim csirában letörték. 
Az aszfalt piszka is de jó téma lenne. 
Ha térdig tehetne járni-kelni benne. 
De jaj igy róla is hogyan énekeljek. 
Mikor a bokámnál tan nem -öv az le.jebb. 
Az a par kis tó meg dire.i hasznos rajta, 

A czelldomölki r. k. hitközség. ) Vígan úszkálhat a' liba. kacsa .fajta. 
Mar eddig is több köz*eg gyűjtött, «do- j Nem erdekei most mar a szerelein sem, 

mánvnkat beküldték a plébánia hivatalhoz, I Másokat e bajtól az *« is mert mentsen, 
mely aránylag sokkal kedvezőbb, eredményt I Nem bántom hát mostmar sem a czelli korzót, 
adott mini a czelldomölki gyűjtés. • .'. Éjféli sétakoi. lanyszivcket orzót. 

Az eddigi gyűjtés idő alatt a harang j (Rendörök elmentek, nmcen rájuk gondjuk, 
beszerzésér-i a lépesek megtétettek. A szerző- l Mért veryem magamra csak épen én, mondjuk^ 
dé* >Ecclésia€ Harangmüvek R . T v a l meg
köttetett A harang munkálata már annyira 
előrehaladt, hogy az öntés fnlyo hó 21 én 
délután 5 órakor megtörtént, melynek aktu
sánál többen Czelldömölkről is részt vettek, 
hogy tanúi lehessenek a nem mindennapi 
czelldomölki eseménynél. A harang lisztitása, 

S-i.. az angol parkol, al;. 1 sokan járnak, 
S zavarjak idiljét sok kis jó madárnak. 
Ami mostanában délelőtt is nyargal. 
Ki-kellett békülnöm a czelli villannyal. 
Ama panaszomnak sem adhatok hangot, 
Hogy miért születnek egyre nj barlangok. 
Régi szép fai majd a Gyarmathy-térnek, 

- Figyelem! Angol Ruha Áruház! 
A L T M A N N B E R N ÁT P Á P A , Kossuth Lajos-utca 9. szám. 
Utazzon Pápára, férfi- és tÜ ruha Síükséglelél beszerezni. 

Szabásban, minőségben, árban legversenyképesebb 
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Vitá l i s K á r o l y K á r o l y 
J s m l > » « W » . a l m á t * * ' fest, tisztit. 

Ezeknek mélyében lalancsak megférnek. É J — és az éttermi zenekar zengzetes vaszoncsaioruakal boc.-aiot:ak mindkét oldal-
Kérdezhetnem ámbár, de ogyis hiába, 1 akkordjai mellett.. , hatónk megmozdult..., ról a kis hajókra, amelyeken kb. 30 matróz 
Hogy a másodiknál ki légyen a baba. i elinduliunk.Légyultak a:napsugarak, horaályo-J 4 óránkat sza^kadaUMul-^órta az európai 
Ds ha megkérdezném, lelek,hogy bajt ró rám | sodlak az európai partok s mi néztünk, nez-
(Pechemre ep ott raa) Elrontják az órám. i tünk — tán könnyes szemmel, mig^ végre 

! egészen eltüntet. Eszembe jutott az a régi 
I diák nótánk.: .Ez ut hazauktol messze visz!« 
J eszembe jutott, »megcsonki!ott€ hazám, ked-
! ves • otthonom, cserkesz testvéreim, baráti 

most 

Nincs.<.i!* rendőrök, eltávoztak ók 
Alhatnak tőlem a czelii ébredők is. 
A korctraárotokkal som szállhatok perbe, 
Hogy vizet csöppentnek a boros vederbe 
Sőt egy idő óta az történt meg velem, 1 

Hogy a magyar korcsmát nagyon is tisztelem. 
Egyszer.tudniillik oly balgatag voltam, 
Hogy egy osztrák sógor borát megkóstoltam. 
De alighogy csak egy kortyot is lenyeltem, 
örömömbe ama népdalt énekeltem: 

m lehet,—•'-
Hogy !!•• nyíljék. I n az osztrák bort nyeled. 
Hanem akkor nyiit oszt ki még csak egeszén, 
Ilikor fizetésben lelt vsla a részem. 
Majilti'-m fél vagyouoin elfiittlcin erte. 
Hm-m a tanulság legalább megérte: 
Hat igy vagyunk. Czeilbeo kifogyott a léniám! 
Töröm a fejemet a nehéz problémán. 
Hajdúra i)>sze keilett még mostan is zúzni, 
alig e verse: ily hosszura tudtam húzni. 

• :, _ Jkák 

Mint m. cserkészsegedtiszt Amerikában 
(Folytatás.) Brooklyo 924.il/23. 

CherDurg volt az utolsó európai állomá
sunk. Elérkezett az a pillanat is, amikor 
Európa földiétől is meg kellett válnunk. A 
kis hajónk, mellyel a nagy hajó óriáshoz 
men'.ttok, három hosszú tutolással kezdett 
lassan mozogni. Megszűnt már minden köte
lék, amellyé, a szárazföldhöz voltunk rögzítve, 
átég egypár uto'.-o búcsúszót intettüuk a par
ton maradt kísérőknek, kik szintén zsebken
dőkkel intettek utoljára hosszú utunkra — 
»Isteu veletek*. ', . 

