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KEMENESALJA 
TOJTES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 

Hegjelen .minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ára: Egész évw 8,korona, 'félévre 

korona, negyedévre. '2 korona 
Egyes szám ara darátiónként 80' fillér. 

Felelés szerkeszti-

D I N E G E E V E NANDOK 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája f Mtdömölkön 
idé inlézéndök'a szellemi részt illető közlemények, 

hii-detésék és mindennemű |M'nzilletékek. 

Néhány szó a közegészség 
javítása érdekében. 

• Irta; a*r. Xyikara József. 

Joggal mondhatjuk, hogy a köz
egészség fundamentumát a tisztaság ké
pezi ; mert ahol ez hiányzik, ott az úgy
nevezett kórt okozó mikroorgauisiiiusok 
legtöbb faja nem csak hogy el nem 
pusztul, tle hónapokig, sót évekig viru
lens marad: lévén a tisztátlanság me
legágya ezeknek a szabad szemmel nem 
látahtó apró kis élósdieknek, melyek 
mihelyt az emberi vérkeringésbe jutnak, 
itt rendkívüli gyors szaporodásuk kö
vetkeztében a ragáhjzét- és fertőző be
tegségeknek, mérges anyagtermelésük-
kel pedig számos esetben a váratlan 
és kora halálnak lesznek okozóivá. 

Az orvosi tudomány az emberiség 
eme kegyetlen gyilkosaival szemben is 
fölvette a harcot s küzdelmének eddigi 
vívmánya a mai közegészségügy. Ennek 
a tudományágnak ötven év elótt a mi 

nagynevű hazánk ti a Semmelweis buda
pesti orvostanár volt az úttörő-apostola, 
kinek most a fővárosban szobrot emel
tek, akit ez idő szerint világszerte ün
nepelnek, de akit 50 év előtt kinevettek 
és tanítását, hogy az orvosok fertőtle
nített kézzel nyúljanak csak belső .vizs
gálatkor a beteghez, haszontalanságnak 
nyilvánították. 

Semmelweis után még -20 évnek 
keltett elmúlni, hogy hazánkban e tan, 
különösen Fodor tanár lelkes agitációja 
következtében uj életre keljen, hogy ki 
bővíttessék és a már általánossá vált 
közegészségügy, érdekébén az 1876 évi 
XIV. törvénycikk megalkottassék. E tör
vény ma az orvosi rend bibliája s az 
ezt magyarázó miniszteri rendeletek a 
dogmák, melyeket — mint katonáéknál 
a terepet — -ugy kell ismernünk mind^ 
nyájtinknak, ha valamikor a fertőző ba
jok elleni harcból győztesen akarunk 
kikerülni.. 
"~~ Valamikor, — mondom — mert a 

győzelemnek meg sok minden áll az 
útjában^ Hogy csak egyetlen példát 
említsek arru nézve, hogy f; törvény 
rendelkezései ma, tehát meghozataluk 
után még harminc év múlva se szeg
hetik kellőképpen útját a fertőzés tova 
-terjedésének, a vörhenyt,-ezt. a leggo
noszabb fertőző betegséget említem, 
mely ha ragályozási fokában megköze
lítené a nála szelídebb, de ragály/.óbb 
kanyarót, akkor miatta egy-egy járvány 
alkalmával minden törvényes intézkedés-
ellenére is gyermekeink 60—70 °/0-át 
kellene féltenünk a haláltól Okát adom, 
hogy miért? 

Ugyanis az idevágó. rendeletek 
közt, — csak ugy nagyjából böngészve — 
a ragályzás tovaterjedésének megakadá
lyozására a törvény egyik S-a azt ren
deli, hogy az ilyen beteg a hátóságnak 
bejelentendő : annak pedig kötelességévé 
teszi, hogy a lakáson piros . cédulát 
függesszen ki. mert oda idegeneknek 
tilos a bemenet. I'gy. de a 'rokonokat 

TÁRCA 
Mult és Jelen* 

Emeljetek szobrot. 

Kineljeiek szobrot 
.Annak az asszonynak ,-•,•„•..-•*, i n n . 
Akiért egy nemzet 
Könnyei omolnak ! .-'*•* 
S az a szobor legyen hófehér márványltól. 
Fehérből, mini lelke fehér volt és tiszta. 
Szeme villanása csupa tűzből, lángból 
Hadd emlékezzünk rá mindörökre vissza! 

Emeljetek márvány * 
Szobrot Erzsébetnek, 

• ' ^ ^ ^ ^ ^ t e a a 

Állítsátok azt fel magas - liiidavárba. 
Ihnlil tekintsen el a nagy puszta síkságon. 

— • Szemelvények Kövcskuti Sea6 „Mult-cs jelen 
c verskötetéből 

Tudja meg e bonnak minden Ha, lánya: 
Nem voll jobb barátunk ezen á világon ! ^ 

Emelj magyar nemzet 
Szobrot Erzsébetnek, 
.Magas szellemének, 
Nemes, nagy szivének! -' 
Nemzetei, mely fényben, dicsőségben élhet, 
JtOjtiiyii ápi becsülni, könnyű ám szerelni I 
( i akkor szerelte a bús magyar népet, 
Amikor szegénytől elfordult mindenki. 

Emeljetek szobrot 
Annak az asszonynak. 
Akiért milliók 
Könnyeznek, zokognak I 
Antély szertezuzza a békot rabláncot, -

Az uh'ikor szobrot állit a — fegyvernek. 
I I szeretetével vili győzelmes harcot: 

Hegyek között. 

