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A dispensaire értéke atuber-
knlosis elleni küzdelemben. 

A tuberculózis elleni küzdelem je
gyében élünk. A huszadik századnak 
az lesz a legfontosabb feladata, hogy a 
gumókor hatalmáfTmegtörje. Forrongás
ban vannak az orvosi elmék, a társada
lom és a hatósági tényezők egyaránt, 
figyelmüket immár állandóan a tuber
culózis problémájára koncentrálva." 

A tuberculózis elleni küzdelemben 
a legelső és legfontosabb teendő, minél 
több szanatórium leállítása, ezen kíván
ság annyival is jogosultabb, mivel az 
eddigi tapasztalaton szerint a szanatóri
umok iránt táplált jogos várakozásában 
sem a szenvedő" emberiség, sem a köz
érdeket ez ügyben képviselő orvosok és i 
hatóság nem csalódhatok, mert ez inté
zetek az igazán gavallér ember módjára 
többet nyújtanak, mint amennyire ma
gukat kötelezték. Németország, melynek 
kiváló fiai behálózták már az egész 
néniét földet a népszanatoriumok sürü 
hálózatával, megállhat egy időre, ha 
akar az ujabb szanatóriumok kreálása 
utján, mi azonban még kell, hogy ezen 

irányban tovább haladjunk, mert ezen 
a téren nyújthatunk relatíve legtöbbet 
a kisemberek, a vagyontalanok sokasá
gának s ezzel megbecsülhetetlen ember
baráti, hygieniai és gyógyító tevékeny
séget fejtünk ki. 

Attól ne féljünk, hogy szanatóriu
maink, ha a gumókor biztos gyógysze
rét sikerülne felfedezni, egyszerre feles
legessé válnak, korántsem, mert minden 
tüdővész otthon, akármilyen kórházban 
vagy' pláne ambuláns kezelésben soha
sem lesz meggyógyítható. A specifikus 
gyógykezelésnek is — bármily tökéle
tes legyen — mindenkor kemény dió 
lesz a gümőkór súlyosabb alakja, ahol 
a szervezet sejt élete szenvedett, ilyen 
esetekben a specifikus gyógyszer mellett 
fontos leend a szerves*I általános allen-
illó képességét fokozó gyógymód és hogy 
e kettő ambíciója fogja adni a legfé
nyesebb eredményeket, az kézenfekvő. 
Az igazi jövendő tehát a szanatóriumok
ban, vagy szanatoriumszerü kórházi 
osztályokon alkalmazott specifikus gyógy
módé, az ambuláns specifikus kezelés 
mindenkór csak ennek surrogátumát 
fogja képezni, melylyel igenis élünk majd 

otl, ahol a legjobb nem állván rendel
kezésünkre, kénytelenek leszünk a re
latíve legjobbal beérni. " •• • 

Ezen bevezetés után áttérek a dis-
pensaire-ek — tüdőbeteg gondozó inté
zetek - lényegének tárgyalására. Az 
első ily intézet a >Royal Viktória Dis-
pensary for Consumption« Edinbnrgbán 
1887-ben alapíttatott R. W. Philip által. 
A dispensaire múltja tehát még nagyon 
is rövid és működése oly detail mun
kában áll, hogy a közvetlen eredménye
ket még nehezebb lesz ernálni és szá
mon tartani, mint a már érintett testvér
intézményeit. 

Azonban, ha a dispensaire felada
tain végig, tekintünk, be kell látnunk, 
hogy az intézménynek a gümőkór elleni 
küzdelemben ugyancsak jelentékeny ér
téke kell, hogy legyen. Akadnak ugyan 
majd a gondozó intézeteknek is gán 
csolói, lebecsülói, mint minden humá
nus intézménynek, például a gyermek
védelemnek, mégis meg merem jósolni, -
hogy még az örökösen finánc gondol-
kodásu emberek is meglesznek a dia-
pensairekkel elégedve, mert ezek arány
lag kevés investitióval felállíthatok. 

Zsidó magyarok a honfoglalás 
idejében. 

I r t a : D r . Venctianer Lajos. 

{Foly ta ié i ) 

Bíborban született Konstantin byzanczi 
történetíró mondja, hogy »a kazároktól elvált 
kabarok képezik a magyarok elsfl törzsét, 
minthogy erőre s vitézségre kitűnnek s a esa-. 
Iában mindig legelöl vívnak € és Sebestyén 
Gyula csak a legújabban mutatta ki, hogy a 
kabarok, mint a vitéz előharcosok az ország 
elfoglalása után a határ őrzésére rendel
tetek Erdélybe, a miért is .székely iszikhely Y 

.végbeír határőr* nevet nyertek. Tehát a szé
kelyek, kiket a hazai néprajzi tudomány min
dig az ősmagyarok fennmaradt magva gya
nánt tekintett, tulajdonképen a kabarok, más 
szóval a zsidó kazárok közvetlen utódai. 

Ezzel kapcsolatban Sebestyén Gyula azt 
is kimutatta, hogy az Erdélyben talált csik-
Szeutiuiklósi és énlakai le irat, valamint a 
székelyek közt elvétve még ma is előforduló 

rovás-írás, melyben az ősmagyar iras nyomát 
vélték láthatni, nem egyéb, mipt némi válto
zatban az ó-héber iras. melyet a kabarok 
hoztak a Székelylöldre, s így már nem meg
lepő, hogy a. rovásirásos régi emlékek miért 
voltak csak a kazár származású erdélyi szé
kelység területén tálálhatók. 

De a zsidó vallású kazárok nem csupán 
a határszélre szoríttattak, az ország területére 
szétszórtan is letelepűltek,_ainil a mai napig 
fennmaradt helységnevek is bizonyítanak; pl. 
Nyitramegyében Zsidótábor, Esztergom mellett 
Zsidód község, továbbá Zsidó-, ina, Zsid, Zsidó
patak, Zsidány, Zsidóvár, vagy Kozári s Ko-
zárvár helységek, . valamint a családnevek: 
Kozárván. Zsidói és'Zsidóvárl nevek, melyek, 
az árpádkori okmányokban fordulnak elő, sőt 
a honfoglaló 108 nemzetség közt egy .Zsiday. 
nemzetség '£ említtetik. így hát nem csoda, 

f-nőgy 953-ban, midőn egy horvátországi kö
vetség jelent meg a kordovai kalifánál, kinek 
államminisztere a zsidó Haszdaj ibn Saprut" 
volt, beható kérdezősködés után alapos érte
sítést tudott adni a követség a kazárbiroda

