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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 

•egjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ára-: Égész;'.évre 8 korona,; félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 2 0 Bllér: 

Felelős szerkesztő 
D I N KG KÉVE NAÍTDOE 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkcrevc Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide inlézendök. a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzil jetékek. 

Ne feledkezzünk meg 
T e r e i n k r ő l ! 

Valamely nemzet nagysága leg
jobban aszerint Ítélhető meg, mennyit 

Jtajlandók polgárai jószánlukbój a haza 
oltárára áldozni s viszont az állani és 
az azt alkotó elemek mily módon vise
lik a honfiak gondját.' 

Hát bizony ebben a tekintetben 
édes hazánknak az európai államok közt 
éppenséggel nem jut elsőrangú szerep. 
Nem lehet ugyan kétségbe vonni hon-
fiaink áldozatkészségét, mely kiválóan 
az esetben nyilvánul, ha a haza veszély
ben van, ám mis,, békés esetekbén na 
honfitársak sorsával, különösen ha azok 
idegenbe szakadtak, vajmi keveset törő
dünk. Ugy látszik, a polgárok jobban 
szeretik hazájukat, mint- saját véreiket 

Pedig nem utolsó kérdés, mi tör
ténik ama honfitársainkkal, kik — ha 
talán világéletükben tényleg sohasem 
kerülnek vissza hazájukba — ' mégis 

mindig remélik, hogy újból le fognak 
telepedni a forrón szerelett rögön, .me
lyet se jóban, se rosszban soha elfelej
teni nem tudnak. Valamennyi európai 
állam a kivándorlás mái korában nagy 
és gondos' figyelmet íordit arra, hogy 
fiai idegen helyen is ápolhassák háza-
szeretetüket és módot találjanak a hazai 
nyelven .való társalgásra,' a nemzeti 
szellem ébrentartására. • gyermekeiknek 
olyatén nevelésére, hogy azok vissza^ 
térve eredeti hazájukba, ott otthonosok
nak érezhessék magukat. 

Nálunk az a nagy mizéria, mely 
kényszeríti a lakosság " jelentékeny ré
szét, liogy kivándoroljon, a megélhetés 
nehézsége, a silány gazdasági viszonyok, 

| egyúttal azt is okozza,"hogy"alig vetünk 
ügyet ama szerenusétlenekre, akik kül
földre vetődvén, ott telje-"". Hazátlanok-
nak kénytelenek érezni magukat A szív 
hazavonzódása szinte teljesithetlen vágy
nak bizonyul, - az élet gondjainak sivár
ságát nem melegíti az imádott édes 

anya: a haza élesztő szeretete, — a 
mire a kivándorlóit legszívesebben gon
dol: az édes haza — nem törődik vele. 

Ha magunk nem vagyunk hajlan
dók belátni, minő nagy hiba ez a nem-
Jjáiiomság — az a magatartás, melyet 
a külföld kivándorolt fiaival szemben 
követ, megtaníthatna arra. hogy mi is 
némi figyelmet fordítsunk erre az ügyre, 
s akkor bizonyára nem fog előfordulni 
oly eset. hogy egy honfitársunk, ki 
merő önvédelemből kioltotta az ellene 
támadó életét, a külföldi esküdtbíróság 
kénye-kedvének legyen " kiszolgáltatva, 
anélkül; hogy idehaza csak egy ember 
is a füle tövét mozgatná. Szeretnők azt 
látni, ha a boldogtalan Magyar Vince 
nem volna magyar, élete megmentése 
érdekében az illető diplomáciai kar 
nem követett volna-e el minden lehetőt. 
Csak mi nem foglalkozunk vele, mert 
a közömbösség nálunk már bevett 
szokás 

Tanuljunka külföldtől! Nézzük csak 

T Á R C A 
Képek. 

Egyedül dolgozom csöndes szobámban. 
Tenyerembe hajtőin a fejemet, szemem mitől 
sem zavarva suhan végig a fekete sorokon. 
De egyszer csak megelevenednek a holt belük. 
Elhagyják zárt soraikai, kilépnek a könyvből. 
Helyüket képek foglalják el. 

Nem' miivészkéz vetette őket vászonra 
gyors ecsettel, ragyogó színekkel. Nem is 
fényképész örökítette meg e csudálatos képeket 
üvegtelös műtermében, 

A külső világban valóság felet meg nekik 
• és én szemem elé tudom idézni őket mindig 
és mindenhol. 

Oda, ahol az élet forrása lüktet, óda,; 
szivem legmélyére vésődtek e képek. Onnan 
ki nem törli .őket senki és semmi, soha és 
soha. 

I . ' 
Az első kép. Tágas irodahelyiség egy 

kaszárnyában. Nagy állószekrények-, tömve 

vaskos irat-csomókkal. Vidám, mosolygó ta
vaszi reggel. Az íróasztal melleit szürkülő 
hajú katona dolgozik: Az~ezredkézelötiszt. 

Az udvarról trombitaszó hallik be a 
nyitott ablakon. Vége a reggé!i~gyakorlalnak, 
megjöttek a huszárok. A tiszturak leugrálnak 
lovaikról, odadobják a kantárt a privadiner-
nek és szétosztanák; ki erre. ki arra. A mai 
napra végezlek a szolgálattal. Szabadok. 

A kezelötiszt feláll egy- percre. Az a két 
függőleges ránc ott a* szemöldöke közt mintha 
még mélyebbre vésődnék, mikor szétszéledő 
társai után néz. Nagyid sóhajt. Azután visz-
szaül az asztalhoz, ráhajol az írásra és keze 
gyorsan szántja tovább "a sorokat. 

. Közbe-közbe'átvisz a szomszéd szobába 
egy csomó ké.-z iratot az Írnokoknak. Azok 
csak alig győzik tisztázni, másolni. Sok a 
munka. ' **'" • -

Egy óra tájt jut csak haza ebédre. I)e 
két lírakor mar megint'ott ül Íróasztala mel
lett és" folytatja azt a testcl-lelkel ülő robot 
munkái. — 

. . Nem tegnap kezdődött az a munka. 
Nejri is'tegnapelőtt. 