Számos nioló és védőbástya közt halad
tunk a mi kis hajónkkal, — bár ez sem volt 
kicsiny — s mentőnk vagy fél óráig, mikor, 
végre- m-gpitlaiitiittuk a mi hatalmas óceán
járó hajunknak, az >Aguitanianaa< a uegy 
kéményét a lilás homályban, melyek mint 
büszke tornyok emelkedtek ki a tenger óriási 
tömegéből. Már messziről is óriási látvány 
volt. Jött . . . j ö t t . . . mis végre mozdulatlanul 
megállt, mint egy tengeri szörnyeteg melyet 
a tenger kisebb hullámai meg nem mozdíta
nak. Mi is kőzeiédlüok . . .1 A mi kis hajónk 
a baloldalára ment a tengeri szörnyetegnek. 
Odaértünk . . . most mar nem láttuk teljes 

köröm a ismerőseim ! S nem láttam 
már semmit, csat a hajónkról felkorbácsolt 
hullámokat-s a fedélzeten járkálő ismeretlen^ 
embereket. — 

. Sötétedett • . . ellüutek már az utolsó 
felhók is Európa felett s csak a csillagok, a 
csillagok tanu-kodtak arról, hogy Európa még 

mosoly létezik. Felkelt a hold . S 3 Oalyos 
gisa a tenger komor habjain tört meg s tük
röződött vissza. Még sokáig mosolygott... 

Közben csengettek vactorára. A vacsora 
is kitűnő volt. A* bécsi - szelettőlze déJLgySi 
möe-.'.ki:: s fagylaltig, minden volL Ma még 
csak ettek az emberek, hanem másnap . . . ! 
A teuger hullámai a parttól mindinkább tá

vozva, zavarossá kezdet..k lenni s nyugta-
lankodtak. Hajónk sOlyedt,- majd = emelkedett 
Csak most vettem észre, hogy uem szilárd 

i talajon állok. Az emDerek hosszú sorokban 
' támogatták a fedélzet párkányát. Félnapig en 

is kénytelen voltam közéjük állani, de már 
-másnap rendben volt minden, mig sokaa 3 
napig is rosszul voltak. 

Ismét hajónk belsejébe lérek . . . Az élet 
itt kedélye.- volt. etneze. alatt folyton jaL-zotl 
a zmekar. Egyik estén, koncert és utána tánc 
volt amikor fényesen öltözött teugerészekj 
zenekara adta a zenéi. Különben a nappalt a 
fényesen berendezett társalgóban, dohányzó
ban s a fedélzeten töltöttük. A fedélzetről 
barnultuk a hatalmas hullámukat, „amelyek 
mint dióhéjjal játszottak a hajóóriássai. Ösz-
azecsaptak, szétváltak s a fehér habokból 
keletkezett sttrok a hullámhegyek gerincéről 
mély völgyekbe sülyedn-k. Ezekben találtunk, 
gyönyörűséget. 

A lenyugvó nap (áradt sugarai, tündéri 
.sziliekben vonultak végig a tenger habjain s 
nemsokára ezek is jóéjszakát mondottak. 
Sötét lett. A csendet a szellő halk susugása 
zavarta meg. melyhez némelykor az eső szi
láié cseppjei is hozzájárultak. 

Az_ej_sO:é>icben.felcsillanj az éj sötét
jében egy lámpafény . . . Hajó volt I Több 
hajóval találkoztunk később is, de ezek mind Uuaniun* . . . I U I ' S L I U M uaiu mi iu . I C I J C P . uajuiui ...iái»'iziuiii, 1 

egészében. Gyorsan hozzákötötték a mi kis | kisebbek voltak, mint az Aguitauia. 
csónakunkat — mert hisz azzá törpült — s j Dgy játszott, ugy dobálta őket a tenger 
megnyíltak a tengeróriss hatalmas aj un az 
oldalán . . . egy pillanat müve s készen volt 
az összekötő híd, amelyeu at beszálltunk. 

Mentünk egy emelettel feljebb, de ez 
csak az >'• emelet volt a nekOnk még három 
emelettel feljebb kellett mennünk. Most vettük j napon 560 mrf. 

nulláuitt, unni mikur egy kis macska jaiszik-
az egérrel. 

Hajónk gyorsan lebegett tovább s hasis 
totta a vizet Mindennap figyelték a jelzőtáb
lán a megtett utat, ami leptöbb volt a 4-ik 

csak észre, hogy mi egy uszó városban va
gyunk. Hogy a nagyságát szemléletessé tegyem, 
pár adatut soroló* fel: a hossza 901 láb, 
szélesség" 92 láb s a magassága 50 láb, a 
tonna tartalma 465 ezer. 

Mikor már elhelyezkedtünk a kényelmes 
2 ágyas II. oszt. kabinunkban, a kíváncsiság 
felvitt a íedeiz tr••, ahol már alig láttuk'a mi 
kis •csónakunkat' a hajónk mellett: fél nettó 
volt délután. .. 

Csengettek -ebédre . . . ! Mi a második 
ebédhez nyertünk beosztást, mert—egyszerre 
nem fértünk volna el az étteremben, pedig ha 
sr.emmértékem nem csalódott, megfelelt a 
soproni. Kaszinó nagytermének a nagysága. 