lom létezéséről s meg is ígérte, hogy Hasz-
dajnak a kazár királyhoz intézett levelét ren
deltetési helyére fogja juttatni. A levelet, ugy 
mondták a köretek, átadjuk a horvát király
nak, ki el,fogja küldeni az izraelitákhoz, kik 
a magyarok országában laknak s azok to
vábbítják majd Oroszországon s Nagybolgár-
országou ál a kazár királyhoz. Tehát fél
századdal a honfoglalás után már a horvá
toknál köztudomású volt, hogy itt zsidók lak
nak, kik ismerik az útirányt a kazárokhoz, 
mely útirány azonos a magyarok bejövetelé
nek útjával. Kik voltak,.honnan származtak 
ezek a zsidók, kikre a horvátok Kordovánén 
hivatkoztak ? Nyugatenrópából ki vándorlóit 
zsidók semmi esetre sem lehettek; a félelme
tes s rettegett magyarok közé jönni a hon
foglalás első századában nem akadhatott 
kedve külföldi zsidónak, hiszen Horváth Mi
hály történetíró szerint .majdnem egy szá
zadig még csak közeledni sem mertek a ke
resztény hittéritők a kegyetlenség hírében 
álló magyarok határaihoz.. De bizonyos, hogy 
a horvátok által emiitett zsidók, kik jól is-
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• A dispensaire jelentősége azonnal 
s z e m ü n k b e lünik; lia feladatait áttekint
jük. Ezek a köve tkezők: Megvizsgálja a 
je lentkező szegény beteget gümőkór ra , 
t anácsoka t ad a betegnek'ugy a maga 
gondozásá ra , mint a tovább fertőzés 
meggát lására vonatkozólag. Ingyen ad 
gyógyszert , fertőtlenítő anyagot, köpő-
üvfget , elejjnazericéj .más segítséget. 
Orvosai által felkeresleti a beteget ott
honában , szükfég szerint elhelyezni 
igyekezik a szegény beteget szana tór i 
umban. A szanatór ium által elbocsátot t 
beteget felügyelete alá veszi. Egészség
ügyi tanácsadója a beteg környeze tének . 
A francia és belga dispjnsairek nagyobb 
része a betegek kezelésével a szó igaz 
ér te lmében nem foglalkozik, ezek mun
kaköre a köve tkező : foglalkoznak a 
tüdőgümőkórban szenvedő egyének , a 
család prophylaxi.sával. a beteg és kör
nyezetének kioktatásával , anyagi gyámo-
litásával. a lakás fertőtlenítésével A 
német , gondozó intézetek a gyámoli tás-
ban a lakás hygieniájára helyezik a fő
súlyt ; külön szobát bérelnek, a tüdővé
szesek, a veszélyeztetett gyermekeket 
egészségi légkörbe igyekeznek helyezni. 

A német vöröskereszt egyesü le t ' 
gondozási prograiumja a köve tkező : 
e ruá ln i a kezdődő eseteket, az egész
ségeseket megvédeni a fertőzéstől, a gyer
mekeket kimenteni az infekció torkából , 
a szanatór iumból elbocsátottak életmód
jára felügyelni, a családfőnek szanató
riumban ta r tózkodása alatt a családot 
anyagilag gyámolí tani , a s zana tó r iumbó l 
kikerült üdü lő betegnek • módot nyújt 

.arra , hogy égy ideig kímélhesse magá t . 
Hazánk legelső dispensaire-je a 
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l i l ó m r ^ e l y ^ ^ Hwterédj: |gHÍ|gÉjBgMJfe 
akkori főispán elnöklete a l a t t . á l l ó . » T ü - ' 
dővész ellen védekező vasvármegye i 
egyesület* buzgólkodásának és a koalí
ciós belügyi kormány t ámoga tásának kö
szönheti A budapesti dispeosaj/e, j t l e l y az 
állani bőkezű áldozatkészségéből "And-
rássy Gyula gróf személyes kezdemé
nyezése folytán jöt t lé t re , a - K ö v e t k e z ő 
szerepkör t tölti be: Szolgálja a t ü d ő -
vész elleni küzdelmet főleg prophylak-
tikus mezőn a vagyontalan lakosság 
között . Az intézet részéről nyujlott m ű 
ködés díjtalan. A hozzá fordulókat k i 
vétel nélkül a t u d o m á n y á l ta l nyújtott 
minden eszközzel megvizsgálja tuliercu-
lozisra. 

Ez alapon megállapít ja , hogy szen
ved-e az egyén giimökórl ian, annak mi- , 
lyen fokában, a lakjában, ha pedig, nem 
szenved, vájjon nem-e áll fenn nála 
kifejezett ha j l amosság a be tegségre '! K'i-
oktat|a mit kell cselekednie é s hogyan 
kell élnie a niagii szeniporiTpHml, hogy 
baja javulhasson, vagy a ha j i amosság 
leküzdhető legyen. Megállapítja a beteg 
szociális viszonyait az illető lakásán 
tett közvetlen szemlélettel s ki oktatja 
a be tegé t mindazon r endszabá lyokra , 
melyek az ö ese tében k ö v e t e n d ő k oly 
célból , ' hogy a tubereulozis a beteg 
egészséges kö rnyeze lé re át ne ragadjon. 
Az egyéni és családi vona tkozású rend
szabályok pontos be ta r tásá t lá togatások 
utján ellenőrzi. Időnkin t a csa lád tagoka t 
is megvizsgálja és é r d e k ü k b e n a szük
séges intézkedéseket foganatosít ja . A 
beteget és családját gyógyszer re l ellátja 
é s anyagi t ámo g a t á sban is részesi l i . 
Kívánatosan ezek vo lnának a dispen-
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is ny i lvánva ló , a l ehe tő legnemesebb és 
legmagasztosabb célt szolgál ják, meg
menteni a családfőt a halál tól , a csa
ládtagokat a nyomor tó l és ennek szám
talan köve tkezménye i tő l , mindezek után 
k í v á n a t o s volna, ha a t á r s a d a l o m . m i n 
den r é t ege m e g h o z n á a maga áldozatát 
az emberszeretet o l t á rá ra s a szenvedő 
é s - m e g m e n t h e t ő e m b e r t á r s a k - é s csa?_ 
ládjaik javara. Dr. N. 

Krónika. 
Különös, szenvedélyről beszél a Z-k, 

érdemes, hogy arra olvasóközönségül!r. figyel
mét fölhívjuk. A közlemény a következő : Már 
maga a gondolat is, h.-gy égy patkányt kell. 
a kezemben tartani, irtózattal tölt. el. Hideg 
fut át a hátainon, és megborzongok. Es sehogy 
sem tudom megérteni, hogy akadjanak embe
rek, kik csupa kedvtelésből leszálljanak a 
kloakák nyirkos falai közé és örömükét leljék 
abban, hogy ezeket a hűvös testű, vinnyogó 
állatkákat összefogdossák. Valami különös 
gusztus kell az ilyesmihez, valami normális 
érzéktől egészen elütő bajiam, ami gondolko
dóba ejti az embert. 