^ni 'k i i l az ég. erdők közölt megyek. 
Szívom az ózont, üdilö leget: 

ltercek között halk szellő támadoU, 
Hozván felém fris's fenyvesillatot. 

Erdők mögül must lünt elő a .Nap, 
Hármai, fűszál fényben csillámlanak. 
Derül mosolyg a völgy, a béri' aZ-ég, 
Csak_ én vagyok bús. szótalan, söti 

.Magám bolyongok szirtes ösvényen, 

.Most távol tőled, lelkem, hitvesem: 
Neved sóhajtom, kis madár felel. 
Mély almiból most ébredezve fel. 

Kicsiny madár.csitt ! . . én hadd álmotlom. 
.Mellettem lépdel az én angyalom. 

'Most ömlik a Nap árnya, fénye szét. 
Csókolom arcát, homlokai, kezel. . 

A Nap világa mind reánk ragyog, 
l ' l l i l l m i i Ii mi tjin oly Imldiigok^—-

körü l tünk most minden virág nevet, 
Alig hiszem, hogy ez csak — képzelet. 

SZÁLAT G Y U L A épület- és bútorasztalos 
és temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hujber-féle ház). 
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban 
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és a szomszédasszonyokat•- ki tudná 
(e cédula bizonyara -nem) visszatartani 
attól, hogy kivánesiságböl. szerintük 
'illemtudásból, .meg. ne nézzék a kis 
Jóskát vagy Bözsikét s a látogatáshoz 
rendesen legkisebb csemetéjüket is ma
gukkal ne vigyék ? Kz a rendelet tehát 
tehát nem akadályozza meg. hogy 
mellette néhány százalek ragályzas ne 
történjék. 

A törváiiy egy további . rendelkezése 
ugy szól. hogy a beteget az egészsége
sektől el kell különíteni. • S hol az liem 
lehetséges. — és melyik szegény csa
ládban lehetséges ez? — akkor a beteg, 
ha kell. kényszene i is kórházba szállí
tandó . Igen ám, csakhogy az a bök
kenő, hogy hiányzik a korház, s ennek 
hiányában a beteg sem száll í tandó, te
hát szépen otthon marad a további, 
isinet néhány °/o ragályzas a lanyául . 

Egy harmadik rendelkezés szerint 
a vörhenyben meghaltunk temetésén 
gyermekeknek részt venni nem szabad, 
a koporsóra helyezett koszorúk sem á 
sirra, sem a sírba nem tehetők, ha
nem elégetendők stb Hát szegények
nél az ilyen köszönik nem igen fordul
nak elő; nem is emlékszem, hogy 
prakszisomban láttam volna: de azt 
láttam, hogy ilyen temetésnél az utca
gyerekek túlsúlyban voltak a felnőttek 
felett, amiből ismét kijut néhány ° ' 0 a 
ragályzas rovására. 

Amit e néhány sorban a^-ör-
henyre mondtam példaképpen, ugyan 
azt mondhatnám a többi ragályzó be
tegségre is. Azért ne csodálkozzunk 
rajta, ha minálunk az egyszer kiütött 
fertőző kór járványos jelleget ólt: mert 
hiszen azzá kell lennie mindaddig, mig 
a szülők az ó feladatukat teljesen nem 
ismerik és míg egyik-másik hatóságnak 
nem áll módjában az ide vonatkozó 
jendeleteket teljes egészükben végre
hajtani. A büntetés itt nem használ: a 
védekezésre a szülőket kioktatni, az ifjú 
nemzedéket nevelni kell: a hatóságnak 
pedig minden eszközt bírnia kell arra, 
hogy a közegészség valamiben csorbát 
ne szenvedjen. 

Ezen eszközök valamennyiének bi-

ne szolgálják a közegészségügyet . Ott. 
ahol monumentá l i s palotákat néni épít
hetnek e célra , letehetik a fundamentu
mot: mehet aztán az utódok tovább 
építhetnek. K fundamentum, mint azt 
cikkein elején említem, a t isztaság. 

HÍREK. 

ré-a igfftr«»ftk városban 
énkben is — ma csak olyan idea. 
melynek megvalósulása elé talán még 
gyermekeink is reménytelenül tekinte
tének. Ezek inegsserzésébez pénz kell. 
s éppen e kellék áz. amiből soha sin
csen elegendő. Ez azonban' nem menti 
föl a hatóságokat azon kötelesség alól, 
hogy legalább anyagi erejükhöz mérten 

Érdeklödnek városunk asziatozása 
iránt. Dacára a beállott.hidegeknek, a/, asz-
faltmunkálatok szépen folynak és máshonnan 
is" érdeklődnek utánna. Mult kedden Kőszegről 
jón el egy tizés bizottság tanulmányozni a 
-munkálatokat és betekintést szerezni az azok
ról szóló szerződésekbe. Délben az államvasút! 
reslnurálión ír, Terítékű bankett volt a tisz
teletükre. A felköszöntök sorát Angiul' János 
köszegi'föjegyz.ö nyitotta meg, utána Berzsenyi, 
Községi h i n v íjr. J'letiuits Ferenc a vendé
gekre ürítenék poharaikat. A kiküldött 
bizottság a délutáni 2 órai vonallal utazott 
vissza Kőszegre. 