A fényes evőeszközök, tiszta ezüstből, 
hozzájárul a városias jelleghez. A terem 
közepén hatalmas pálma nyúlt fel a követ
kező emeletig. A terem két oldalán levő ab-
l„lr.. r„„ T * L l f ,,.!..<,,(.-O^l pap s u t u r a i mnso-

Közben mindig jobban közeledtünk New-
York felé. Az örömtől duzzadt keblünk s 
elszorult lélegzetünk, mikor december elsején 
ette 6 órakor megpillantottuk az első lámpa-
(enyt. De ez meg nem volt szar ztöldi fény, 
hanem a tengerfenékhez erősített útjelző. 
Rövid-idő-alat! az ilyen -jelzők egész sora 
tűnt nemünkbe s már a szárazföldi lámpa
fény is belevegyült. 

Esle 10 oranor hajóuK M M . lassú
dott — mig végre teljesen megállt. Most 
láttuk csak. hogy egy a leggyönyörűbb s kü
lönböző színben pompázó kis hajó közeledett 
felénk s hozza simult » tengeri szörnyeteg
hez. Megnyílt ismét egy pánoélos ajtaja, ame
lyen egy ember szállt be hajónkra, ő volt az 
első újvilági ember. Orvos volt. -

A.partról most már a világító lámpák 
több kilométernyi hosszú sora világította be 
a tengernek sima tflkrét Nem feküdtem.le, 

megér egy éjszakát. 

csomagokat, míg végre reggel 7 órakor jbe-
fejezték a munkát 8 a 4 kis hajó megtelten 
megindult a part lete. -

A hajó megállt, de annál élénkenbea 
mozogtak az utasok. Mindenki kibujt a ka-
jQtOaböl s futkosott fedélzetről fedélzetre. Az 
orvosi vizit megindul!, ami csak annyiból 
áll:, hogy az amerikai orvos a zsebjebén egy 
stopper órát nyomkodott, azt is csak azért, 
hoi,y a létszámot ellenőrizze. 

Az utolsó reggelivel igyekeztünk gyom- * , 
ruokat kielégíteni, hisz- ki tudja, élünk-,- v a . . 
laha még ilyen jól ! . I 

Ekkui Büifl kod erojakodett le. hajónk M 

l 
A 
I 

ismét megindult, de a köd megfosztott ben-
nü iket utolsó gyönyörű kilátásunktól. Mégis 
sri mbeötlöltek az égbenyúló épületek, a felhő-

| garcolók. ' ' 
. . . Hát itt votnanf; á felhőkarcolók ' 

országában ? !: - ( 
Az izgatottságtól, örömtől s meglepeté

sektől káprázott a -szemünk, mikor a világ 
legnépesebb városát —.JfOzel 8 millió lakot . -5 
.— New Yurk-ot szemléltük. Mintha csak ál 
modtám volna. — s valóság volt mégis a ' I 
szemkápráztató látvány. " 

Több társaság kikötőjét kerültük már 
ol, mikor ismeretes zenei hangok ütötték meg 
fölünket ->- német hajó zenekara játszott ! 
mélabús német darabnka' . . . sok-sík min- 1 
denféle gondolat futott a: agyunkon s szivünk | 
Összeszorult 

Észre sem vettüs, hogy hajónk megállt 
s még egy párat — u tas í t fordultak a pro
pellerek s végleg megalltak — fáradtan — 
kimerülten . . . mint a vándor, k: hosszú, ezer 
veszéllyel sűrűn hintett utján elérte célját-! 
Kiszálltunk . . . dn ezúttal fülem n in azt hal
lotta . . . CzelldOmölk. 

Jfí. Weber Gyula 
tanító, cserkesz 8. tiszt 

< 

I 

"A harang. 
A kis harang a karcsú tornyot 
Egy forró nyáron odahagyta. 
A torony sok b é k é s lakója 
Búgó, szelid ijedi galambhad 
Oh mennyit sirt akkor miatta. 

A kis harang nagy útra indult 
S elment messze a kis harang. 
Zúgott a in'har orgonája, 
Megrendült a i/én föld is rája 
S tüz lobogott fenn é s alant: 

A napok csak mindegyre tűntek 
S hire" sem jött a kis harangnak. 
A toronyban ijedten búgott : 
Siratta az elment harangot. 
A békét hirdető .galambhad. 

De hallga csak, örömhír szárnya! 
S v>iezi a sok fehér, galamb: 
Megérkezett már a toronyba 
Fehér rózsákkal UoszoruzVa 
Az eli/eszett, kicsi nsrong. 

S amikor ott fenn a tor.onyban 
Felcsendülnek a régi hangok, 
A szent béke kis madárkái: 
A .galambhad örömtől égize 
Jtipdesi körül a harangot. . 