Londonban John Janis foglalkozott a 
patkányok üldözésével, mint valami szenve
délyes macskává r'edlntt ember, akinek egyetlen 
boldogsága, hogy magához csalja a patkányo
kat, azokat elbódítsa es igy narkotizált álla
potban kosarakba1 rakja. Mert John Jarvis 
éleiben hagyta az elbódított patkányukat, 
Vizbe dugta az orrukat, amitől fölocsudtak, 
de akkor mar mint foglyok folytattak életükét. 
John Jarvis senkinek sem árulta el titkát, 
amivel magához tudta csalogatni a patkányukat. 

Most Parisban is él egy ember, kit 
ugyanilyen szenvedély visz a kloakák (szeny-
vizek, szeinetesgödrök és csatornákj lanyar-
szagu levegőjébe. Névszerint Méuárt György. 

Ez csupán annyiban különbözik londoni 
társától, hogy nagyobb köilékenységgel tárja 

merték a magyarok bejövetelének útirányát, 
a honfoglaló magyarok legvitézebb harcosai, 
a zsidó vallású kazárok voltak, akik hazánk
ban a kereszténység "megszilárdulásáig, közel 
két évszázadig a legbékésebb, egyetértésben 
élhettek a magyar testvéltörzszsel. Egy szár
mazás emléke fűzte őssze'őket, a honszerzés 

- közös veszedelme kapcsolta össze .szi.eiket, 
nem vert közéjük elválasztó éket a különböző 
oltár, tisztelettel volt kikt a maga hite szeriül, 
a haza oltára körül szerelet áhítata tölte be 
az egye.-ült lelkeket. 

Hiszen még Szent Islvan törvényei sem 
emlékeznek meg egy szóval sem a magyarok 
visszaszorításáról, pedig felölelnek ezek a-lör-
venyek mindent, ami az ország lakosságát 
alkotó r.épelemekre vonatkozott s igen szigorú 
büntetésekkel erősített bástyát építettek a ke
reszténység megerősítésére, de a zsidók ellen 
nem említ Szt. István semmit. Csak Szent 
László az. első, ki zsidóellenes törvényt ho
zott: megtiltván keresztények és zsidók között 

.házasságot Bizonyára volt oká a keresz

ténység megszilárdulása céljából e törvény 
meghozására. Bizonyára nagy számban köt
tettek a vegyes házasságok, melyekből a zsidó-
Vallás híveinek gyarapodá.-a fakadt. Szt. László 
óta a zsidóságra dobott kő mind mélyebb 
sebeket ütött, mind szorosabbra fogtak azt a 
gyürüt, mellyel kínpadra vasalták a zsidói. 
De a szeretet megbocsát, a szerelet hamar 
tud feledni s a magyar zsidó szereti a rögöt, 
mely apái porladó csontjait lödi, melyet ősei
nek vere is áztatott, szereli a hazát, melynek 
talaján" nem idegen a jtsidó, nem valami is
meretlen lorgó szél söpörte ide az egyebütt 
ágról szakadt zsidót, melyen bocsátkozik, lelke 
gyökerezik a fűidbe, amelyen a honfoglalás 
előtt már ezer éven át álltak a zsidó vallás 
egyislen hitének oltárai s amelyen a hon
foglaláskor párduckacagányos zsidók, mint 
elóharcosok ontották vitézül vérüket, hogy 

,i>Q|dogitó Jiazat szerezzenek az utódoknak. 
Vallásuk nem volt akadály, mely .visszariasz
totta volna a testvéries ölelkezéslől a ma
gyart- — hitüket nem uézték oly elfogult 
előítélettel, hney mniötte ne látták volna meg 

az embert; oltárjuk szent tüzénél észrevették 
lelkük lángolását minden iránt, mi a közjót 
mozdítja elő. Az ősmagyarok nem tollak félre 
a kazárokat, amiért zsidó hitet vallottak, de 
hűséges fegyveitársakul fogadták, kik oda
adással segítettek megszerezni e hazát s a 
midőn kemény harc után lepihentek a tábor
tüzek körül s boldog álmodozásba ringatta 
sziveikel a regösök éneke, melv hős kazárok 
honfoglaló munkájáról is dallolt, nem gondol
tak akkor arra, hogy a segítségükkel szerzett 
haza ezeréves fennállása után kazár szóval 
pellengért állit nekik a magyar. ' 

De ne fájjon a kazár szó a zsidóknak, 
ősi dicsőség fűződik e névhez. Zsidó roaO*-
rok voltak ők, előliarcosai a hónszerzésnek, 
határőrei a hon megtartásának, míg meg nem 
szilárdult az állami élet. Emlékezzünk régiek
ről, tanuljunk régiektől, nem idegen itt • 
zsidó, nem vendégjogért koldul, otthona » 
magyar haza, melynek boldogságáért, m i n " 
múltban, ugy a jövőben is mindenét fel*1" 
dozni kész. 

S J 



3., oldal. fyEMENESA 9. szám 

fol földalatti vadászatainak roiszticizmusát 
(titokzatosságát). Es azt mondja, hogy az, 
ármvel a patkányokat oly könnyen elszédíti, 
egyedül- hipnotizáló."(bizonyos álomszerű álla
potba éjtó)erejébői rejlik.Persze fontos szerepet 
játszik ebben kezének csodálatos ügyessége 
is, meg az a íüttyszerü hanguiánzás is,mellyel, 
a patkányokat seregestül magához csalogatja. 

Valamelyik barátja Ménártnak kisérte 
utján ^ z i a furcsa embert és érdekesen beszéli 
el a tapasztalt dolgokat, 

• Nedves, utálatosari nyirkos falak, moh 
cafatok a szögletekben, alacsony- boltozat, 
amitói mindig fél az ember, hogy beleveri a 
fejét, a szennyes viz kísérteties zörgése, a 
vak sötétség s az a bizonytalanság, hogy most 
valahová lezuhan az ember, meg aztán a 
folytó, mellre nehezedő levegő, amit átsző a 
hulladékokból áradó szag és a távolban valami' 
fénypamat, ami kirajzolja a boltozatotLez a 
fogva& gtatóan misztikus (rejtelmes) hely, a 
pári.-d tűnnél (alagút). . . 