Nagy szerencsétlenség az állomáson. 
Mull hétfőn, e hó 12-én Lfi'la .József máv. 
fűtő Székesfehérvárra volt.indulandó az f>im.">. 
sz. mózdonynyal. Miközben a mozdonyon|(og-
lalaloskodoii, annak egyik csavarját a gőz 
kicsapta és a sebesen kitóduló gőz l-adát 
alaposan összeégette' Sérülései, habár súlyo
sak, nem életveszélyesek. A szerencsétlen 
munkájában és kötelességében lelkiismeretes 
fűtől lakásán ápolják. 

A minim az fecskendő bemutatása. 
A mult vasárnap a Magyar minimax építő 
r-t . képviselője bemutata a vásártéren, a 
készülék praktikus voltát a mellyel pár pilla
nat alatt egy 12 négyszögméteres kátrány-
mezőt a legnagyobb egés között eloltott, úgy
szintén egy kél méternél magasabb máglyát* 
— A készülék gyors és biztos működése ugy 
a kivonult tűzoltóságot mint az Összes jelen-
voltakat meglepete. Mint halljuk mar igen. 
sokan tettek rendelést. 

Halálozás. Az isteni tjondviselés ugyan
csak súlyos csapásokkal látogatja meg Duka 
község köztiszteletben álló r. k. tanítóját: 

Letört Virág. I smét 'a ra tás kelleti a 

kérlelhetetlen halálnak. JIKÍXZ Antal máv. ko-
csiinester kedves leányát. Mariskát tagadta 
el az élők közül a kaszájával. I.egszebb_ri>-
inények"'szálltak vele a sírba. A gyászoló 
család a következő gyászjelentést adta ki • 
Jlithc Antal és neje sz. Vintze .Mária ugy 
gyermekei József. Antal és l.idia. valamini az 
összes í-okon-ag nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik felejthetetlen jó leányuk, 
testvérük: lluita Mariskának - élete l.s-ik 
évében.- hosszas*szenve<lés után. f. hó lö-áo 
reggel '.' órakor . történt - gyászos elhunytát 
A megboldogult hűlt teteme f|- hó líl-én d. u. 
3 órakor fogaz ág. evang. egyház szertartása 
szerint a helybeli sírkertben örök nyugalomra 
letetni. Celldömölk, l'.tOtí hói?. - I l i . Áldás es 
béke lengjen drága hamvai felett. Hava-
talára a "celldömölki leanyegylet koszorúi he
lyezel!. - - , 

Fodor Antal dr.- tiszteletbeli jegyző. 
Varmegyénk központi, tisztikara egyik érde-

I mes tagjának a héien szép és jól megérdemelt 
j .elismerés jutott osztályrészül. Dr. Bezerédi 
i István főispán, értesülésünk szerint dr. Fodor 
1 Antal, közigazgatási gyakornokot kinevezte 

vármegyei tiszteletbeli jegyzővé. E ténynyel 
formálisan bizonyára az is dokumentáltatok, 
hogy dr. Fodor Antalnak, ki az üresedésben 
levő szolgabírói állásra tudvalevőleg pályázik, 
személyi tulajdonságait munkásságát és kép
zettségét illetékes helyen az elnyerendő tiszt
ségre mindenben megfelelőnek és alkalmas
nak -ítélik. 

Altalános a panasz, i Beküldetett.) Min
denki előtt érthetetlen, hogy az aszfaltozó 
társaság miért ásatja fel az egész községet 
akkor, midőn nem végezteti a . csatornázási 
munkálatokat Az volna rendje és módja, 

Hiogy mindig c-ak egy utcát ássanak fel és 
midőn ezzel végeztek, jönne sorra a második, 
harmadik stb. Ha már a társaság nem is tö
rődik a polgárság életbiztonságával, az ille
tékes hatóságnak elejét kellene venni ennek 
a tűrhetetlen állapotnak. Vagy talán felesle
ges előre intézkedni addig, mig előbb 2 -3 
nyak-, és lábtörés nem gazdagítja helyi 
krónikánkat ? Ugy látszik, e tekintetben is 
még csjtk oly szudáni állapotok dominálnak 
Celldömölkön, mint akkor, midőn reggelenként 
utcahosszat az ablakokon át a szőnyegeket 

IK-rhán Józsefet Egymás után haltak meg, a ^ m - M . ' m i i l , „ettéÜSjptt 
első felesége, két oki. tanito-fia. egy tanító- | kiürítését is volt szerencséüenségem észlelni 
jelült fia és most e. hó 11-én éjjel József 
nevű tia. ki bencéspapnövendék volt . szinten 
elköltözött az örökkévalóságba. A Mindenható 
adjon vigaszt a szomorkodó család fájdalmaira. 

Sorozás eredménye. A . celldömölki 
sorozójárásban az utolsó sorozat alkalmával 
bevált a közös hadsereg részén' 117, a hon
védség részére :lt>. I'ói tartalékba helyeztetett 

igy a « q ^ - ; g & B f l ^ « * ^ 
Kiég szép eredmény. ., 

Gyűjtés emléktáblára. Kara Musztafa 
Antal osztrák tábornok nagy vérengzést vitt 
végbe Eperjesen annak idején. Csak ugy hul
lottak véreink: rakásra ölette a magát magyar
nak nevező liazaíiakat. Az ott elhullott nem
zeti vértanuk sildekének nagy emléktáblát 
fognak állítani, melyre a gyűjtést vármegyénk
ben is az alispáni hivatal elrendelte. 

Ugyanis a lapát tartalmából egy rész nya
kam közé is került. Mikor érjük meg már" 
azt. midőn hatósági közegeink a közbiztun-
ság. közegészség és köztisztaság felett éberebb 
figyelemmel fognak őrködni ? 