Dr. PEMP08T EbEÍ. 

lyogtak be, édes, íágy fényOkke', mintha ők j ennyi gyönyörűség megér egy éjszakát. Ha-
ii- búcsúznának; mintha őü iá egy bucsucsó- i jónk isméi mozgóba j"tt' i m"nt. de már 
kot s wV.hazai üdvözletet súgnának a messze i lassabban reggel 3 óráig. Ekkor' ismét meg- ! 
vándír'; utasoknak.s mintha .azt súgnák áÜt, íln már hosszabban. Hamarosan. o t L t c r ^ ! 
én ngv érezt«m — • » viszontlátásra*! raett 4 kisebb hajn-s bámulatos gyorsasággal 

Budapest," yjJLl. Mária TeTezia-tér 3., 
teljes anyagi garanciával készit elö 

magánvizsgákra, érettségire. 
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H Í R E K . 
Harangszentelés. Ma d>.eiő': y „rakor 

szentelik fel fényes üuuepsée kentében az 
alanaági ev. gyülekezet ujoouao szei-zeit ha 
rangját Tekintettel arra, hoi-y a szomszéd 
községekből nagyszámú közönség fog. a i.ir. k 
szerint Osszeseregleni, az ünnepély a templom 
előtti téren fog Jtsfolyhi. Az űunepi beszédet 
Vargha Gyula, a kemenesaljai egyházmegye 
esperese tartja, Nagy Sándor ev. lelkész 
imádkozni fog.* 

A pápaiak zarándokútja CzelldOmolk
re. Az utóbbi évekbeu mind kevesebb bu-
osos-séreg keresi fel a czelli kegyhelyet 
Ennek oka valószínű abban rejlik, mivel az 
embereket az eddigi nehéz gazdasági viszo
nyok elvonták attól, hogy lelkek ápolására 
napokig távol legyenek lakhelyüktől, illetve 
munkájuktól, Most azonban ugylátszik. kezde
nek visszatérni * fekiutetbeu is a regi álla
potok. Úgyhogy a mult héten, Nagyboldóg-
asszonv napján a 'vasvári Szentkuthoz kb. 20 

J . . . . 
aratót akar szervezni a kiállítási napokra, 

amelyek a nézőközönséget mérsékelt láron 
kiszállítják a kiállítás -zinkelyére. A rendezö.-
bizivtt-ag felhívja az érdj-kelteket, hogy aiut-ny-
uyib.-i! a kiállitás "ir:..:oa alatt lajtásra van 
-szökse^úk. b .1- -ieOtés esetén arr... .. • - oilező-
áég gondu-kodik. A kiálliii-i katalógusba hir-

I detésekét ejjogad a titkárság. 
PootbaU mérkőzés. Az idei U-od oszt j 

bajno>i mérkőzés ma kezdetét .vészit a "két 
helybeli csapatunk kerül egymással szemben '• 
délután fél & órai kezdettel. 

WEILERís^ 
divatárnháza Czeildömöik 

Járásbirósági épület. 
l.'zit tünket megnagyobbítottak, 

ezer főnyi hivő. zarándokon a. megye es a 
szomszédos megyék minden részébő. Ilyen 

' nagyszámú hivő már évek óta nem kereste 
fel a vasvari Szentkutat A szombathelyi za-
rándokosapatot ei alka.ommal_Jeuey Rafael 
durnoakosreiídi atya, a kitüaő~Elilszouok, föl-
dink vezette, aki gyönyörű beszédei tartott 
ugy a vasvári templomban, valamint a szom
bathelyi domonkosrendiek templomában, ahol 
a visszaérkezés alkalmával litánia fejezte be 
a zarándok utat. Kis Asszony_oapjara, szept 
8 ara CzelldOmolkre is több helyről jönuek 
búcsúsok. így Pápáról férfi zarándokok jönnek, 
hogy hitük erősítésére, lelkük táplálásara érőt 
inttritsenek. A papai zarándokcsapat szipt 
7•<•...!••:. I'ti 9 órakor érkezik Czel'dömölkre. 
A 'hívőket P. Tóth Móric fer-ncrei-di •»rciárus 
igazgató v->zeli. 

Hírek a pápai Falnkiálütasrol A he-
lyiérdekünek indult papai Falukialütas ügy-
latszik országos mereveket ölt Nemo-ak a 
legszűkebb környékről, hanem az ország leg
távolabb eső varosaiból is nagyszamq jelent
kezés érkezik. Távolabbi városokból' főként 
oly cikkeket gyarló vállalatok jelentkeznek, 
amelyéket Papa környéken nem a.mának elő. 
A kiállitás tehát jol sikerültnek ígérkezik. 
Együtt fogjak látni a pápai és vidéki képző 
es iparművészei legszebb alkotás..ii, a hiva
tásszerűen dolgozok és áz amatőrök kézi -
muuzait, mestere in Derek legfcivaioob alkotásait 
A mezőgazdaság, kertészet, szőllészet legszebb 
terményeit Mezőgazdasági háziipari munká
kat Mindazon gépeket amelyek vonatkozás
ban vannak a gardálkodassal. Tejtermékeket, 
italokat (borkóstoló a pannonhalmi főapátság 
pincészetéből X az erdészetre vonatkozó tár
gyakat, famintákat stb. A m. kir. all. tanító
képző intézet és m kir. állami gazdasági •*•. 
só. . Uga-., modern termemen uiiudeu tárgy 
meg fogja találni.azt a helyet, ahol teljes 
mértékben érvényesülhet A legkiválóbb ki
állítók arany, ezüst érmet és oklevelet nyer 
nek, lesznek jutalomdijak és néhány gazda
sági gép a oagygazdák bőkezűségéből. Külö 
nősen nagy az érdeklődés az állatkiállitás 
iránt, amely szeptember 7-én. vasárnap d. e. 