És ha leszáll az est s az utcaforgalom 
dörömbölő zaja nem rázza fel a tűnnélek' 
csendjét, megindul uljáia Ménárt. Lábán 
csizma, hátán kosárszerü kalitka és a kezében 

.acetilénlámpa. Csendesen lépked, nem szól 
egy szót sem, csak erősen figyel olykor óvatos 
mozdulattal a falhoz lapul.'A kripták elfolytott 
némasága ez, ami gyürüt szőrit az ember 
"torkárá-és megzörgeti <~a fogait. És mikor 
ebben a félelmes vacogásban elfut a lábunk 
alatt valamelyik menekülő patkány, akkor 
szeretnénk behunyt szemmel, kísérteties ször
nyeket sejtve a hátunk megett De Ménárt 
arcát ragyogóra-gyajtja a szenvedély fellobbanó 
tüze és célját nem tévesztő gesztussal (moz-
dulattal) világit bele egy csatornaszájba, ami ' 
a tunnel falában ásit 

A lámpa éles sugara'lefut a szük csa
tornába és a bennük lakmározó patkányok 
riadtan, szinte megkövülve felrántják apró 
fejőket s ijedt kerek szemükben az aggodalom 
tükröződik vissza. Most Ménárt összeszorítja 
a fogait s valami sajátságos füttyentést hallat. 
Erre megindul a patkányok raj i s .kiszöknek 
Ménárt lábai elé. Egyenkint forognak körülötte, 
egyre szűkebb körbe, qgy hogy Ménártnak 
csak rá kell óvatosan lépnie a kis megbabo
názott állatokra és könnyűszerrel foglul ejtheti. 

így szedi be egyenkint kosárba a hip
notizált patkányokat és ha puttonya megtelik, 
a következőket inge alá dugja. Egy óra alatt 
117 patkányt fogott igy össze egy alkalommal, 
melf rekord (bizonyos idő alatt elért eredmény) 
számba ment. Mult évben összesen 20.000 
patkánytól fosztotta meg Párisi, amiből ma
gának a városnak bizonyara több haszna volt, 
mint Ménártnak, aki csupán szenvedélyének 
hódol, mikor ezt az egyébként undok patkány
vadászatot űzi. . . —.' 

A normális (rendes természetű) ember 
irtózattal fordul el az ilyesmitől, és még-
gondolalbanvis rettenetesnek tártja ezt, de 
Ménárt kezébe ragadja kis lám pasát és bol
dogságtól sugárzó arccal oson be a tunnel 
száján, mint akit valami titkos vágy ragad és 
nem tqd az erejének ellenállni. 

Ily típusokat is csak a behemót (óriás) 
nagyvárosok teremnek. Sőt hátborsóztató 
jetleizetességük mel'é m ö j l ű n surakuzik a 
klóakák patkányvadásza is. De megérdemli a 

Z k eme föltűnően érdekes előadása, hogy 
Krónikánkban megemlítsük a különös esetet 

Ha már benne vagyunk a patkányok 
kloakájában, beszéljünk hat valamit a • fekete 
halál«-ról, a pestisről, melynek bacillusait'! 
legjobban a patkányok térje ztik, no meg a j 
— bolhák. Franciaországban, főleg Parisban | 
hasábos cikkeket eresztenek a közönség közé, ' 
mert hal a vészedelem komoly. írják, mondják, j 
hirdetik, hogy úvakodjuuk, mert sötét sjár- 1 
nyain közeledik feieuk a feketehalál. —r Nem t 
tauácsos a/, ördögöt a fáira festeni !Nem/e7ni, ' 
hanem vigyázni kel l! Résen lenni! Óvakodni! 

Bizony-bizony, a mai világ-forgalom 
mellett egy-kettőre Európában lehet a borzal
mas ragály. Tehát ne találjon bennünket 
készületlenül! Ha járványos baj fenyegette 
Európát Ázsia felől, bizonyos, hogy a franciák 
állottak résen legelsőbben. 

Ugy szeretnék . . . 
Ugy szeretnék <;sak még egyszer -— 
Együtt lenni te Veled. 
Ugy szeretném ráhajtani 
Válladra, a fejemet. 
Ölelő két karod között 
Elsírni a bánatom. 
Legalább megtudnád te is 
Hogy én Vagyok a legárVább a Világon. 

Ugy szeretnék belenézni 
Még egyer a szemedbe. 
Ugy szeretném Visszalopni 
Magamat a szivedbe.' 
Rózsapiros ajakadat 
Mégegyszer megcsókolni. 
Azután már szép nyugodtan 
Mennék még a síromba is nyugodni. 

NÓVÁK PÁL. 

H l R EK. 
Dr. Pletnits Ferenc gyásza. Sú

lyos csapás érte dr. Pletnits Ferenc 
ügyvédet és nejét szül. Horváth Margit 
úrnőt -egyetlen Sok István, f. hó 28=nr 
21 éves korában elhunyt. A szép remé
nyekre jogosult ifjúban összpontosult a 
szülői szerelő sziv minden érzése, ó volt 
a jövőbe vetett bizalmuk mindaddig, mig 
csak rajta a lassan "sorvasztó betegség ' 
első tünetei- nem jelentkeztek. Ez időtől 
kezdve foszladozott az életnek való meg
mentés reménységé,-a lemondás váltotta 
fel a bizalmat *s végre bekövetkezett, 
amire el voltak készülve, a legfájóbb 
perc, az örök időre szóló búcsúzás p i l 
lanata. A mindenható irgalma adjon a 
•szülőknek és szerető nővéréinek erőt a 
nehéz megpróbáltatás elviselésére. ~k-
megboldogult ifjú temetése pénteken 
délután ment végbe a rokonság és vá
rosi közönség részvételével. Megjelentek 
a környék- intelligenciái is, a .tűzoltó-
egylet pedig testületileg vett ré9zt. A 
ravatalra helyezett koszorúk nagy hal- i 
mázát külön kocsi vitte. Egyébként is ! 
oly impozáns képet mutatott a szomorú l 
szertartás képe, mely méltó volt ama j 
véghetetlen fájdalomhoz, mi a gyászolók I 
szivét eltölté. 

A helybeli polgári olvasókör vá
lasztmánya a mult héten ülést tartott 8 
elhatározta, hogy életet önt ismét a kór 
szervezésébe. E heten tartanak érlekez-
letat s niegállapjtják- a közgyűlés napját. 
A választmányi tagok kérik ez utón is 
a közönséget, hogy a közgyűlésen minél 
számosabban jelenjenek meg s hassanak 
oda Uj belépés által is, hogy ez a 20T 
éves kör, mely már oly sokszor gyako
rolt jótékonyságot, tovább is virágozzék. 
A kör helyiségét egyébként a Bárány
vendéglőbe helyezik át s könyviárát bő
víteni -fogják. 