Fogyunk, hegubibb járásunkból a követ
kezők költöztek az uj világba: Amerikába: 
Szakács János. Józsa Karolj ,^b»rse l . Süle 
ÍTtl,' Verasztó János, Ivín tá" 
Sebestyén József, Kapitány János, Sebestyén 
I jszló, Szabó István, Kertész Károly, t.Ság) 
Németh Bálint (Szt-Miklósfa). Slopszi Anna, 
Lakatos Béla. Lakatos István (Kenyéri), Szőke 
Mihály, Nóvák Mihály, Nyársi Imre,- Kovács 
József i Kecskédi, Molnár János (Csönge). I'ós 
Sándor, .lakói Sándor H tstliasszonyfal, Keresz
tes Károly, Czigi János (Vöröck). — Vájjon 
mikor lesz vége ?! . . . 
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Eljepyzós. Vágó Dezző pápai uriszabó 
eljegyezte Varga Teruskát. — ... 

Felakasztotta ntag.it. Meghasonlott az 
élettel -Mészáros József simonyi gazdaember. 
Régóta panaszkodott hozzátartozóinak, hogy 
ráunt az élet sok bajára, önkezével vet 
véget életének. A héten meg is valósította 

"régi szándékát Mészáros József. rVIment há
zának padlására, s ott az egyik gerendára 
felakasztotta magát. Hozzátartozói holtan ta
lállak csak rá. A celldömölki szolgabírói hi
vatal részérói még tegnap 'kiszállt a helyszí
nére Takách Márton főszolgabíró és dr. Király 
János járásorvos, s megejtették az or-yósrend-
öri vizsgálatot 

A Rabaszabalyozo-Tarsulat a mull 
bélen tartotta, meg rendes évi közgyűlését 
gróf Czirákg r\*~ v. b.. I . t. társulati elnök 

. elnöklete alatt. Első puniúl dr. Darányi 
Ignác levelét olvasta fel. melyben a miniszter 
megköszöni a társulat üdvözlését és továbbra 
is támogatásáról bisztositja. Két lemondott 
választmányi tag helyébe' HSgyfxzy l*ál és 
Frink I.ajos érdekeltékel választottak meg. 
Az 1907. évi költségelőirányzatot a gyűlés a 
felvilági tsitást ik. meghallgatása-után elfogadta : 
a rendes költségek 1 JJ24.I ÜK I koronára, a 
beruházásiak 320ÜÖO koronára rumiak. A 
vezetőség végül utasítást kapott, hogy a ket-
százhariuiiicczer koronára emelkedett járu
lékhátralék- behajtását megfelelően szor
galmazza. 

_ Halálozás. Kotb M. A. a pápai izraelita 
hitközség főrabbija hosszas /szenvedés után 
r!2 éves korában meghall. Temetése csütör
tökön d. u. volt óriási részvét mellett. 

Korcsmárosok ont. szövetsége. A 
szeptemberben tartott orsz. korcsmáros-
kongresszUs elhatározta, hogy orsz. korcsmá-
ros-szövetséget létesít. Az előmunkálatokkal a 
budapesti, korcsmarosok ipartarsulatal bízta 
meg a kongresszus. Ezek az előmunkálatok 
serényen folynak, ugy hogy a jövő esztendei 
szabadkai kongresszuson már meg fog ala
kulni az orsz. szövetség. 

TttX. Magyargencsen özv. Kerkápoly 
Károlyné gazdatiszti istállójának padlása, ugy 
látszik, jó tanyája a tűznek. Már több ízben 
keletkezett ott tűz, de mindannyiszor hama
rosan el tudták fojtani. Mult héten is kiütött 
a tűz. nagy erőfeszítéssel el is tudták nyomni, 
de végre is a hatóság erélyes vizsgálatot in-
dilott, hogy megtudja a tüzek keletkezésének 
okát. 
- A. szentgotthárdi főgimnázium államo
sításának költségeit a kormány fölvette az 
I'.MIT . évi állami költségvetésbe s igy a fő
gimnázium annyi vajúdás után végre szilánT 
alapot nyert.. 

Szapora koca. A westfáliaí Elten köz
ségben a napokban egy sertés •>! malacnak 
adotl életei. A tiszteletreméltó coca ugy el
gyöngült az örvendetes családi esemény kö
vetkeztében, hogy nem sokára kimuU. 

—Hkt- L

v-5"rn(5Jrj*' Alsóságon a vörheny jár? 
san fellepett. A hatóság a legszélesebb körű 
intézkedéseket tette a járvány továbbterjedé
sének meggátlására. 

Andrée utolsó üzenete. A legajább. 
hírt ArtJréerül közli most ismét á koppen
hágai Afdenblad. mely.alig hagy kéiséget az 
iránt. hogy. Andrée merész utján elpusztult. 
Egy Izland felett hajózó cetbalász palackot 
látott a tengeren s igyekezett azt kihorgászni. 
A mikor kifogták: akkor látta, hogy a palack 

bar—erősen le volt dugaszolva üres. 
A tengervíz felig lemosta vignettáját, de 
meglátszott rajta a ü águ korona és kék 
mezőben az arany l irilTmadar. Az egyszerű 
halász ezt valami különös feledeimi palack
nak vsjlti. s Iioj-.-; visszurt utjabül eldicseke
dett jjrele otthon a norvég partokon. Itt rá-
öttek. hogy ez az( Esterházy cognacgyár pa
lackja de rajöllek arca is. hogy a palackban 
papiftekeres van. A dugasz eltávolítása. illan 
kitűnt, hogy ezt a levelet Andivé tette a 

.palackba, amikor léghajója már a tengert 
súrolta a 84-ik szélességi fok alatt, oly der
mesztő hidegben, hogy az utolsó palack 
cognacja is .elfogyott s a tnegfagyásnak van 
kitéve. 