9 órai kezdett"! az állatvasárnn tártatik meg. 
A kiállítók kívánságára a rendezőség istálló-
rOl goudi<ákodik-.az al .átok.éjszakai elfeely- -
zése réljábgi. A rendezőség gondoskodik a 
megjelenő kOzön«ég ndüléséröt és szórakozá
sáról is. a borkóstolón kívül falatozó,"söröző 
és cukrászda lesz elhelyezve. A kiállításon 
Oktatás céljától előadások lesznek es a meg 
jelent mezőgazdasági gépgarnitnrak időközön-
kint üzembe' fognak .helyeztetni. Térzene, 
korzó, gyermekverseny, cserkészünnepély, tüz-
oltógyakorlat és kongresszusok fogják a ki-

"'" Hi.ua- v l e t é t változatosabbá tenni. Mivel a 
kiállitás helyszíne nagy*távolságra van a pá
lyaudvartól, a rendező bizottság aotóbnsz-
'••'^S^smaL^MmmamWímamwmmBmWmmmm 
1 Kizárólag elsőren 

áruraklárunkat Kiböv.iteltük, 
túrijuk a küvnlkézg cikkeket: 

raktáron 

Bucsnestely. Horváth Miksa volt he
lyettes föúököt Tőrjére helyezte at az is.-.z 
galósag,-evégből tiszttársai távozása alka ii-.it 
bol bucsoestélyt rendének a va-oti vendeuló 
ben, hol Bardossy állomásfőnök bacsoztaila 
el megkapó szavakban, kiemelve amne*. er
demeit, rámutatva arra, hogy --ajnálau. • ; l 
megválni egy puritán, kötelességtudó tisztvi-
selőjétől, aki. 1915. február közepétől lett 
Brolgálatotja czelldömölki állomáson. Az üd
vözlő szavakat Horváth Miksa meghat..uan 
köszönte meg. . 

áz B T Ifjasági Egyesület Kabaréja 
A.sok jó színielőadás után uj oldaláról mu
tatkozott l«) a jó hírnek örvendő egye-ület. 
Fényesen kivilágított színpad és nézőtér fo
gadta az érkezőket, majd elsötétülnek k 'am
pák és kiszalad a rivalda elejére egy tajue 
kis leányka Nagy Juliska, ki ügyesen át meg
lepő bátorsággal conlerált, bájosan csev̂ r es' 
ugy mozog, mint egy feloőlt a szin-. . i. 
Vitéz Horkay Béla adja elő a Waelsi bárdo
kat, előadása nagyon szép, a legapróbb i ís : -
letig kidolgozott volt, hatalmas orgánum, éa 

indulása az i KLs^k9zen.uge't te—i—a— íibá'.y álj! 
lebilincselte. Gm.ily Leoke magyar cl okai 
énekelt, hangja,-megjele'uése egyaránt "agy 
sikert biztosított Teljesen- tisztáu c-at-fö 
hangja minden variációban kitűnően érv' -
nye-ült, látszik.rajta,.hogy olthoiiaoaa T Í T - - -
galmasan tovább képzi magái A kitűnő 
kísérel Vintze lauar vezetésével na ••!• i 
emelte a sikert A kvartettről még csak a; -. 

Férfi szövetek. 
Angol öltönykelmék, fekete szmo- ! 

:-:;;,-• es zsákéit szövetek. Finom veloor I 
és tükórposztó télikabát kelmék, Dobié i 
Kagián kelmék. " . , 
Nöl szövetek. 

:—;~7Sima_ puplinok és schewiotok min- ' 
deii színben, ka/Anok, nöi posztók, kosz- 1 

tum Kelmék, divat aljszövetek, vé lourok 7 

és Coverkot kabát kelmék. 1 
Cosmanos-gyápja és pamut delinek, ; 

Enderlin és Goldberger festők éa Bar-^[ 
hetok, férli ingjzefin-.k, libertik. 
Kelengye cikkek. 

Kanavásznak.iiliom vásznak, Schroll I "S^g^S^^r^ 
scliiflbnok, angol schiffon-batist 80, 90, | erdemet. Kiss Sándort 
120 cin. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal és ágytenlők, damast 

, abrosz é» törülközők, paplanok. 

Férfi divatcikkek 
Kalapok, sapkák, nyakkendők, z-'b-

| kendők, kés/, férfi ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák és zoknik. 
Hol divatcikkek. 

. Flor. inusliii, selyem és fátyol ha-
{ risnyáK minden színben, gyermekharis-

nyák minden színben és nagyságban, 
keztyük, fflzővédök, 'kész női ingek és 

nyit bögy i-uiétarieiu JjaJlputik, azóta I J < U 
megizmosodott Boncz-.Jolanka láneV •;>;' 
nagy művészi teljesiunény volt, hogy '&V..I 
kora dacara a mai estén egy kiforrott «:u -
vésznő táncaiban gyönyörködhettünk. : Ki-s 
Linuskát nem először latjok a szín) a n, 
emlékezetűnkben el me^ »Az • i.eiaoh ha-

! rangot,. Todoreskooéja e. most Eötvi. • Jó-
; ztel Vár és kunyhó című veraével gy fspi-

totla eddigi sikereit Kellemes hangja'. ,1 é > 
aránt nagy d.c "etet , 
szialen uem ke l be 

matatnunk, >Nem tudok a!ud:.i« c.mű cu n 
logjával óriási sikert aratott Mini fx-rtiku 
jól megállna helyet hivatásos színészek arait 
ban is. Végűi vVirágfakadas< bohózat zárta 
le a hatalmi- és nivos műsort Patyi Irénke 
a harcias feleség nehéz -.-terepében kin : .Vu 
érvényesült a szerelmes anokahag Mell. sze
repében Somogyi Juliska helyes volt . pe-

Comóinek 
Szabó keUakek. 