Harmincnégy év óta.megy ez igy nap
nap után. 

Hat óra tájt ér véget a dolog.' Xlöbb 
ritkán, később gyakran. Az iroda rabja föláll, 
végig törli verejtékes homlokát. Kardot köt, 
fid teszi- sapkáját Es eltávozik Gyorsan megy, 
siet, minthrt még mindig valami sürgős Ugy 
várna rá. I'cdig csak haza megy. 

Csak? 
Ez-a kicsiny, szó fejti meg. miért érde

mes harmincnégy éven át ily rabsággal 
gyötörni magát. -

Ölelő karok várják odahaza. Szerető 
gyermekek édes csókjai .simítják el arcától 
a gond barázdáit, hű feleség puha keze törli 
le homlokáról a verejtékei, mely értük gyön-
.gyözik.— " • . 

Es ö ugy érzi, "hogy ezzel bőségesen 
van jutalmazva egy-egy nap küzdelme. 

I Í 
A második kép. Franciskánus barátok 

temploma. Szépen gondozott, jó karban tar-

S Z A L A Y G Y U L A épület- és buíorasztalos 
ÓS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hujber-f'éle ház). 
N a g y é r c - é s f a k o p o r s ó r a k t á r r ^ K o s z o r ú k n a g y v á l a s z t é k b a n 
W f - Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon. -ír* 



2. oldal KEMENESALJA 49 szám 

hogy példáid Németország hogyan gon
doskodik honfitársairól Amerikában, hol 
sok száz számra van német iskola. Igaz, 
hogy Magyarország kisebb állani. Kbból 
azt kellene következtetni, hogy a nagy
ságkülönbségnek inegfelelóleg kevesebb 
magyar iskola létezik Amerikában, mint 
német Tényleg kevesebb is a magyar 
iskola olt. inert biz egyetlen egy sincs 
Magyarország területén kivül. Knnek 
köszönhetjük, hogy magyar ember tia 
Amerikában Olyan ysnkee lesz, akár
csak az apja sohase hallotta volna Ma
gyarország hirét. 

Bármi nehézségekbe is ütközik az 
életfentiirtás. bánni mostohák is legye
nek gazdasági viszonyaink : vannak oly 
erkölcsi kötelességek, melyek teljesítésé 
alól magunkat kivonni -nem -szabad, s e 
kötelességek közöl bizonyára nem utolsó 
az, hogy külföldön élő honfitársainkat 
továbbra is a haza fiainak tekintvén, 
azokat még a messze idegenben is leg
jobb tehetségünkhöz képest támogassuk. 

Kérelem. 
T. előfizetőinkéi, kik még kötele

zettségüknek csak részben teltek eleget, 
vagy egyáltalán semmi előfizetési dijat 
nem küldtek, kérjük, hogy az év ve
gének közeledtére való tekintettel, le
gyenek szívesek az előfizetési dijat 
megküldeni. 

HÍREK. 
Képviselőtestületi gyűlés. Váro

sunk képviselőlestüle nov. 30-án d. e. 
8 órakor közgyűlést tartott a városháza 

tanácstermében, melyen a képviselőtes
tület tagjai kevés kivétellel mind jelen 
voltak. Az 1888. évben született fiú
gyermekek illetőségének megállapítása 
ulán az államvasutaknak, az állomás 
előtti térség aszfaltozása tárgyában a 
városhoz intézett áliraláb vetle tárgya
lás alá, melyet — minthogy, az állam
vasutak igazgatósága a térség aszfalto
zását el nem fogadta — a közgyűlés 
tudomásul néni vett s annak orvoslása 
végeit a kereskedelmi miniszterhez for
dul, előbb azonban aszfalt-burkolatunk 
kérvényéi az államépitészeti hivatalhoz 
terjeszti fel véleményadás végeit, A viz-
épitészeti igazgatóságnak leirata kapcsán 
arlézi kul fúrására a pályázatot kihir
deti, és csak ennek beérkezte után liiornl 
határozatot az arlézi kut fúrására vo
nalközökig. A László-féle cserében a 
már limitkor meghozott határozatot min
denben megtartotta és a névszerinti 
szavazást megejtette. Szily János Szom
bathelyen felállítandó szobrára 25 kor. 
elküldését rendelte ei: Nagy József kér
vényéi tárgyalta ezután a testűiéi, az 
abban foglalt lemondást elfogadta és 
helyébe Porkoláb Mihály dr. választa
tott meg. A városi téglagyárhoz Zaple-
lál Vince téglainestcrt fogadta fel a 
közgyűlés az 1907 évre. Ezzel a gyű
lés véget ért. 

Az uj varmegyei tistviselok beosztása. 
Bezerédj István, varmegyénk főispánja már 
beosztotta az, ujon megválasztott tisztviselő
ket állomáshelyeikre. Kadó Gyula dr. főjegy
zővé választásával megüresedett szombathelyi 
szolgabírói állásra Vidos Árpád vasvári, 
Szakách Manó dr. helyére a szentgotthárdi-
szolgabirói hivatalhoz l'ósfav Gusztáv német-

újvári szolgabírót helyezte ál. Fodor AntaJdr.i. 
szolgabírót a vasvári. - Förster Jliklós ^ h j * ^ -
birót pedig a német újvári szolgabiöü-^íuía-
talhoz osztotta be. Minthogy pedig áleioivt 
választásokon két elsöosztályu közigazgatási 
gyakornok szolgabiróvá mcgválasztalott, Be
zerédj István főispán Hauler Jánost' és Guáry 
Károlyt l t i l " . Takách Klemért és Tiborez 
Józsefet pedig 1300koronás segélydijakra f,,-
kozatosan•előléptette. - •-'•.•.••• 

Az ág. ev. hitközség gyűlése. Ma dél
után 2 órakor a celldömölki ág. ev. iskola 
tantérmében a hitközség tagjai gyűlésre fog
nak összejönni, melyen a hitközségi gondnok 
számadásának megvizsgálásán kivül több ki
sebb ügy fog elintézést nyerni. Kéretnek az 
egyházlagok, hogy a gyűlésen minél számo
sabban jelenjenek meg. 