Kórházi orvosaink fizetésemelése. 
A belügyminiszter jóváhagyta a kórház-
bizottságnak a kórházi orvosok fizetés
emelésére vonatkozó javaslatát. E szerint 
a főorvos fizetése 400, az alorvos és 
gondnok fizetése 200— 200 koronával 
emeltetik fel. 

Egy körjegyző kálváriája La
punkban több ízben megemlékeztünk 
arról, hogy Bisztricsány Aladár egyhá-
zaskeszői jegyzőt állásától felfüggesztet
ték és fegyelmi uton el is mozdították. 
A jegyző ennek folytán feleségével és 
hat gyermekével kenyér nélkül maradt. 
Most, mint értesülünk, Egyházaskeszó 
és vidékének jóérzésű polgárait megin
dította az elmozdított jegyzőnek nyomo-
ruságes helyzete és akcióba léptek. Azt 
akarják ugyanis kieszközölni, hogy a 
fegyelmi ügy újra tárgy altassák, mert 
alapos kilátás van arra nézve, hogy be-
bizony ittassék Bisztricsánynak ártatlan
sága, illetve egy oly körülmény, melynél 
fogva őt rehabilitálnák. Ebben a tárgy
ban hnsz aláiiással egy kérvényt adtak 
be a belügyminiszterhez s ahban ki van 
emelve az elmozdított jegyző kiváló te
hetsége és a közigazgatási ügyekben pá
ratlan szaktudása. Továbbá hangsúlyozza 
a kérvény, hogy a volt jegyző vétke 
oly elenyészően csekély, hogy ezért őt 
nem -lehet sújtani elbocsájtással 8 hogy 
inkább ellenségei túrták őt ki állásából, 
akiknek befolyása elég nagy volt ahhoz, 
hogy a vétkét óriássá fújják. Megjegyzi 
a kérvény azt is, hogy a jegyzőnek eme 
rosszindulatú ellenségei már maguk is 
megbánták, hogy ily kegyetlenül sújtot
ták a jegyzőt s azt az ártatlan nagy 
családot, mely büntetést nem érdemel. 
Kivonjuk, hogy a mozgalom sikerre is 
vezessen. 

üj levélgyűjtő-szekrények, A sop-~ 
roni posta és • távírda igazgatóság 3 db. 
uj levélszekrényt állíttatott fel. városunk
ban, melyek mégegyszer akkorák, mint 
az eddigiek voltak. Nem lesz tehát többé 
panasz, hogy a leveleket kihúzogatják a 
szekrényből s-hogy a belegyömöszkölés 
folytán azok összetörnek." 

Hymen. Reich Róza kisasszonyt elje
gyezte Hertz Jenő Czelldömölkön. 

Vendéglősök bálja. A Grifi*-szálló ter
melt csütörtökön ismét báli közönség tölte be: 
A vendéglősök mészárosok és hentesek tartot
ták táncvjgalrriukat. E bálát a fesztelen és 
féktelen j^k'-dv jellemzi, nj^y-a reggeli órákban 
ért véget." 
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Eljegyzés Szombathelyi József helybeli 
se.'i Jmozdonyvozelő eljegyezte Perepatics 
Anniikat, Perepatics János helybeli vasúti 
raktiraok leányát. 

A kórházi bizottsági helyek be
töltése. Wagner Lőr inc apát elhalálo
zása és Varga Gyula vónöczki esperes 
lern<>ndása folytán a korházi bizottságban 
ket hely megüresedett. Betöltésükről f. 
évi március 2-an^a'városháza tanácster
mi l> >n tartandó közgyűlés intézkedik. 

A vármegyei nyűg díj választmány Illése. 
A varmegyei tii.-zli nyuudijválasztmány febr. 
J.5-wi délután dr. Rajn Gyula főjegyző 
elnO.lete alatt ülést tartott, amelyen tárgyalás 
alá kerülvén Ozr. Jakab Bódogué özvegyi 
ellátása, azt 1672 koronában állapította meg 
a választmány. 

Halálozás. Horváth József vonat-
málliázónak 18 éves Boriska leánya f. 
hó 18-án jobblétre szenderült. A súlyos 
csapást szenvedett szülők viruló szép 
leányának váratlan elhunyta fejett vá
rosszerte mély részvét nyilvánult meg. 
Tetemét folyó hó 20-án helyezték örök 
nyugalomra. 

Kérik a perronjegyet. Az a rendelke
zés, mely a nem utazó közönséget a perron-
jegy váltására kötelezi, okos és helyes rend
szabály. Meg sokkal okosabb és helyesebb 
volna, ha be is tartanák! De amint ezt a 
helybeli közönség igen hosszú idő óta tapasz
talja, e tekintetben teljeseu hiányzik a rend 
és a következetesség. Megtörténik, hogy hó
napokon keresztül botdog, boldogtalan kénye 
kedvo szerint korzózhat a perronon és nem" 
jut eszébe a rend őrei közül senkinek, hogy 
a perronjegy miatt a mulatságban akadá
lyozza, mígnem egyszerre ismét feltámad a 
rend.-z-jretet, eszükbe jut, hogy perronjegy is 
t an a világon, amit követelni szabad. Ilyen
kor megtörténik azután, hogy egyeseket, akik 
a prronon gyanútlanul tartózkodnak, a por
tás urak lelttlelnek. Nem történik azonban 
meg' soha és nincs rá "eset, hogy a portások 
a perronjegy váltását mindenkivel szemben 
egyformán ellenőriznék.- Kis x--Uíl kérnek 
perronjegyet, nagy X-lől nem, pedig egyikre 
épp ugy áll a szabály, mint a másikra, az 
egyik épp oly jogtalanul tartózkodik ott, mint 
a másik. A szabály tehát csak hétköznapi 
« lirke, vagy nekik nem tetsző emberekre 
vmatkozik. Mi azt hisszük, hegy a rfnd a kö
zönség érdekében szükséges és hogy a sza
bálynak csak addig van ereje, amis azt ki-
étel, nélkül alkalmazzák. 

A. bor áldozata V e j i Pál felsó-
•losteri lakos folyó hó 18-án bort szál
lítót) Szentgyörgyról. Kiindulás előtt 
azonban nemcsak a honlót. hanem saját 
aiatiát is jó! teletöltötte H igy vette inját 
hazafelé. A pálfai határban kiesvén ko
csi jának egyik kereke, levántzorgott 
valahogy, hogy a bajon segítsen, de a 
baj!' ' i mégnagyobb baj lett és pedig 
ren -nézve végüeles baj. A telt hordó 
ugA.iinis legurult a kocsiról s Véghet 

.agyonlapította. A/, arra járók találták 
meg holtan. 