Hirtelen halál. Németh i lyürgy készői 
lakos f. hó lli-éu hirtelen meghalt. 

A nyomer halottja. > megélhetés sú
lyos gondjai sok szegény munkás ember szi
vében ébreszti fel a pusztulás gondolatát, 
megérlelik benne a szomorú elhatározást, 
hogy a munkás élete bizony nem hangulat, 
nem rohanó impressziók láncolata, hanem 
hiába való verejtékes munka a betevő falatért, 
melyért küzdeni kell. l'risch Márton földmun
kás volt Keleden. Dolgozott. Most abbahagyta 
a munkát a bet elején leiakasztotta magát. 
Feleseget és a családját a legnagyobb nyo
morban hagyta. ; * . 

Jóváhagyott díjszabályzat. Ostfiasz-
szouyfa község vásári nclypenzdíjszabalyzatát 
a kereskedelemügyi miniszter jóváhagyta. 

Államsegély néptanítónak. A kul-
tuszminister llösy Eerencz kemenesmihályfai 
ág. evang. néptanító -fizetésének 800 koronára 
való kiegészítése végett 192 korona államse
gélyt engedélyezett. • . 

Szanatóriumi Naptár. Gyönyörű k o n y -
vet küldött nekünk mulatóba a József Kir. 
Heiceg Szanatórium Egyesület Valóságos re
meke a' könyvkötő magyar iparnak. A szép 
vászonkötes előlapján van az egyesület emb
lémája a kígyóval küzdő gladiátor, a mely 
művészi képben, tünteti föl az emberiség 
küzdelmét a tüdövészszel. Tartalma pedig 
egyesíti a legelső írókat Szabolcska, Endrődy, 
Száváy, Bérezik, Jaszay Mari, Abonyi, Pro-
hászka püspök. Vámbéri, Somló, Szomalíáz 
f.ipcsey, Dalmady, Hevessi, Sass . £ d e stb. 
novollái, versei, cikkei fognak az olvasó 
gyönyörűségére szolgálni. Illustrácioi gyönyö
rűek, valóságos (liszkíauassa léve a napiari, 
mely bátran lehet minden szalon asztalnaa 
ékessége. Mivel naptár minden háznál kell 
s mivel oly magasztzs szép célra adja ki 
az egyesület, ajánljuk, rendelje meg mindenki 
a Szanatóriumi Naptárt.(József Kir. Herceg 
Szanatórium egyesület Budapest, IX".. I.ónyay-
űtca i7.i A megrendelő még abban a kivé-

aMMttimauiiiriwii u » 1 BttBM; • \m\ v 

., NY11TTÉR. 
E rovat tartalmáért nem felel a szerkesztő.- . 

Nyilatkozat. 
Alulírott Günsberger Ignác és Güns

berger Lipót alsó-sági lakosok ezennel 

kijelentjük, hogy a f. é. július hó 28-án 

Celldömölkön az izr. imaház udvarán 

Kosenthal Lipót úrral széniben használt 

sértéseket nagyfokú izgatottságunkban 

követtük el, miért is nevezett úrtól .ezen

nel bocsánatot kérünk. 

Celldömölk, 1906. évi nov.' 16. 

Günsberger Ignác, Günsberger Lipót 

Naptár 2 körömiért egy 20tH| koriina értékű 
igen bályos nyereményeket nyujttí sorsolás-
vesz részi, melyek sorsolását halogatás nél
kül március hó 30.-án okvetlen megtartják. 

422 sz. 1906. vhtó. - / • - : ' ; 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. ,102 §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a szom
bathelyi kir. törvényszéknek 1906. évi 
9726 és 9728/p számú végzése követ
keztében dr, Szekeres Pál és dr. Schei-
ber Zsigmond ügyvéd által képviselt 
Friedlieb Béla és Fodor Simon jános-
házai lakos felperesek javára Antal Ist
ván jánosházai lakos alperes ellen 900 
kor. és 2000 kor. s jár. erejéig 1906 
évi október 17. és 18-án foganatosított 

.együttes kielégítési és biztosítási végre
hajtás utján lefoglalt és 1084 kor. 54 
fill-re becsült következő ingóságok, u. 
ni.: különféle kész férfi-ruhák, szövetek, 
varrógé és egyéb tárgyak' nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árvetésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1906 évi V. 297/2 szánni 
végzése folytán 900 K tőkekövetelés, en
nek 1906 okt. .1-80 napjától járó 6 % . 
kamatai és eddig összesen 119 K 82 
fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Jánosháza községben a 
vásártéren leendő eszközlésére 1906. évi 
nov. 23. napjának d. e. 9 órja batáridőül 
kítüzetik és a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
"törvénycikk =107. 7>s 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni. 

Amennyiben az • elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t-c. 120 

tétfk 
?rM^ÖS?1-. e j ! e l £ jJ"jl71) ifi rlrrnilfJ.1 . 

Kelt Celldömölk. 1906 nov, 8 

Záborszky Sándor 
kir. bir. végrehajtó. 

, f n 

Legsliamsrtebb Bég. "V A ( í r O P B 7i S O foaakkdkitttntstTtl 

e l ső pápai férf i -divatterme 
F . 4 l » A , F ő - t é r . 5 3 . s z á m Nagymunkás szabó segédek felvétetnek. 