Kflrvadáezat Jánoshaza környékén. 
Jánoshazai tudósítónk jelenti, fényes ered
ménnyel végződött '-kői-vadászat tartatott a 
mult szerdán gróf Krdődy Ferenc ódorfai ura
dalmában. Teritékre került 3ü drb fácánka
kas. 47 drb nyul, 2 drb fogoly; — ugyanek
kor Gecsi • község határában -is sikorüll va
dászat tartatott, 155 nyul, 9 fácán é: 8 fogoly 
volt a vadászat eredménye. Résztvettek a 
vadászató:;: Gróf Krdődy Sándor, Szabó Lajos 
Keszthely, Horváth István intéző, Szabó György 
főerdész, Kapcsos János várgondnok és három 
erdővéd. A fényes eredménnyel végződött va
dászatot társasvacsora íejezte be, melyen a 
vadásztársaság tagjai teljes számban reszt
vettek" 

Rablógyilkosáig. A vármegyéukben Idvő 
Rátót községben a héten kirabolták és meg
gyilkolták Major Lídia magánzót A szeren-' 
esetlen nő egyedül lakott a házban, csak é j 
jelre vette magához egyik unokáját mert 
nagyot hallott. A napokban azonban unokája 
nem mehetett el hozzá éjjelre. A rablök ezt 
az az alkalmat használták fel. Az álmában 
meglepett nőt meggyilkolták s mintegy 20UO 
korona készpénzéi elrabollak. Egyes nyomok 
arra engednek következtetni, hogy a viszo
nyokkal isinerős emberek voltak a tettesek. 
A csendőrség erélyesen nyomoz. 

tott kicsiny templom. Csak ugy csillog min
den a tisztaságtól. 

A félhomályos előrész egyik oszlopa 
mellett aranyzsinóros katonatiszt' áll. Sapkája 
a kezében, másik keze kardja markolatán. 
Arcán barázdákat vont az élet, az élet küz
delme és szenvedése 

Imádkozik. . 
Ajkát keményen összeszorítja. Csak lelke 

beszél Isiénével. * 
' •". Szeme egyenest, mereven szegződik az 
oltárra. Sohasem tanult szemforgalást, nem 
ért hozzá. 

Isten elölt a sziv imájának van legna
gyobb értéke. 

Az imádkozó katona fölemeli kezét és 
végig simítja homlokát. Verítékét törülte le, 
ugy lehet. 

Vagy tán könnycsepp szökött a szemébe 
és azt tüntette el? 

Katonaembernek nem szabad könnyezni. 
Az gyöngeséget árul el. 

v Es mégis, nekem annyira létszik, mikor 
a keménység, az erő képe egyesül a meleg 

érzés, a gyöngéd sziv jelével. Kemény '— erős 
tölgyfa törzsén lágy, gyönge folyondár. Ke
mény —* erős férfi szemén ragyogó, fényes 
könnycsepp. 

A könny az érző sziv örömharmalja és 
fájdalomgyöngy. Nincs azon szégyelni való. 

A katona imádsága véget é r t Sietni 
kell az irodába, sok a munka. De bármennyi 
legyen is, ezt a reggeli útját ide a kis temp
lomba el nem mulasztja Keresztet vet magára, 
térdet hajt és elmegy. Ember előtt az a térd 
még nem hajolt meg. De itt az Isten van 
jelen. Az embereket csak tiszteli, Istent 
imádja 

Akikért ez a könnyel vegyes imádsághoz 
égbe szállt, azokat megáldja az Isten. 

I I I . 
A harmadik kép. Fehérre meszelt egy

szerűen bútorozott szoba egy kolostorban. 
Növendék-szoba. Ketten laknak benne. Mond
juk, az egyik Marcell, a másik Bonifácz. 
Marcell levelel kapott, ép most hozta á 
postás. 

Egy arckép hullik ki a borítékból. A 

nöendékpap arcán öröm gyulád,- mikor 
meglátja.-

A kép meglett férfit ábrázol. Katonatiszt. 
Egyenes, határozott metszésű orr, erős bajusz, 
egész világosnak látszó haj. A két szemöldök 
közt két függőleges ránc, aminden hehézsgg-
gel dacoló szilárd akarat jelé. De a sók 
gondé, fáradságé is. r*s a kémény, energikus 
vonások mellett oly érdekes ellentétet alkot 
a nyílt, barátságos tekintet, a jóságos kék sze
mek szelíd sugara 

A szem a lélek tükre. Milyen meleg, 
nemes sziv doboghat ott az aranyzsinóros 
atilla alatt ?_ 

Marcell odainti társát. 
— Nézd csak, Bonifácz, édes apám 

arcképe. 
Bonifácz figyelemmel vizsgálja a képet. 

Egyszer csak fölkiált . -j•• 
— Nini, Marcell, milyen érdekes I Neked 

egész fekete a hajad, édes apádé meg szőke. 
Marcell meglepetve néz^oda. Csakugyan, 

l'edig mikor ö eljött hazulról, — most két 
esztendeje, — édesapja sötét hajában csak 
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^ Az nj körjegyzőségek fel illitása. Az 
uj anyakönyvi törvény életbeléptetésével a 
községi és körjegyzők az anyakönyveket hi
vatalból tartoznak vezetni. Minthogy azonban 
Vasvármegye területén több uj körjegyzőség 
felállítása van elhatározva, s ezen j egyzőségek 
felállítása most sincs keresztülvive. nehogy 
az anyakönyv -beosztásánál ez zavart csiuál-
jon, a vármegye alispánja sürgönyileg fordult 
a belügyminiszterhez, hogy ezen uj körjegy
zőségek lehetőleg még újév előtt állítassa
nak fel. ~ % 

A papírpénzt kivonják a forgalom
ból. Az osztrák-magyar bank 'a legutóbbi 
közgyűlésen elhatározta, kimondja a halálité-
íétet a papiröspénzre. 1907. jaii.' 1-fól nem hoz
nak többé 10 és 20 koronás papirospénzt 

• forgalomba. Még az emlékét is elakarják tö-* 
jölni. Financiális és egészségügyi szempontból 
csakis arany »aprópénz«-t fognak a közön
ség kezébe adni. Erre a célra már ez év 
november l-től korlátozzák a papir tíz és 
huszkoronások forgalmát. 