Elhalasztott sorozás. A fősorozásl 
>• halasztották, az utóállitás azonban már 
március hó 6-án meg fog tartatni. * ' 

Az alsósági műkedvelői sziiüelöád'ir 
Már a.mult számunkban jeleztük, hogy f. hó 
18-án, azaz szombaton este az alsósági r. k 
ifjúsági egyesület az egyesület céljaira tánccal 
egybekötött színielőadást tartott. Szin.-e ke
rült 
ról a következőkben számol be: Az alsósági 
r. k. iljusági egyesület megmutatta szombaton 
este, hogy a tanulni vágyó ifjúság mire ké
pes. Az a rendkívüli szorgalom, mely már az 
előadásra készülést jellemezte, oly szép ered
ményt produkált, mely a maga nemében rit
kítja párját, az előadás precizitása pedig be
csületére vált volna bármelyik.vidéALhivjatott-
szintársulatnak is. Már magában véve az~ 
hogy súgóra, rendezőre úgyszólván semmi 
szükség sem volt, nagyban hozzájárult a si
kerhez; az egyes előadók pedig oly- termé
szetesen, oly szabadon mozogtak a színem 
hogy játékukkal valóságos élvezetet szereztek 
a zsúfolt háznak. Különösen kitűntek játé
kukkal Rózsa István Feledi Gáspár .szerepé
ben, Szőke Imre Göndör Sándor szerepében, 
de Gonoszt, a vén baktert sem tudta volna 
valaki egykönnyen ugy alakítani, mint Maár 
Vencel alakitolta. Eredeti alakok voltak Tekét 
János Kónya kántor szerepében, valamint 
Horváth Elek, Cserebogár szőlőpásztor sze-
mélyesitője, de ezek mellett nem szabad meg-

• ' • n n f t f l i j i i tmnHiki i i 
dömö.ki vendéglősök ipartarsulatának alap
szabályait a kereskedelemügyi rainister ere
deti alakjában nem hagyta jóvá és vissza
küldte azzal, hogy a kívánatosnak jelölt mó-

A falu rossza-. Tudósilónk az előadás- j dositásokat abban vezessék keresztül. 
Köszönetnyilvánítás. Az alsósági r. k. 

ifjúsági egyesület e helyen is köszönetet mond 
a czelldömölki r. -kalh. legényegyletnek, miért 
a szinielőadáshoz szükséges kellékeket oly 
szívesen es teljesen díjmentesen kölcsönözte! 

'Drága szarvashus. Haczky Sándor 
magyargencsi földbirtokos erdőőre egy, a 

..rrebrróTt 'állni elejtett szarvasra bukkanb 
melynek húsát aztán kimérte, részben elaján- -
dékozta. Minthogy a lelőtt-.szarvas húsát a 
község szegényei között kellett volna "" kiosz
tania, a törvénnyel gyűlik még a baja. 

Az alsósági ág. h. ev. ifjúság f. hó 
11-én a községi vendéglőben igen sikerült 
táncmulatságot rendezett, mely az alsósági és 
izsakfarág. hitv. eváng. nőegyesület pénz-' 
tára javára 193 koronát jövedelmezett. Felül-
fizétték a következők: Szabó Károly (Czell
dőmölk) 5 K, Hanzsér Elek, Pálinkás Géze, 
Raffel Dénes (Izsákra), Remete Dénes 4—4 K, 
Somogyi Kálmán 3 K, Boross János, Bruckner 
Adolfné, Csajbók Ernő, Günsbemer Lipót, 
Hanzsér Lajos (Valhy u.), Kabina_ Lucia, El

feledkezni Horváth Gáborról, a vén Czene j r ály Kálmán, Kovács Sándor (Rövid-u.) Nagy 
cigányról sem. A lányok között a fürge Kéri j Kálmán, Sebestyén János (Fő-u.), Somogyi 
Róza pompás finum Rózsi volt, de Maár Mar- j Györgyné, Varga György (Czelldőmölk) 2—2 K, 
git, Szőke Agola s a többi szereplő sem ha 
gyott semmi kívánni valót. Igazán nem is le
het egyes személyeket különösen kiemelni, 
mert a szelreplők^oly ügyesen voltak szere
peikhez megválasztva, hogy — úgyszólván — 
mindegyik a tökéletességet közelitette meg. 
A színdarab betanításánál különös dicséret 
illett Marton Gusztáv osztálytanítót, ki semmi 
fáradságot nem kímélt a siker érdekében. A 
község intelligentiája teljes számmal megje
lent, sőt a vidékről; mint Czelldömölkröl és 
Izsákfáról is jelentek meg vendégek, kik egy 
élvezetes est " kellemes emlékeivej távoztak, 
s ezt nem is késtek kinyilatkoztatni. A jóté
kony célt tekintve felülfizettek: Raffel Dénes 
(Izsákfa), Verbőczi József és Wftiniánn'ATiclor' 
(Czelldőmölk) 5—5 K, Pálinkás Géza 2"40 K, 
Remete Dénes 220 K. Szálai József (Czelk 
dömölk), Takács György (Czelldőmölk), --Őri 
Pal, GBnsbergér Ignác, Koczor Márton 2—2 K, 
Bán János (CzelldöuiÖlky, Kovács Sándor kj. 
1 6 0 - í 60 K, Varga László 1 K, Fischer 
Emil. Koloszár József 60—60 fiII. Melyért 
fogadjál; ez utón az egyesület halas köszö
netét. Az összes hevét. I 203 K 80 fill., a ki
adás Otr K 62 fill, Így az előadás tisztán jö-
vetlelmezett az az egyesületnek 113 korona 
18 fillért. 

Cigányaink Sopronban. SárkOzy Géza 
és zenekara a mult heted Sopronban a 
Színház-kávéházban vendégszerepelt. Játékuk 
annyira megtetszett a soproniaknak, hogy a 
bandát szerződéssel kínáltak meg. SárkOzy a 
hétén azonban "hazajött. Jiogy a vendéglősök 
bálját kimuzsikálja, de- a jövő héten ismét 
visszatér Sopronba vendégszerepelni. . 

megvert kereskedő. Csőmén Koronczai 
József megtámadta Brándli Sándor simonyi I 
toll és borkereskedőt s megverte. A sérülések j és Tokorcson a Ka 

Mód Lénárd (Nagysimonyi) 1 K 40 fill, Balogh 
Ferencné, Baracskai Józsefné, Berecz Lajos, 
Fischer Emil, Guger Károly, Király Ferenc, 
Kiss—LajoSj—Kuczor Márton, Közép János, Ma
gyar Lajos, Marton Gusztáv, Molnár István, 
Nagy György, Nagy Juliánná, Ötvös Balázs 
(Izsákfa), ÖZV. Pethő Józsefné, Rákosi Jenő, 
Rolschild Miksa, Stern Katalin, Szedenics 
István, Szédenics János 1—1 koronát, Pethő 
János 40 fi 1., Erdélyi L-ijos, Mátis Sáudqr és 
Szabó Istvánné 20—20 fillért, kiknek a ren
dezőség ez uton mond hálás köszönetet. 