Kifogástalan szabású 
f érürnhák, papiruhák, 
Uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak, vasu
tasaknak, erdőőröknek, 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
Icgelegánsabbanmérték már. 

http://ntag.it
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15 
forintért tiszta gyapjúszövetből 
mérték szerint elegáns kivitelű 
lerhöltöny, felöltő vagy téli

kabát 

Krausz F. és Tsa 
uriszabó üzlete 

B u d a p e s t , Kerepesi ut 69 szám. 
Vidékre mintákat mérlékveieli utasítással 

bérmentve. . 

Tájékoztató. 
Cipész: 

Gerencsér András uri es női cipész. Vásár-
t ér-utca 

Jánosa Pál uri és női cipész. Ferenc József
utca. . . . 

Klaiil Gyula férfi es női cipész. Erzsébet-n. 
Beit OiVid uri-. női-és gyermek-cipő raktára. 

Kossuth Ijyos-utca. ' --•*•'• 
Divatára kereskedő :• 

Löwenstein j . és Fiai, Celldömölk és Pápa. 
legolcsóbb bevásárlási hely, 

Németh Markos uri es női divat kere-kedése. 
Szt. .Háromságtér. 

Fiiszerkereskedő: 
Almási JanOS fűszer-, liszt- es lestékkereskedő, 

Dömölki-utca. 
Gayer Gyulmé fűszer-, festék- és vaskeres

kedés. Szt. Háromságtér. _ 
Kohn Sándor fűszer-, liszt- es vegyeskeres

kedése, zománcozott edény nagy raktára a 
Szt. Háromságtéren. 

Hentes:; 

Bodor József hentes-üzlete •>.- husfüslölileje 
Jánosházán. 

Kertész: 
Mór Gyula kereskedelmi kertész 

Vásárter-ulca. 
Kávéház: 

Központi Kávéház Kossuth l.ajos-utea. — 
Kitnnő italok. pontos kiszolgálás!. 

Klein Jakab Uj káviháia a vasáti állomás 
kőzetében. Idegeneknek találkozási es szé>-
rakozó helye. Minden időben friss kávé. 

Erssibet-kavihái Győrött, Király-utca. Egész 
éjjel nyitva, naponta cigányzene. 

Kőmives és építési vállalkozó: 
Vizlendvay József építési vállalkozó es oki. 

epilö-mester Celleömölkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenfelé uj mun
kálatokat és javításukat. 

Horváth János, Janoshasan. Dj-utca. Elvál
jál mindenféle kőmives munkát, házak njra 
építését és javításokat olcsó árak mellett. 

Lakatos: . 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk, Sági-utca. 
Simon Sándor épület esgéplakatos.Kossuth-I^u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 
Lisztkereskedő : 

Herzield Mór. Csornai. Gázmalom Liszt-
Köraktára Celldömölk. Kossuth Lajos-utca. 

Takács György lisztkereskedése Celldömöl-
' kön. a lícncés-rend é|iületébeii. 

.MészárojL _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
transz "Mihály, Sagi-utca 

Siiger Ignác huscsarnoka Celldömölk. Kossuth 
Lajos-utca. 

Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a 
Kö-teren. (lelldömölkön. 

.. Pék: 
Kelemen Ferenc,Kis-utca Kíók: Kossuth I..-11 

Kenyérsütések elfogadtatnak 
Klein Adolf l'apai-ii. Kenyérsütéseket elfogad. 

Sorraktár: 
Altstádter József, U>molki-utca. . v hipes-lS-

bányai sör raktára, 
Szabó: .' 

Guttmann Adolf, polgári és egyenruha szabé-
• A tulipánéhoz. Vásártér-utca. Vasúti sap»-
kák es zubbonyok raktára. Kész férfi- és-
gyermekruha raktár. Olcsó árak. 

Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön, a 
Sági-utcában. Férfi-, és gyermekruhák nagy 
választékban tartatnak raktáron 

| Schlesinger Samu in'iszalxi divat termet ajánl
juk a kényesebb ízlésű közönség figyelmébe. 
I'ápai-utca. Gömbös-féle ház. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készit.' 

Mielőtt ruha*zukségletél íx'>zerzi. tekintse meg 
Síkos István rérfi és gyermek-ruha áru
házai Jánosházán. Mértékszcrintí megren
delések olcsó aro i i eszközöltemek. Tisztítá
sok elfogadtatnak. 

Vágó Dezső e l s ő papai ferli divat-terme 
Fő-ter ,25iJ. sz.- Készít katonai-, papi- 'és 
polgári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi ml- tkelniek raktáron ! 

Szállító (Spediteur): 
Schöntag Márton íuvaros, Kis-utca. Klvállul 
» fuvarozásokat mérsékelt díjazás mellett 

Téglagyár: 
Bárdossy á. és Társai, Sági-utca. 
Tory György, Szt. Háromság tér. 

Üveges ;•' - • 
Spieler Ede üveg-, jnircellán- e> lámpaáruk 

kereskedése. Szl. Ilároin-ág tér. 

Vendéglő és szálloda: 
Hnngaria szálloda, I'ápai-utca. Kávéház, ét

terem ésrszáUó-szobák Pontos kiszolgálás! 
KoronaszaUoda, KossuthLajos-utca. Ujonnau 

épült és fényesen berendezett 15 szálló-szoba. 
Szarvas vendéglő, Szt. Háromság-tér A Idg-

tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hnbert Samu vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 
Hubert Pál vendéglős. ( Isönge. 
KotSChild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke

zelt sági borok — Naponta Friss birkahús 
kapható. 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal' szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. 