Fűthető kOCSL Virág Sándor rendkí
vüli találmányt mutatott be a héten Huda-

' pesten. A fázékony emberek bizonyára öröm
mel értesülnek arról, hogy most már a búi
tokat és egyéb kocsikat is lehet -fűteni. A 
fűtőkészüléket a kocsi előrészén helyezik el 
s a meleg a kocsiban ülő ember térdei előtt 
levő falon elhelyezett rostélyon Ömlik be. "A 
fűtőlángot naponta csak egyszer kell meggyúj
tani s a szabályozást az utas maga végez-, 
heti, akárcsak a vasúti kocsiban. A kocsi 
belsejébe az égéstől származó szag nem ha
tolhat be. A készülék a tűzbiztonsági köve
telményeknek teljesen megfelel s j kocsi tet
szetősségét sem kivül, sem belül nem zavarja. 
Kezelhetősége egyszerű, fűtése olcsó. 

Földrengés. Kedden d. e. 9 óra 26 
perckor földrengést éreztek Váróslőd .község
ben. Az észlelők szerint erős, menydörgésszerü 
moraj volt ballható, földlökés azonban nem 
kisérte a jelenséget. 

itt-ott csillogott egy-egy fehér szál. Es most 
egész világosnak látszik. 

Fájó fölfödözés. De erőt vesz magán és 
szomorúan mosolyogva szól: . 

— Tudod, Bonifác, mikor édes apám 
annyi idős volt, mint én most. az ő haja is 
olyan volt, mint most az enyém. 

Azután tovább dolgoznak mind a kellen. 
De Bonifácz hamáfosaiTelmegy hazulról. 

Marcell kihúzza asztalának fiókját és 
előveszi meginl azt a képet. Nézi, nézi, mig 
cl nem homályosítják könnyei tekintetét. 

Ráborul a képre és összecsókolja. 
— Édesapám! 

- . ' * * * . 

Hogy is mondtam elő] 
" ' Oda, ahol az élet lorí;T?a~lüktet, oda 
szivem legmélyére vésődtek e képek. Onnan 
ki nem törli őket senki és semmi, soha és 
soha. 

idus. 

Irodalmi estély a leányegyletben. 
A bélldomölki leányegylet ma délután 
4 órakor tartja első irodalmi estélyét 
a Korona-szálló 8. számú szobájában. 
Hasonló összejövetel ~minden második 
vasárnap fog tartatni ugynriezen helyen 
és időben. Az összejövetel az egyleti 
tagok szellemi és irodalmi művelődését 
célozza s azon csak egyleti tagok ve
hetnek részt. 

Gyászeset. Id Reich Imre polgártársun
kat a mult héten nagy csapás érte. Neje, k i 
vel 3S évig tartó házasságban együtt élt, m. 
hó 28-áu reggel 8 órakor hosszas szenvedés 
után meghalt. Temetése 29-én délután metil 
végbe nagyszámú közönség részvéte mellett. 
Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja. 

— A sümegi iskolák államosítása. A 
sümegi iskolák átlamositására kiküldött bi
zottság f. hó 15-én Ryzjcs.ka Kálmán dr. tan
felügyelő vezetésével értekezletet tartott, mely
ben a bizottság a minisztérium összes fölté
teleit elfogadta, a teljes megállapodást a 
IS-án tartott képviselőtestületi gyűlésen tár
gyalták. Az államosítás jövő év szept. 1-én 
lép életbe. 

Ujabb adományok a Sághegyen épí
tendő kápolna javára. Dr. Brunner Ferencne 
-gyujtőivén adakoztak : Erdődy Sándor gróf 50, 
dr. Brunner F. és neje 10, özv. Brunner Ala-
josné 5, N. N. 1 kor. Szabó Imre sági hegy
bíró gyűjtése: Rosenbcrger Miksa 10, Spisich 
V. Vönöckről 1, Frisch Gusztáv 1 kor. Szabó 
József pénztáros ujabb gyűjtése: I.ászló Fe-
ren 50 kor., Akóts János és Szabó József 30 
kor. Hálás köszönetet mond Pálinkás Géza 
esp.-piebános. Ezen adományokat Szabó Jó
zsef pénztáros a kemenesaJjai takpénztárban 
helyezte.él. 
•... . A mezőgazdasági cselédek érdekében 
Vasvármegye tőrv.-hatósági bizottsága szabály
rendeletet dolgozott ki , melynek értelmében 
a gazdasági cselédség a legfontosabb életszük
ségleteinek fedezésére szolgáló illetményeit 
mindenkor elsőrendű minőségben kapja. A 
cselédilletményt tevő búzának minimális súlya 
a nov. 29-i közgyűlés határozata szerint 73 
kgr. legyen Ha a, gazdának nem terem "ilyen 
sulyU gabonája, köteles ilyen minőségűt be
szerezni és abból 'kielégíteni cselédeit 

Lopás Hagyargencsen. Bartha János 
és Kránics György magyargencsi lakosok-a 
Pinkóc-major melletti vadászterületükön va
dásztak a mult héten s ez alkalommal 12 drb 
nyulat lőttek, melyeket a vadászterületen egy 
határba leraktak az elszállításig. Ezt látván 
Hegedűs István földmives, az őrizetlenül ha
gyott nyulak közül 4 drbot 9 kor. 60 fillér 
értékben elemeit és a közelben levő takar-
mánykazalha rejtett. A csendőrség kinyomozta 
a tettest és feljelentette a kir. jbiróságnál. 

Andrássy Gyula belügyminiszter el-

egyesűletek vidéki szervezetének alakítása vé
gett összehívott gyűlés, valamint a helyi cso
port megalakítása, vagy megszűnése bejelen
tendő a hatóságnak. 