Elvágta. a_flyalolt_Kis J á n o s j63_éves_ 
jánostlázai lakos nagy szegénységben élt s 
elhatározta, hogy megöli magá t F. hó 19-én 
virradóra elővett tehát egy rozsdás kést. hogy 
nyakát elvágja. A műtét azonban a kés élet
len és rozsdás volta miatt nem sikerült 
teljese."., mert nyakát csak be-, de el nem 
vágta. 20 napi gyógyulást igénylő sebeivel 
beszállították az itteni kórházba. . . 

Vajat loptak, uszkó József és Kercza 
József hosszaperefztegi lakosok vajaskenyérre 
éheztek s ezért a szövetkezel vajgyárál fel
törtek. Mini hogy azonban annyi vajat loptak 
<i, hogy vastagabb réteg telt volna ki belőle, 
mint maga a kenyér, vagyis mintegy 35 kp-, 
róna árát, elfogtak /iket s a szombathelyi kir. 
ügyészségnek vendégszobájába kerültek.^ 

Kuruzslás. Horváth Imre é l n i 23-án 
Sándor (Ládás) Józselnek két koronáért saját-
maga készítette gyógyszerj adott el. Bebizonyo-
sodott további róla az is, hogy gyógyszereit 
már régtől fogva árusítja s szállítja betegei
nek. Eljárásában kuruzslást Iáinak és ezért 
feljelentették a helybeli járásbíróságnál. -. ::> 

Megszűnt járvány. Kemeuesmihálylán 

nvaró uiegszüiil s 
8 napi gyógyulást ivényelnek. Feljelentetett, iskolákban ismét megkezdődtek, a tanítások. 



5. oldal. KEMENESALJA 

Kellemes meglepetés. Minden .lacubi 

Wflfén képePeT tartalmaz. .Uiáíiza-
toktól óvakodjunk es csakis a >Jacobi< jelzés
sel fugadjuk el a világhírű AutipicolÍD hü
velyekéi. 

Tolva] munkás Morosits Józsefet, 
egy horvátországi illetőségű ea a tapol-
czafói mészégető telepen dolgozott mun
kást a csendőrök a Icissomlyói hegyen 
elfogták, mert az égető telepről 2 kg. 
dinamitot és társainak mintegy 40 ko- , 
rona értékű ruháit ellopta. 

Egy nagyobb szőlőbirtokos az Énnel- | 
lékről és a Delawareról így nyilatkozik : Ugy j 
tapasztaltam szőlészeti és borászati nagyíja-
lésekén, hogy naígy ellensége ennek a zöld 
asztal körül ülők serege és leginkább azok, j 
akik elméletileg foglalkozva a szőlőműveléssel, • 
azt sem tudják, milyen fán terem a Delaware. ' 
éz a szép aranysárga sziuü bor. Kn állítom : I 
igenis tnea' van benne mind az a jó tulajdon-. I 
ság, aminek egy finom és erős borban meg i 

-kell lenni Legutóbb ültettem egy táblába 5U00 
darab piros Déláware sima vesszőt, az 5000 
tőke 30 hekli'iiter 'bort adott, most is minden I 
töke rakva vau szőlővel, többet várok mint 
tavaly. Mustja a klojterneuburgi mérő szerint 
eddig 27'/«-nál kevesebb nem volt, a inull 
évben 301",,-"1 ért el és igy akinek legalább 
is 10°'0-íiyi Delaware szólője terem, annak 
rossz b-ira soha sem lehet, mert ez tneg ro-sz. 
esztendőben is megjavítja a többi lajta sző
lők borait. 

Va-ntak. 1871. okt. l-én nyilt meg. 
Gyűr—Szombathely között. — 1872. aug. • 
9-én Veszprém—Székesfehérvár. — Ugyan- j 
azon évben sz.ept. l é n - Szombathely— I 
Gyanafalva és okt. 3 án Kiscell—Veszprém 
között. — 1875. maj. l-én a gyanalalva— 
fehringi vonal, mely közvetlen összeköttetési 
létesített Grác felé. — 1877. okt. 13-án 
Budapest—Ferencváros és Kelenföld özött. — 
1883. aui;. 15-én Szombathely—Kőszeg.- — 
1884. aug. Il i an nyílt meg a fővárosban a | 
Keleti pályaudvar. 

A varmegyei bizottsági tagok szama ' 
—járasoAUDTTt^ta6ftio!tr58, Koisoors t r Kor- j j 

mend 47, Kőszeg 23, Muraszombat 48, Német-
_ újvár ,28^ Sárvár 53, SzentgoltliirtL47, Szom

bathely (járás) 55, Vasvár 35, Kőszeg városa 
17, Szombathely varosa 146, a vármegyén 
kivül 10. 

A muraszombati gazdakör az évek 
hosszú során át egyik filiálisa volt a 
vármegyei gazdásági egyesületnek és 
ennek sok jótéteményében volt részese^ 
Legutóbb a kis gazdakör kilepett az 
anyaegyesületből, hihető, .személyes dol
gok miatt Az •egyesült erővel« jelszó 
tehát csak frázis. 

. Kávésaink mozognak. Igen, mart nin
csenek megelégedve a 12 órai záróval, azért 
kell hogy az éjfél után három órára kitolassék. 
Kávésainknak igazuk van és csodálatos, hogy 
mozgolódásaiknak, illetőleg kérelmüknek még 
mindig nincs sikere. Sárvárott, Celldömölkön, 
Körmenden, Szentgotthárdon stb. a vidéki 
színtársulatoknak állomásuk van, e haladó s 
folyton fejlődő városokban nagy az intelligen
cia. Szóval: száz ok van rá, hogy végre ugy 
a kávésok, mint az intelligens polgárság ér
dekében a záró-óra éjfél után 3 óra legyen! 

A hernyók irtása, A föídmivclésügyi 

törvényhatóságához és utasításokat adott a 
tavaszi hernyóirlásra vonatkozólag. 

Ha a Marcal árad. A löhlmivelétO'gyi 
miniszter" értesítette a varmegyét, hogy a 
mennyiben a Marcal esetle-.es áradása folytán 
a szabályozótarsasag műszaki erői nem vol
nának elegendők, a vármegye tavirali kérel
mére azonnal küld ki állami mü.zaki . köze
gekel. természetesen a szabályozótarsasag 
költségére. 