Raktáron tartunk mindennemű 
férfi és női szabókellékeket. 
Selyem arak 

Taftalinok, Crepdesinek, Trikkosely-
niek minden színben. 
Kési nöi kábítok 

Külön konfectioosztály velour, posztó 
és kötött nő i és gyermek kabátok, női 
és jjy.-rmek schwetlerek, mellénykék 
"jíuiperek). 
Kendöarttk. 

Gyapja plaidek' pamut sálok, posz
tó nagy és kiskendök, gyapjú és pamut 
fej kendők és kötött kendők. 
Szőnyegek, pokrócok, gabonás zsákok. 
Fenü cikkeket a legolcsóbb árban 

árnsltjnk. 

pucskormány alatt uyüitl f-»rj szerepében Ktsa 
Sándor minden szarával megkacagtatta a 
publikumot A szerelmes unukaoccs •: - r 
Károlyon szintén meglátszott, hogy nem elö 
szőr van színpadon, mozdulata és baui-ja 
kellemeseu hatott, a kis fiu Odöuke, I'ulgjr 
Zoltán nagyban emelte a darab siketé.. . 
Kati szerepében Erősa Irma nagy ügyi s-é t 
árult el. Előadás után virradatig • i r t . lá::c 
következett, mely nagyon szép kOzOt-veet 
vonzolt es a legkedélyesebb hangulatban Itilyt 
le. A kitűnő előadás rendezése Vintze Vasi ir 
érdeme, ki agy szakludasával és .-okold dota 
gával méltán dicséretet érdemel. 

Felülfizettek: gróf Cziráky György, Vi 
doa Oáoiel, Bayer Géza, dr. Kováts Kalman, 
Pottyondy Pál 100" ezer K, ifj. dr. Radó 
Gyula, Zongor Marion 50 ezer, I I . . . - . , J . 
z-e|. if; Joó F»rei:c 40 ezer N-gy Sándor 
Mesterházi Flórian 30 ezer, Barvjeh Aad:r, 
Fehér János. Koll.irich Gusztáv. Kol.iz Sán-
dor.Tíarton Pál. Nagy András, Szabó Utian. 
Vincze József, Weisz Izidor 25 ezer 1 róna, ' 
Balázs János. Szeifert Jánosné 25 ezer 

J kor., Csuka István, Heimler N., Hef.héssy 
Jeno. Horváth Pal, Horváth Sándor, I . tetős 
József, Németh Sándor, Novak Ferene, Sehle-
singer Zsigmond, Snmogyi Gábor,. Taiiayoó, 
ifj. Vadócz Sándor. Weiler-Testverek, W - i s j 
Zsigmond 20 ezer, Németh Lajos v-Ú_«zéT, 
id. Berkes János, Berzsenyi D-zső. ti iler 
Pil . Csorna Sándor, Horváth I-tván, K. Hor
váth. Sándor, Hubert Sámuel, Kiss Mihály 

aMDazsmn: i . IÜIUV ' 

dü minőségben & 
legelőnyösebb 

h áttkuii 

ST R N JÓZSEF &. T. 
Bndapest, Calviii-lér 1. Alapíttatott 1860 ban. 

IKizárólag el iören 
dfi minőségben 

legelóztySsib!) 
á r a k o n " 1 

Nöi és férü ruhaszövetek. Női, férfi és gyermek iehérnemflek. Vászoa' és mosóárak 
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Kutast Sándor, Lencz X Németh Pal, Petke 
Gyula, dr. Porkoláb János, Szita Kálmán, 
Vargyas Ferencbé 15 ezer, Adorján Dezső, 
Berec. Lajos asztalos, Bogárdy Lajos, Csok-
nyai József, Dinkgreve Nándor, Gál József, 
Hajni, 11. Samu, Hokbold István, Jankó An-
t ti, K .ss István, Kiss Pálué, Koppányi Károly, 
Kovács Sándor. Kövesí Paula, László Mihály, 
Móritz Károly, N . N _ . V X . , X . X . . Nagy Ilonka 
Vönöczk, Nagy József, Németh Imre. Németh 
L : v i . . Németh Jenő. Noszlopi. Kálmán, Saller 
Gyula, Szakály György, Szálay Ferenc. Szit-
kovies József, Szórády Dénes, Talabér Lajo.., 
Vad t : Jenő, id. Vad. ez Sándor, Vajai Karoly, 
Vajai Sándor. Viragh Gyula, Záborszky Sán
dor. Zichert Zoltán 10 ezer, Kiss Sándor 9 
ezer, Jankovits Imre, Györkös István 7 ezer, 
Koczor 1.1 jos 6 ezer, Berkes János, Berkes 
Jenő. Gömbös Kálmán, Koczor János, Koma-
tils Lrníi. Korácsies Sándor, Lalics Milán, 
Lrndfai Gyula, Molnár József, N . X . , Németh 
István, Reich Imre. R'ich Margit, Röh Pál, 
Szab • Ida, Szabó Jakab, Szeiler Jenő, Tóth 
Gyula, Vadócz István 5 ezer, NSKV Gergely, 