Intetem a nagyközönségnek. Az 
utóbbi időben lelketlen emberek szentképek
kel, különösen" házi .áldásokkal csavarogják 
be a vidéket, hol lelkészi k ö r l e v é l hamisít
ványokkal a vevők elhunytjaiért misék szol
gáltatását ígérik. A hiszékeny emberekkel j -
megrendelő-levelet iratnak alá. Az alig 1 k o 
rona értéket képviselő torzképeket 6—10 k o -
onáért adják eb A tudatlan s tájékozatlan 
vevőket alaposan becsapják. A kereskedelmi 
miníster körrendeletben utasította a hatósá
gokat, hogy az ily csalók ellen á legszigo
rúbban járjon el. Mi is figyelmeztetjük a 
nagyközönséget, hogy ilyen vigéceknek fel ne 
üljön, hanem ahelyett az elöljárósága utján 
a lakásaikon megjelent házalókat a faluból 
távolittassák el és jelentessék fel megbünte
tés végett. 

Vecsey Feri hangversenye. A világ
hírű kis hegedűművész a mult |)énteken tar
totta eíső hangversenyét Győrött a Lloyd nagy
termében. A terem zsúfolásig megtelt Győr-
városának színe-javával, melyet a kis művész 
egy csapásra meghódított. 

Államsegély — néptanítónak. A val
l á s - és közoktatásügyi miniszter a jánosházi 
róm. hath. elemi iskolánál működő V. "osztály
tanító fizetésének^ 800 koronára való kiegé
szítésére 600 korona államsegélyt enge
délyezett. 

A szabadság lovagjai. Megdöbbentő 
eset történt a napokban Szent-Pétervárott 
Egy szerencsétlen - embert, valami Antonov 
nevű bányamunkást sztrájkoló társai előszOr 
megkövezték, azután pedig máglyára • hurcol
ták, mint árulót. A boldogtalan áldozatnak az 
volt a bűne, hogy megesett a szive nyomorgó, 
éhező családján s munkába akart állni, hogy 
segítsen szerettein. Az a hires szociál
demokrata -. szabadság igy fest a valóságban. 
A szentpétervári máglya tüze rémes fénnyel 
világit be a jövőbe. S ezek az emberek 
mernek még beszélni elnyomásról, középkori 
zsarnokságról! Ezek merik magukról azt 
mondani, hogy ők a szabadság lovagjait 

A munkás sorsa Amerikában. Nagy 
csoportokban,hagyja el szülőföldjét különösen 
a munkásosztály s szebb jövő reményében 
vándorol ki Amerikába. Pedig hát ott sem 
gyönyörűség ám . á munkásnak élefe. Élő 
példa rá Söptei Kálmán sági illetőségű mun
kás, ki nem rég vándorolt ki az uj világba 
s ott egy Ohio állambeli vasúttársaságnál 
mint vasúti munkás kapott alkalmazást. A 
mult hó elején egy nagyobb kőtömeget rob
bantottak fel dinamittal, azonban a robbantás 
Oly szerencsétlenül történt, hogy a dinamit 
egy szilánkja bal szemét kivágta. 

- Mikor rukkolnak be az újoncok 
A most besorozott ujoncjutalék bevonulási 
idejét 1907. év január 15-ére tűzte ki a 

mntSts*1 ( hadvezetőség. A most kiszolgált kabin 
még bent tartott része december elején sza
badul meg. A januárban bevonuló újoncok 
szolgálati ideje 1909. évi szeptember köze
pén telik le. 

Legelismertebb oig. V Á G Ó D E Z S O É -ékkel kitüntetve! 

é lsö pápai férf i -divatterme 
P . i l W , l ö - t é r . itt. szára Nagymnnkás szabó segédek felvétetnek. 

Kifogástalan szabású 

férfiruhák, papiruhák, 
uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak, vasu
tasaknak, erdőőröknek, 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legelegánsabban mérték után 

7' 
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Karácsony ünnepe a kórházban. Ugy 
halljuk. karácsony ünnepe a kórházi szegé
nyeknek is meghozza az örömünnepet, ameny-
nyiben karácsonyfa felállítása vau tervbe véve, 
mint ez más kórházakban is szokás. Mily 
csekély áldozattal, mily nagy örömet okoz
hatnánk a kórház szegény sorsú és elhagyott 
betegeinek, ha a szent estén könyörületes em
berek megemlékeznének róluk. Bizonyára az 
alakulófelben levő jótékony nőegylet szebb és 
ürvendetesebb ünneppel nem kezdhetné mű
ködését, mint ilyen szeretet-ünnep rendezé
sével. 

Iskolaszéki gyűlés. A sági róm. kath. 
iskolaszék mult vasárnap délután 4 órakor 
gyűlést tartott: melyen elhatározták a' har
madik tanterein felépítését és ezzel kapcso
latosan a hamiadik tanítói állás szervezését. 
Ez irányban O Z ' előmunkálatok meg is 
kezdődtek. 

"• A munka szabadsága. Nevezetes k i 
jelentést tett Kossuth Ferenc a kereskedelmi 
tárca költségvetésének tárgyalásakor. Tör
vényben fogja megvédeni a munka szabad
ságát. Sztrájkolni joga van bárkinek, ezt a 
jogot nem. bántja ö sem, de azt nem fogja 
eltűrni; hogy ezer meg ezer derék magyar 
munkás elveszítse a kenyerét csak azért, mert 
Bokányiéknak ugy tetszik. Ha kell. fegyveres 
erővel is meg fogja védelmezni a dolgozni 
akaró munkást a vezérek terrorizmusától és 
bojkottjától. Ez a törvény a XX. század 
egyik legbotrányosabb visszaélét fogja meg
szüntetni. -

Tüzoltomulatság Kecskéden. A kecs
kéd! önk.tüzolló-egyesületmult vasárnap sike
rült táncvigalmat tartott, melyen felttlfizettek: 
Fuleer Károly 9 kor., Horváth József, Koch 
Sándor, Pusztay Ferenc és Sebestény Izidor 
2—2 koronát. A tüzoltó-egyleti parancsnok 

'ez uton mond köszönetet a 'felüllizetésekért 

NYILTTÉR. 
E rovat, tartalmáért nem Telel a szerkesztő . 