Ai ebadó felemelése. Nem elég a te
her,, nem elég a roppant sok adó, hisz ma-

'holnap már a levegőről is fogyasztási adót 
kell fizetnünk, —• mondom .mindez nem elég, 
hanem most még leljebb emelik az adót. 
Igaz, hogy csak az ebadol, azt sem jószán
tából emeli a vármegye, hanem miniszteri 
rendelet folytán.' 

A népszámlálás költségei A folyó év 
elején t-ljesite't népszámlálás költségeiről és 
a népszámlálási teljesítő egyéitrk .számáról, 
igen érdekes adatokat közöl a statisztikai 
hivatal.. A kimutatás szerint a nepszáiutálást 
áz országban 32.000 számlálóbiztos végezte, 
akiknek munkáját -800'.ellenőr vizsgálta felül 
A népszámlálás az államnak 1 £50.01 Hí koro
nába kerüli. Kbböl azonban csak a számláló-
lapok nyomtatási költségek a statisztikai 
hivatal személyzetének fizetése és a hivatali 
helyiség bére lesz fizetve. Minthogy azonban 
a- számlálóbiztosokat és a felügyelővizsgálókat 
a helyi hatóságok fizetik, a népzámlas dologi 
kiadása mintegy-3.millió koronára rug. 

Eladó ház. 
Újtelepen a Deák-utca 3 szám alalt 
újonnan épült lakóház i ladó. Érte
kezhetni ugyanott a fiáxtulajdonós-

I sal. A ház 'áll: 2 nagy utcai szoba, I 
1 hálószoba, konyha, éléskamara, 
klosett és egy nagy üvegezett ve
randa. Egy udvari lakás, konyha, 
szoba és éiéskamarával. Fele épü

let alatt pince és mosókonyha. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik felejthe

tetlen, szeretett leányunk el
hunyta alkalmával részvétükkel 
felkerestek, a temetésen meg-
jelentek,,4ogadják megtört szi
vünk hálás köszönetét. 

Czelldömölk, 1911. f.-hr. 23. 
Horváth JózseT és" családja. 

Szőlöoltványok, 
és vesszők 

beszerzésére legmelegebben ajánljuk 
a legjobb birnémek örvendő 

K Z C ' C * S Á S K O R F I A 
bihardioszegi szolöoltványtermelő cég 
fióktelepet CZELLDÖMÖLKÖN (Vasm.) 

Irodj: Mrk/ti-atea 15. 

Képes árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen és bérmentve küld a czell-
d ö i n o l k i fióktelep. Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból sem szabad hiányozni, 
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscötm 
venne, elne mulassza ezen árjegyzékért 

egy levelező lapon kérni. 

DELEWARE VESSZŐ ELADÓ I 
Minden hibától, különö
sen .jégveréstől meutes 
szép sima vessző a piros 
válfajb jótállás mel
lett. Küldök minden ve
vőmnek utasítást ana, 
hogyan kell elgyökerez-
iei ni a sima vesszőt, 
hogy mind megfakadjon. 

Ezer darabja az elsó osztály 35 X 
Száz > • • > 4 K 
Másodosztálya vessző ezre 20 K 

' Érmetléki legnemesebb és legbővebben termo 
faj. Hídpénzben az íisazeg ti/..-J.ré«ie küldendő : 

FDZESSY IMRE, Rákosliget 

Elsőrendű 

1 f a 1 k ő 
mintegy 150 bánya-öl, miskei 

pethegyi bányámból eladó. 

Göttmann Bódog 

C z e l l d ö m ö l k ö n . 
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1 VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZ VÉNY TÁRSASÁ G " 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépeke'., malom-
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gén- és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-arukat, 
mindennemű műtrágyát kar-
tollon tivtil, vetőmagvakat, 
erőtakarniányféléket, belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
SSOmt, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
•éltányos fizetési feltételek! 

I»«ponO Iroda: tösiegl-n. 2. 

Raktár. SséU Kálmán n 25. 

Árajánlattal és költségvetéssel 
dijmentesen szolgalmik. 

Mf vtMlat mimin Miséflwa torsstia. 

ladó ház. 
Czelldömölkön (Uj telep) a 

Deák-utcában levő házamat, 
mely áll: három nteai egy 
udvari szoba, két éléskamra, 
egy pince betonozva, egy tá
gan mosókonyha, két sertésül, 
majorság udvarral, az udvaron 
és kertben jól termő gyümölcs
fákkal azonnal eladom, eset
leg bérbeadom. 

Csuha Lajos. 

„ • - M - t r — Papa megengedte! HÍM valódi 
JAKOBI-fíIe AattalcoUn-cicari-tlahiivelyek fa-

' dobozokban' 

Vigyázzon! Csakis a . J A C O B N jelzéssel valódi! 
Minden fadoboz érdekeá Röntgen-kérjelJaiialmaz^. 

Az a 
hölgy 

aki az egészséges bőrápo
lással törődik. főkép a-pat
tanásokat eltj i l l e tn i , továbbá 
fehér arcszint é a p u b a bőrt 

szerezni óhajt, csak 

Steckenplerd l i l i o m l e j -
azappáaaal 

(Védjegy: vesszrparipa) 
riiossa magát. 

G y á r : Bergmann k Co. 
Tetscben a E. 

Darabja 8 1 fillérért k a p h a t ó -

gyógytár, drogéria és i l lat
szer-üzletben. 

F I X F I Z E T É S 

és magas jutalék mellett alkatmazunk 
vidéki ügynököket sorsjegyek ~rüxjeN 

j iizetésre ' való eladásához. Havonként 
I eTérliető jövedelem 300—600—-korona.-
í 1 = " 

j Eecht Bankház Részvénytársaság 
Baiapait, TV., PurMdas-tarti | 

Singer Ferenc 
m. kir. államvasuti órás- és ékszerész 

— P á p a . — — 
Szállít a legelőnyösebb feltótelek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, éztistr és é k »«c rp ' & r u i . 

valamint fali- és z s e b ó r á k a t . Minden éra, mely 

nálam vásároltatlk, másodpercnyi pontossággal sza

bályozva van. — Óriási készlet ezüst evókészietekben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és választékkal a Iegn. készséggel szolgálok 

R é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint. építési vállalkozó, működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e célból SÁRVÁR01T 

(Villanytelep-utcában) egy képesített építőmester 

' " - közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvesé fizetési feltételekkel, 

Kiváló tisztelettel: 

G ü n s b e r g e r J . J e n ő 

"épitési vállalkozó. 

laés ácstelep : Kéményegér stégen. 

'-Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemü .könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