Vak szamár szálloda ' i iyörött. Teleki-utca 
. Marschall Pál vendéglős. 

Vad'SSy Pal vendéglője Izsákfán. 

ALAGCSŐVEK 
ÜORNYOSZSINDELY 

iszapolt agyagból 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GOZTEGLAGYAR. 

Tory György vendéglő
jében azonnal kiadó egy 
szép tágas üzlethelyiség. 

S z a k v é l e m é n y e k 
az 

Esterházy Cognacról: 
V A . / — 

magyjiir. műegyetem bo
rászati laboratóriuma által hiva
talosan megejtett ésr általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alap
ján az ' 

Esterházy 
' M cognacot 
betegeinknél alkalmaztuk és ázl 
sikeresen használva mini. kitünü 
minőségül és a francia Cogna-
c okkal v é l e k e d ő i . a legjobban 
ajánlhatjuk. 

Dr. Tanrier Vilmos Dr. Kétly Károly 
egyetemi tanár. egyetemi tanár. 

Dr. Stiller Bertalan Dr. Ángyán Béla 
egyetemi tanár. — egyetemf'tanár. 

Dr. Réczey Imre Dr. Poór Imre 
egyetemi tanár. kir. tan., egy tan. 

„Egyesfiit czeglédi szőlős-
ga. dák boreladási társasága' 

CZEGLÉD. 
Egyenlősíti, bepinczé/.i és áruba 

bocsájtja a termelők tisztán kezelt 
legkitűnőbb borait. 

Nyilvántartja és~líözvétiti ezentúl az 
egyes termelők magán pincéiben, sa-
játkezüleg gondozott boraikat is. 

Különösen előnyős szövetkezeteknek 
és vendéglősöknek a nálunk való be
vásárlás, mert egész éven át egyforma 
és akármilyen nagytöniegben folyton 
egy és ugyanazon bort kaphatják. 

Ezúttal áruba bocsájtjuk a legki
tűnőbb siller szinú „Kadarka" és /.öl-
désíehér „Ezerjé", „Rizling" stb. fajo
kat is, melyek több waggon vételénél 
igen mérsékelt árban kaphatók. 

LEVÉL- vagy SÜRGÖtiXCIÍÍ: 
Kí/ysíiH szölöxijHzdiik Ifir&Uidfftt 
" ( . I (: 1. É D. 
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A. GR A R I A-tól 
ÁRJEGYZÉKET 

gözcséplökészletekröl, 
benz inmotorokró l 
és vetögépekről. = 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
.UekPélczim : ' _ 

AGRARIA Budapest Váczi-nt 2. 

r 
• 

i 

A r í A 

Aeetylen világitáshaz: 
Legjobb minösgfl római darabos calciumcarbid 2 6 K. 
Legjobb minőségű római szemcsés c a r b i d . . . 3 0 K 

Ára lOO'kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszámilása nélkül." ingyenes- csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-világitási berendezé

seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
-Gyors kiszolgálás!. 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-világitási és calcinmcarabid eladási vállalata 

BUDPEST, V , Váci-körut 26/a. 

Személy hitel! 
Kezes és kezes nélkül katonatisz

tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állami-, 
megyei- ró magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosait 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak 
és magánosoknak 1jt^—25 évig terjedő 
időre he t i , ' "1 iávT,^ n / 4 —és egész évi 
tőkekamat törlesztéssel I 

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi 
enqneté értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet. 

4 % 1 4 % ! 4 % ! 47o! 
J e l z á l o g h i t e l ! 
300 koronától.feljebb I . , íl. és III. 

helyre földek-, városi- és vidéki házak, 
nyaralók, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források 
és kőbányákra, a becsérték 3 / 4 részéig. 

É p í t é s i h i t e l ! 
építésiéi ben levő ingatlanokra 2—3 
réssletben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt! 
Bank- is magánadósságok convertálása I 

Váltó- és tárcahitel! Viszleszá-
mttolás k e r e s k e d ő k n e k ! 

Előnyösen Solid "alapon és gyor
san eszközöljük mindezen fenti művele
teket, elsőrangú intézetek által! 

E l s ő r e n d ű a j á n l a t o k ! 
• Kérten prospektust! 

Válaszbélyeg mellékleneó! 

MELLER L. E. 
Budapest, V. ker. Kohári-u. 19 B sz. 

Ha kqszvényben, reumában, ischias-
baa szenved, vegyed egy üveg 

DhFiescihjÉie köszvény-szeszt, 
mely csúzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, 
hát- és derékfájást, kezek és lábak gyen
g e s é g e t , fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít Hatása a legrövidebb idd 

alatt észlelhető. Kapható: 

Dr. FLESCH E. I . 
„•agyar korona" gyógyszertárában, 

GYŐR, Baross-nt 24 szám. 
Másfél deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra való -Családi, üveg 
5 kor. 3 'kis, vagy 2 -Családi- üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

küldjük. 

Rhenmát, Csúzt, Köszvényt 
fültétlenül és biztosan gyógyít a híres 

és minden házban nélkülözhetetlen 

Dr. Arányi kwkulesftirdŐi 

R h e u m a - 0 1 a j . 
Ajánlható kéz-, láb-, hát-, mell- és de
rékfájásnál, ütés, erőltetés, ficamodások-
nál, fülfájás és fülzúgás, fej- és fogfájás

nál. - Kapható a készítőnél: 
BALLÁ SÁNDOR gyógyszertára 

H ó d m e z ő v á s á r h e l y Kossuth-tér. 
Ara egy üvegnek 2 K. — Vrúbaüveg 1 
K. 6 koronás rendelésnél ingyen csoma
golás, bérmentve. — Pápán főraktár: 

Városi gyógyszertár. Fn-ntca 8. 