Nyilatkozat. 
A »Kemenesvidék« mult heti szá

mában megrójja a leányegylelet, hogy 
Ihász Mariska temetésén nem képvisel
tette magáL- Ezzel—ellentétben állítha
tom, hogy a gyász-koszorut három leány-
egyleti tag küldöttségileg vitte tagtársuk 
ravatalára és a temetésen a leányegy-
lelnek számos tagja testületileg jelent 
meg. 

Celldömölk, 1906 nov. hó. 

Schleiffer Kalmánné 
mint a l eányé .y lc t elnöke. 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

238511906.. 

A celldömölki kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré feszi, hogy Gál 
Máté pápóci lakos végrehajtatónak Lakos 
FMrján ugyanottani lakos végrehajtást szen
vedő elleni' 160 K 87 fill. tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a cell
dömölki kir. járásbíróság területén levő Pápóc 
község határában fekvő a pápóci 1109. sz. 
tjkvben foglaltatik: t 1. 2. sor. 1400a; 1 és 
14<Ki|bjl hrszáma 32 házszámu belsőségből 
bakos Flórián végrehajtást szenvedő illető
ségére, illetőleg az 1881. 00. t.-c. 150. § 
d. p. értelmében az egész belsőségre 800 K. 
t 3. sor. 1407a hrszámu, a dió szerben levő 
ingatlanból á végrehajtást szenvedő illetősé
gére, illetőleg az 1881, 00. t-e. 150. s-ának 
a pontja'alapján az egész ingatlanra: 15 K. 
f 4 sor. 1408a hrsz. u. ..a. dűlőben fekvő 
ingatlanból a végrehajtást • szenvedő illciősé--
gére, illetőleg a már hivatkozott törvénysza
kasz 'alapján, 'az egész ingatlanra 15. K: 
t 5. sor. .1991.. Ifrsz. a suttonyban levő egész 
rétre: 35 K-ban ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1906 december hó 
22. huszonkettő) napján d. e. 9 (kilenc) 
Órakor Pápóc községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is el fognak adatni. 

Árverezni szándékozók az ingatlanok ki
kiáltási árának 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. S-ában jelzett ár
folyammal számitott és az 1SS1. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a kelt igazságügymi
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékké
pes értékpapírban a kikühlött kezéhez letenni 
avagy az 1881. l.X- L-c 170. jj-a értelmében 
a bánatpénznek a hiróságnál előleges elhe
lyezésérői kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltat in. " • •.-

Kelt Celldömölk, 1900 szeptember 21. 
A celldömölki járásbíróság mint telek

könyvi hatóság. 
Bartha Elemér 

kir. albiró. 

488 sz. 1906. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági , végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a celldü-
mölki kir. járásbíróságnak 906. • évi V. 
206, szánni végzése következtében, dr. 
Brunner Ferenc ügyvéd által képviselt 
Koes községi nialombirtokosság felperes 
javára Vitlos Kálmán ügyvéd ügygonnok 
által képviselt ismeretlen tartozkodásu 
Aschinger József alperes ellen 1000 K 
s jár. er éjéig 1906 évijulius hó l l -én 
foganatosított biztosítási végrehajtás ut
ján lefoglalt és 868 K-ra becsült kö
vetkező ingóságok, u. m.: szobabeli bú
torok, egy ilrb ló, 10 drb sertés, egy 
szekér, hidasok, egy tizedes mérleg s 
egyéb tárgyak nyilvános árverésen el
altatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1906 évi V. 206/6 szánni 
végzése folytán 1000 K tőkekövetelés, en-
nek^és pedig 500 K után 1900 január 
1-tól 600 kor. után 1906. évi július hó 
1-sö- napjától járó 5% kamatai és ed
dig összesen 103 K 83 fillérben bírói

lag már megállapított költségek erejéig 
Kocs községben a biitokosság malom 
helyi80góben"leendő eszközlésére' 1906.-
évi dec. 12. napjának d. e. 9 órja határ
időül kitüzetik és a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. törvénycikk 107. és 108. §-ái értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni. 

Amennyiben áz elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t-o. 120. 
§-a értelmében ezek javára is elrendel
tetik: -

Keit Celldömölk, 1906 nov. 30. 
Záborszky Sándor 

kir. bir. végrehajtó. 

Legjobb mellékkereset 
hők és családok részére. Kgy helyen és egy 
háztartásban se hiányozzék az eredeti 
«Styriai» kötőgép. '— Árjegyzék ingyen. 

Kedvező fizetési feltételek. 
Első STYRIAI kötőgép-gyár 

magyarországi képv. FOGL J. L műgépész 
Budapest, VI., Csengeri-n.'54. 

A téli esték unalmát 
csak ugy űzhetjük el, ha 

WAGNER, a hangszerkirály 
különlegességi hangszerek, áruhá
zából Bpest, József-körut 37— 
39 sz. egy hangszert hozatunk 
azokon egy órai gyakorlás után 

bárki megtanulhat játszani. 

8 
ö 
5 
.8 

in 

HÁRFA CITERA, 10 drb kottával ára 10 K 
SZÁJHARMONIKA dobkisérettel • 2 » 
TR0MBONA. uj hangszer 
FACINBALOM verőkkel 
HARMONIKA, citera kísérettel 
TAMBÜRICA, jó hangú 
MAGYAR CITERA, verővel 
ISKOLA-HEGEDŰ tokkal, 15 drb fel

szereléssel • 
HARMONIKÁK orgoriahanggal 5 K-töl jeljebb. 

Képes árjegyzék ingyen. 

Tory György vendéglő* 
jében azonnal kiadó egy 
szép tágas üzlethelyiség. 

QPP porcellán- és 
Ül 0 üvegszervizek 

lámpák, chinaezüst. Kérésre képesárlap 
ingyen, — Ugyanitt utazok felvétetnek, 
kik vendéglősöket, kereskedőket és hen
teseket látogatnak, híres szegedi paprika 

eladásával sokat kereshetnek. 
1 kiló vi lághírű szegedi paprika' 
= 3 forint utánvtte l . 