•" 4 eze-, fi. K 

Nyilt-tér. 

i'zei koré TOHéTB La 
E z - n aemes adományozóknak, valamint Kő 
ve.-i Ferenc borbélynak, ki a ma zkirozás 
mi.. •• ;ját díjtalanul végezte, ezúton mond 

L-SZ ejtye-tl'et vezető-ege. Folyó ho 
"28 aj; kedden'este 8~ órakor tartja a fenti 

egye's ilet leszámoló — s ezzel kapcsolatban 
évzat . gyűlését az Arpád-utcai iskolában, 
melyr • a t. tagoknak minél nagyobb szambán 
luH'j enését keri a vezetőség. 

. Oj sportegylet. Most mar minden na-
tjyobh helyen alakult sportegylei é-s sok he-
•yiii em egy, hanem több is. hogy az ifju-
sago a kOlöoféle sportokban minél jobban 
neve ék. A falakról jött jelentésekből öröm
mel 'SZÍIDK hirt. hogy ott is egyre-másra' 
a'ak iák S sportegyletek. Augusztus 3 án 
iVssy monvibau alakitetta meg az ottani 

.lelke ifjúság a Nagysimonyi Torna Klubot, 
aiiif íek keretében az összes sportnemeket 
fogj.s kultiválni. — ' ; -

A Kath Legényegylet nyári táncvi-
caln ... sz iden is a legnagyobb jókedvben, 
nagy 'áron vigadui vágyó közönség megjele
nése mellett folyt le. A tancvigalom a hajnali 
óra e i n ért véget. Felnifizettek: gróf Cziraky 
Llyf. y, dr. Horváth Kálmán, Szőgyény-Marich 
Ferei cné grófnő 100 ezer K, Bayer Géza 50 
ezer l i , Kovács Lajoj 40 ezer K, dr. Horváth 
Káro'v, Móritz József 30 ezer kor., Vioczo ! 
JCzsel cipész 30 ezer korons, Holpert Jó- j 
zsft 27 ezer K, Marton Pál. Dti Mihály 25 
ezer K, Balázs Ja J Ó S , Békeffy György, Bogács 
Gr. .v. Farkas N., Horváth Karoly, Kovács ' 
Józ-e 1. Németh Sándor, Simonfi Istvan,Siuger 
Fer ' c. Somogyi Gábor, Szabii Gyula, Szarka 
Frigye', Szeifert János, Vad. cz Sándor 20 
ezm \, Lakatos József, Nóvák Ferenc 17 
ezer K, Hokhold István, Knty József, Nagy 
E ' . : Szabó József, özv. Vintze Tami.sné 15 ' 
ez-: '\, Katovits N., Németh Bö.s ike 12 ezer 
K , Y.endler Lajos 11 ezer K, özv. Balogh 
L i i voé, Berkes Jam>s. Bogács József, Dink-
gre - Nándor,' Jardi Bernardin. ázv. Jánosa 
G y i a a é , özv. Ma:nassy Antalné, Mórotz Kmi-
l-'.t) Lalics' Milán, Kemenesaljái Köze, Hitel -
l a k. Pethó Lajos, Petke Gynla, Rozm.iun 
Sti i ior , Srendor János, Tóth Ferenc Török 
Fi re c, VVeber Henrik 10 ezer K, Decker 
Jó -se', Holpert Mihály, Jtfguvits Imre. Stekler 
Is v •, Taschner József 9 ezer K, özv. Zsol-
dts Antalné 8 ezer K, Bóta La.-zló, Honits 
Lajo . Klatfl Sándor, Kovacsits István, Marosi 
Fe e- c, Németh Pál, Pum J á n o s . Svéda Jö-

..Zf.if Szabó Gyula 7000 K, Bali Ferenc 6000 
K Rmko Saudor, Angval Pál, Klaffl Gyula, 
K aaits Lajos, Nagy Lajos, Pethő Karoly. 
Seb. linger Sándor, Sramm Gézáné, Szabó 

K rovatban koilóUekért lt)e\Caégtt nem vilial a Szerk. 

Búcsúszó. 
J K i _ dv_óta ittbontartózkodásuok 

alatt a szeretetnek és barátságnak annyi 
jóleső jelével találkoztunk ismerőseink 
és .jóbarátáink részéről,, hogy most, 
amidőn ismét visszatérünk a mi ottho-

) nnnkba Amerikába, kérjük, hogy tart
annak meg továbbra is jó emlékükben, 
mi is mindenkor örömmel fogunk reá
juk- visszagondolni: Isten velük — 
és velünk I 

JUothner Henrik és neje 
v szfil. Sláger Emmi. 

I Vidéki földbirtokos 
) - uri családhoz 

belső szolgálatra felvétetik egészséges. 
gyermeKtelen házaspár. Az asszuny sza
kácsnői, a férfi .pedig inas szolgálatot 

teljesitt?ne. Cim a ki idóhivátaiban. 