Ne mulasszon el kérni ingyen ás bérmentve 
prospektust és mintákat a legjobb styriai 

Férfi és nőilodenból 
vadászatra, erdészetre és turisztikára, valamint 
az összes divatszövetekből férfi- és gyermek-
öltönyökre, felöltőkre, ulsterekre, a legolcsóbb-
tóLa legfinomabb minőségig, az általánosan 
jéi hírnevek örvendő első és legnagyobb loden 

kiviteli cégtől, 

O b l a c k V i n c e 
cs. és kir. udvari pósztószállitó 

G r á z, Mnrgasse 9/c. ' 

Sok szenvedéstől szabadni meg, 
ha megismert áz " ~ 

ü n i v e r s a l - F l u i d 
bedörzsölő szert, mely enyhít: csúzt, 
köszvényt, rhenmát, fog- és fej
fájást és makacs borviszketegséget 
A kimerült izmokat és idegeket fel
üdíti és erősiti, amit számos elismerő 

-és hálairat igazol. — Egy kis próba
üveg ára 40 fill.. egv decis üveg 1 K 
50 fill. — Főraktár: 
Budapest, Török J. gyógytára 
Király n. 12. és Andrássy-ut 26. 

Vidékre 3 nagy üveget 4 K 50 I , 
12 kis üveget 5 K"ért portó- és cso
magolás-költségmentesen kiild a 
„Vörös-kereszt" gyógytár Temesvár 
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a 
• BarAossi Sáiör es Társa 

t eg1 a g jár a 

< . I I .1 <> m o I k . 

Iszapolt faltégla 
26 K 20 f. 

Tetőcserép 30 K 
1000 darabonkint 

1'talványok Almás! J á n o s fü-

s/.erkeie.ske<li'-s( l)en válthatók (Dö-

mölki-iilc.u. 

r>|u |u |o |o lo |o Ju |o |u |o |o |o |u |o |0 

- Tartós és jó ! 
Olcsö árak! 

Az árjegyzéki árakból nagy euuedmenyt 
adunk t. vevőinknek: ugyanis kervkparainjj 
árát felere: 80 koronára szállitottuli le.-Ma
gyarországba az elvámolásért í korona szá-

. mittatik fel. Világhírű JCnltiplex" kerék-
páráinkért >> éri inixMi jólrillnnt nilldliiiik. 
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről. 
Elsőminőségfi gyártmányú „Multiplex" ke
rékpáraink felülmúljak e téren Európa gyárt
mányait,, mert gépeink összes alkatrészei 
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok 
tartósságáért szavatolhatunk. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen c» K-nnenlvc kút. 

l „ M U L T I P L E X " k e r i k p a r g y á r , Berlin 2 5 7 . 
(iitscheiner-strasse lő. 

Hogy hívlak? Nincs többé csalódás I Mikor született? 

Szerencséjét lepecsételve őrzi a ISS bank l á z ! 
MINDENKI MEGKAPJA A SZERENCSE ÁLTAL NEKI SZÁNT SORSJEGYET! 
Fortuna segélyével minden niv és születési év részére egy szerencseszámot helyeztünk ei 

p e ' C s é l a l a t t i Máui 
a lepecsételt boríték clőoldala : A boríték"'hátsó oldala 

• í 

Hasznlja ki az alkalmat. — Fogadja lepecsételve szerencséjét tőlünk.! 
írja meg nevét," születési n p - f C ö f alatt az részére eltett 
evét es mi azonnal küldjük p C V ö C l < H f l . l l szerencsesorsjegyet. 

Sok ezer család, mely bizalmával bennünket megtisztelt, és a 

S. I S S szerencséje .Jf A t j Y" 

jelmondáS híveihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét: merítsen (In is a Kias bank-
kiapadhatatlan szerencseforrásábéij, vegye át tőlünk 

szerencséjének lepecsételt záloglevelét és gazdagsg, jólét Közel lesz Önhöz. 
XIX. sorsjáték I . osztályának húzása már f. évi nOV. 22. és 23-án lesz. 

Az I-so oszt. sorsjegyek árai: / 
Égy nyolcad K 1*50. Egy negyed K 3.—: Egy fél K 6.—• Kgy egész K 12—. 

Károly és Társa 
magy kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitó helye 

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 13. 
Fiókok: VI., Václ-körnt 5 szám. — VII., Erzsébet- körút 22. szám. 

Eladó szőlő a Sághegyen, 
|jt}é̂ |jf}é̂ |jf*é̂ H|jf}éSB̂  

A emenesalja legkitűnőbb bortermő hegyén, a Sághegy keleti oldalán, mintegy 

4 5 hold kiderjedésti, részbén nj amerikai vesszővel beültetett, jól gondozott 

szőlőbirtokomat örök áron eladom. 
A szőlőbirtokon egy csinos, téglából és kőből épített nyaraló-hajlék, úgyszintén 

kellő nagyságú pince is van. Az épület alkalmas nyári lakásnak isr- ~— 

ZZZII-ZZZI Venni szándékozóknak bővebb értesítést ad a tulajdonos Zmll iZZZmZ. 

id. Tory György. 
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