I V A N K O V I Í S K Á R O L Y és FIA SZEGEDEN, 
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Köszönetnyilvánítás. 
- - •-, 

Mindazon jóbarátáirtk, ismerőseink és 
rokonaink, kik felejthetetlen jó nőm, 
illetve édesanyánk elhunyta alkalmával 
részvétüket kifejezni, a temetésén meg
jelenni, vagy bárminő lényükkel mér
hetetlen fájdalmunkat enyhíteni szivesek 
voltak, fogadják ez uton is fájdalomtól 
megtört szivünk hálás köszönetét 

Celldömölk, 1906 nóv. -2ft 
Id. Reich Imre és csalódja. 

Tájékoztató. 
Agyagára gyá r : 

Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-ctca 18. 
Készit tözálló anyagból divatos cserépkály
hákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak. 

Asztalos^ 
Schütz Gyula épület-, bútor-és portál-asztalos. 

Temetkezési, vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
. ' - Ács: 

Reich István ácsmester, Kórház-utca. 
Reich Imre ácsmester, Kórház-utca. 

B á d o g o s : 
Wendler Lajos épület és diszmű bádogos. 

Nagy raktár konyhafelszerelési cikkekben. 
• 'j Borbély és fodrász: 

Engelsz Ferenc újonnan Ijerendezett borbély-
és fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártér-
utcában. _ 

Mikns Kornélné Kossuth l.ajos-utca. 
Cipész: 

Gerencsér András uri és női cipész, Vásár
tér-utca. 

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

Klaffl Gyttla férfi és női cipész, Erzsébet-u 
Reii Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára 

Kossuth I.ajos-utca. . fc 

Cserepes- :.:-_ 
Szigeti György cserepes-mester Alsóság. El

vállal minden e szakmába vágó uj mun
kákat és javításokat 

^ Divatáru k e r e s k e d ő : 
Löwenstein J . és Fiai, Celldömölk és Pápa. 

Legolcsóbb bevásárlási hely. 
Németh Márkus uri és női divatkeréskcdésé, 
. Szt. Háromságtér. 

F ü s z e r k e r e s k e d ő : 
Alm.isi János fűszer-,liszt- és festékkereskedő, 

IWmölki-utca. 
Gayer Gynláné főszer-, festék- és vaskeres

kedése, Szt. Hárómságtér. 
Kohn Smdor fűszer-; liszt- és vegyeskeres-

kedése, zománcozott edény nagy raktára a 
—Szt Háromságtérerr. : 

Hentes: 
Bödör József hentes-üzlete és husfűstüldéje 

Jánosházan, 
Kertész: 

Mér Gynla mű- és kereskedelmi kertész 
Vásártér-utca. 

- i_ K á v é h á z : .^e.-** 
Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca. 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás! 
Klein Jakab Dj kávéháza a vasáti állomás 

közelében. Idegeneknek találkozási és szó
rakozó helye. Minden időben friss kávé. 

Erzsébet kivehaz Győrött,Király-utca.Egész 
éjjel nyitva, naponta cigányzene. 

Kömives és építési vá l la lkozó: 
Vizlendvay József építési "vállalkozó és oki. 

építő-mester CelleOmülkön. Elvállal az épí
tési szakmába vágó mindenféle uj mun
kálatokat és javításokat. 

Horváth János, Jánoskáján. Uj-utca. Elvál
lal mindenfele kömives munkát, házak njra 
építését és javításokat olcsó árak mellett. 

Lakatos: 
Rosenheim Ferenc épület és géplakatos Cell

dömölk, Sági-utca. 
Simon Sándor épület és géplakatos,Kossuth-L-u 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát. 
Lisztkereskedő: 

Herzfeld Mór. < Csornai Gőzmalom Liszt-
Köraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca. 

Takács György lisztkereskedése Celldömöl
kön, a Bencés-rend épületében.. 

Mészáros • 
Kransz Mihály, Sági-utca. 
Si gerIgnác huscsarnoka (telldömolk, Kossuth 

Irfijos-utca. :. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a 

Fő-téren; Celldömölkön.. 1 

Pék : 
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: KossuüYSL.-u 

Kenyérsütések elfogadtatnak. 
Klein Adolf I'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad. 
Szita György, Kis-utca. 

" S z e s z - és bo rnagyke re skedő : 
Günsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor

nagykereskedő. 
S ö r r a k t á r : 1 

! Altstftdter Jézsei, IXímölki-tílca. V hires kő
bányai sör raktára. 

Szabó: 
Gnttmann Adolf, polgári és egyenruha szabó 

»A tulipán«-hoz. Vásártér-utca. Vasúti sap
kák és zubbonyok raktára. Kész férfi- és 
gyermekruha raktár. Olcsó árak. - v, 

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

Schlesiager Samn uriszabó dívattermét ajánl
juk a kényesebb ízlésű közönség figyelmébe. 
Pápai-utca. Gömbös-féle ház. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készít 

Fürdőkád 

Mielőtt ruhaszükségletét beszerzi, tekintse meg 
Sikos István, férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházan. Mértékszerinti megren
delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztitá
sok elfogadtatnak. 

! Vágó Dezső első pápai férfi divat-terme 
I Fő-tér 253. sz. Készit katonai-, papi- és 
I '_' polgári ruhákat. legfinomabb bel- és kül

földi rut- tkelmék rak tán in ! . 
Szálli ló (Spediteur): 

Schöntag Márton fuvaros, Kis-utca. Elvállel 
fuvarozásokat mérsékelt díjazás meltett 

Téglagyár ; 
Bárdossy S. és Társai, Sági-utca. 
Tory György, Szt. Háromság tér. 

Üveges : 
Spieler Ede üveg-, porcellán- és lámpaáruk 

kereskedése, Szt. Háromság tér. 
Vendéglő és szá l loda : ^ 

Hungária szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! 

Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 
épült és fényesen berendezett 15 szálló-szoba. 

l*v fiak iivmuncJtír • Idfl 

jó karban levő 

kerestetik. 
Cím a kiadóhivatalban. 

megvételre 

tisz'tább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hubert Samn vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 
Hubert Pál vendéglős, Csönge. 
Rotschild 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 Győrött Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. 

VaitSZf Pál ve.nligjője [zsikfán. 