Tűzifa eladás. 
Nagyobb mennyiségű tűzifa lekj. 

tésem vau, miért is abban a helyzet, 
ben vagyok, miszerint elsőrangú gyer
tyán vagy cser' tűzifát szállíthatok b. 
rendelőimnek ab Czelldömölk állomás 
4,400.000 koronáért. Lakásomon ugyan-
csak kapható fenti fából kicsiben is 
hol a fa minősége is megtekinthető! 
Kapható cement, mész, kutgyürük, be-
tonkntkávák és mindenféle betonárok. 

Csoknyay J6i«r^ 
fakereskedő Czelldömölk. 

Olcsón eladó~2 járgány teljes 
felszereléssel, 2 cséplővel, 1 
körfűrésszel és 1 szőrórosta. 

Hegtekinthető 

Hemer 'Káltliáliuál Albtiaáguu. 

J ; l * 
N fi 
S . H I . 
S;ine 
F-re 
renc 

.. Viniczav Karoly 5000 K. Buza Imre, 

. Syarcz Kálmán. Sikorszky Ferenc, özv. 
a Inrreué, Szita Kálmán 4000 K, Bokor 
r. Csepeli Lajos. Gersey Ferenc, Fekete 

c. Havasi N,' Horváth József, Kiss Fe-
Koczor Lajos, Kovac- László, Kulcsár 

i. Mesterhazv Kálmán, Németh István, 
ffir-nf H N Pre-inr fiéia, Snlti K a -

akik varrott 
és szeges munkában jártasak, 
felvétetnek Csnka Istvánnál 

Czelldömolkön, Sági-utca. 
Házaknál fehérnemű javítást, 
harisnyák fejelését dijtalanul 
végzem. Jelentkezéseket a 

kiadóhivatalba kérek. 

Magányos úrhoz, esetleg fiatal házaa-
_y' , párhoz 

házvezetőnőnek 
ajánlkozik szerény - igényű nyugdíjas 
özvegy. Ajánlatok .Házvezetőnő , cimen 
= = a kiadóhivatalba kéretnek. -

H á z 
gazdasági célra kiválóan alkalmas, istál
lókkal,' kocsiszínnel é s .taKarmányos 

kerttel azonnal olcsón eladó. 
Cim a kiadóban. 

A (Nemzeti) Magyar Áruházban 

Z l e h o v s z k y D e z s ő n é l 
az olcsósági hullám még mindig tart. 

Ára inka t még mindig lefelé száll í t juk. 
Felhívom a vevőközönség b. figyelmét, hogy mielőtt rőfös, rövid 

és m i n d e n n e m ű divatárukban szükségletét fedezné, okvetlen, saját érde-
.kébeti üzletünkben versenyárainkat megtekinteni szíveskedjék. 

Olcsóságról, szolid és pontos kiszolgálásról mindenkit biztosítunk. 

szives pártfogást kér Zlehovszky Dezső 
a (Nemzeti) Magyar Ariház 

Járásbirósági épület. C z e l l d ö m o l k ö n 
Gallér és mindennemű tisztítást és festést vállalunk. 

r-- .—Szeiler Jenő, Somogyi Mihály, Vajai 
S-eat ir 2000 K , ' N . N. 1000 K. A íelOlfizeté-
s jr . eznion is köszönetet mond az egyesO-
I I , nöksége. 

Szülök figyelmébe! 
A' kezdődő iskolaév a.kalmava. felhívjak a t.' szülők figyelmet "üzletünkre,- mini a 

legelőnyösebb bt szerzési forrásokra. "•?>•-' ; , • • - . 
Nagy választékot nyújtunk a kivetkezőkben: • ^. ' '•' 

, Uri, női és gyermekharisnyak. .-oknik. keztyük. kötött kabátok, mellények, szyetterek. 
tricoaruk, kötények stb. , '•.*'.'.. '•' 

" Dn é» i,r,i fehérneműk, továbbá a-kgojabb divatú biusok. öyek, kalapok sapkák, 
retikOMvk: fétabütok-ftb. 

Előrajzolt *s 'kész kézimunkák, hímző, kötő, horgoló selyem, pamut es gyapjufonalak, 
cérnák, magyar perzsaszönyegek"minden nagyságban. - W-' 

Babakelengyék, piperecikkefcf diszkosarak, szalagok, csipkék, cérnák stb. 
Sportcikkek u. ns. foottball, ifió és athletikai felszerelesek, dresszek stb. 

. Mindezek a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelben. 
Női ruhák guvlirozása, plisszirozása és hohlozása. ' '. • 
Amidőa mégegyszer t. vevőink figyelmébe ajánljuk üzleteinkét, megjegyezzük, hogy 

aki ezen hirdetésre hivatkozik, a "vásárlás végösszegétől 5 százalék engedményj kap. 

Ifj. Stern Lipót 
Fosta palota. 

P á P A . Alapítási év 1884. 

Előnynmda saját chablongyártással. 

Stern Vilmos 
Ffi-ntca 31 

Divatkülönlegesség és sportcikkek. 
Kérjnk kirakatainkat állandóan figyelemmel kisérni 1 

vflinversts tarm*uz»t SAarnmMitMühSB, CaJMBaOSK, 