S z a k v é l e m é n y e k 
az 

Esterházy Cognacról: 

A magy kir. műegyetem bo
rászati laboratóriuma által hiva
talosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alap
ján az 

Esterházy 
M cognacot 

betegeinknél alkalmaztuk és azt 
sikeresen használva mint kitűnő 
minőségűt és a francia Cogna-
cokkal vetekedőt a legjobbaj 
ajánlhatjuk. 

Dr. Tantier Vilmos Dr. Kétly Károly 
egyetemi tanár . egyetemi tanár . 

Dr. Stüler Bertalan Dr. Ángyán Béla 
egyetemi tanár . egyetemi t a n á r . 

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

Dr. Pertik Ottó Dr. Báron Jónás 

Tartós és j ó ! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzéki árakból nagy engedményt 
adunk t. vevőinknek; ugyanis kerékpáraink 
árát felérc: 80 koronára szállítottuk le. Ma-

níittatik tel. Világhírt. i , J l u l t i p l s x " ^ e r é f ^ 
páráinkért' 6 éri írásbeli jótállást vállalunk. 
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről. 
Elsóminöségü gyártmányú „ l l u l t i p l o x " ke
rékpáraink felülmúlják e téren Európa gyárt
mányait, mert gé|>eink összes alkatrészei 
teljesen gyárunkban készülnék s igy azok 
tartósságáért szavatolhatunk. 

Árjegyzéket kívánatra ingyfn és bérmentve kük"' 

a „ M U L T I P L E X " kerékpárgyár, Berlin 257. 
Gitscheiner-strassc 15. 

http://ve.nl
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MINDEN 

az GAZDA 

AGRARIA-tól 
ÁRJEGYZÉKET 

gözcséplökészletekrol, 
b e n z i n m o t o r o k r ó l 
és vetögépekröl. = 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. 
Lev'élczirn : 

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 

a 

r 

1 

A g r a r i A 

Acetylen világításhoz: 
Legjobb minősgü római darabos calciumcarbid . 2 6 K. 
Legjobb minőségű római szemcsés c a r b i d . . . . . 3 0 K 

Ara 100 kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszániitása 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 k i szo lgá lás ! 

S c hvarcz József és Tása 
acetylen-világitási és calciumcarabid elad isi vállalata 

^ BUDPEST, V , Váci-körut 26,a. V 

Személy-hitel! 
Kezes és kezes nélkül katonatisz

tek-, papok-, lelkészek-, udvari-,, állami-, 
megyei- és magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak 
és magánosoknak ' / i — - , r > évig terjedő 
idóre heti, havi, 1lt—és egész évi 
tókekamat törlesztéssel! 

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

4 % L 4%! 4%! 4°'o! 
J e l z á l o g h i t e l ! 
30O koronától feljebb I . . II . és Hl. 

helyre földek-, városi- és vidéki házak, 
nyaralok, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források 
és kőbányákra, á becseitek 3 , részéig. 

É p í t é s i h i t e l ! 
építésiéiben levő ingatlanokra 2—3 
részletben, oly arány ban, amily arány
ban az építkezés előre haladt! 
Bank- és magánadósságok convertálása I 

Váltó- és tárcahitel! Viszleszá-
—müolás 4 f r P is.fr tui lüJu-e U~— 

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

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

. Várászbélveg melléklcncö! 

M ÉLLEK L. E. 
Bndapest, V. ker Kohári-u. 19 B sz. 

Ha köszvényben, reumában, ischias-
ban szenved, vegyen egy üveg" 

Dr.Fiesch-féie köszvény-szeszt, 
mely csuztv köszvényt, reumát, kéz-, láb-, 
hál- és derékfájást, kezekTs hibák gyen
geségét, fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít. Hatása a legrövidebb idő 

alatt észlelhető. Kapható : 

Dr. FLESCH E. M. 
„Magyar korona" gyógyszertárában, 

GTŐR, Baross-nt 24 szám. 
.Másfel deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra vak) "Családi" üveg 
5 kor. :! ki-: vagy 2 •Csáládi< .Oveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

küldjük. 

Rheumát, Csúzt, Köszvényt 
f;cli; tlenül i : ; biztosan ..\::i.yit a híres 

és minden házban nélkülözhetetlen 

Dr. Arányi herknlesfürdöi 

R h é u m a - 0 1 a j . 
Aj.inltTáTö-tf'T-. |áb-,-hát-, mel l - és de-
rekhijfeu.il. ütés. erőltetés, ncamndásók-
n d, l i i i l i j 1-. :'s f i i i /U^ IN f j - js f< .:í IJIS-

Hal . - 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. — l'rőbniivcg 1 
K. fi koronás rcndelésnét'ingyeQ csoma
golás, bérmentve. - Pápán főraktár: 

Városi gyógyszertár. Fő-utca 8. 

15 forintért tiszta gyapjúszövetből 
mérték szerint elegáns kivitelű 
férfiöltöny,- felöltő vágy téli

kabát 

Krausz F. és Tsa 
uriízabó üzlete 

B u d a p e s t , Kerepesi ut 69 szám. 
Vidékre mintákat mértékvételi utasitá.-sal 
. • bérmentve; 

; £ Sok szenvedéstől szabadni meg, £ 
' $tj ha megismeri az *. H l 

i ü n i v e r s a l - F l u i d f 
föl bedörzsölő szert, mely enyhít: csúzt, ng 
[v] köszvényt, rheumát, fog- és fej-

fájást és makacs borviszketegséget. '-.V 
™ A kimerült izmokat es idegékel fel- w 
m gs] üdíti 
k V * 

erősíti, amit számos elismerő 
k*4 

kV4 

SS 

W es hálairal igazol. — Egy kis pi-öba-
- üveg ára í<> lill . . egy decisüveg 1 K 

ön lill . — Főraktár: 
Budapest, Török J. gyógytára ví 

fitt Király u. 12. és Andrássy-ut 26. ja? 
v,i Vidékre ."> nagy üveget 4 K ő<> I . , 
iffij 1.2 kis üveget S K'ért portó- és csn-

mágólás-köfiségmentesen küld a 
m „Vörös-kereszt" gy ngytar Temesvár ra 

Nyomai ott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában ..Celldömölk 
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