
VII. évfolyam Celldömölk. 1911 október 22. 43. s z á m . 

KEMENE 
TOTES T A l T I L I f FÜGGETLEN LAP 

UH*m mMm v « a ™ Szerkesztősei és k iadóhiva ta l : 

• M M i a i ára : Kfléa* erre 8 1 i w m , tUiiee 
orooa. 
t se mmt. 

D u r r o B r v s FÁITDOS 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Olldnmolkr*" 
ide inlézendök a szellemi részt illető közlemény 
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Tűzoltó-otthon. 
Irta: Barabás lattan, t. o. parancsnok, a vasvárnie-

pyei t. "i. szmetség titkára. 

Csak oly igazi nagy emberek, 
akiknek nemes érzelmektől lángoló lel
küket nem birja. lehűteni a környezet 
fagyaszló közönye, akiknek a közjóra 
irányuló elszánt törekvésüket nem törik 
meg semmiféle akadályok, csak az ily 
igazi nagy emberek adhattak a Magyar 
Országos Tüzoltószövetségnék oly erőt, 
hogy az a mai mostoha viszonyok dacára 
is mind hatékonyabban törhet előre a 
tűzrendészet országos fejlesztésének küz
delmes munkájában. 

Előbb dr. Óvári Ferenc orsz. szö
vetségi alelnökünk tárta föl a képviselő
házban az ország tűzrendészetének nyo
morúságos állapotát, majd meg gróf 
Széchényi Viktor elnckünk a főrendi
házban fejtette ki nagy tudással és 
számszerű bizonyságokkal a tűzrendé
szet országos rendezésének szükségessé
gét. Mind a két hatalmas beszéd olyan 
meggyőző volt, hogy azokra rögtön meg 
kellett volna indítani atörvényes intéz
kedések sorát, hogy még csak hetek, 
napok se múljanak halasztásban, mert 

hisz minden hét, minden nap milliókat 
hamvaszthat el á^nerozeli vagyonból; 
százakat, ezrekéi tehet koldussá, föl
dönfutóvá. 

Csak igéret_volLji visszhang a fé
nyes beszédekre. Csupán csak Ígéret. 
S mi már ismerjük az ily ígéreteket. 
Van az ily igérésben talán jóakarat is, 
talán jó szándék is De van abban bi
zonyos — hogy is mondjuk — olyan 
lebecsülő elintézés is. 

Mikor egy-egy arénát vagy látvá
nyos bódét mond tűzveszélyesnek a 
tűzoltóparancsnok s kéri a hatóságot, 
hogy intézked|ék. mert nagy baj lehel 
ott, ha tüz üt ki: a hatósági ember 
szokott Ígérni intézkedést, magában pe
dig azt gondolja, hogy dehogy is lesz 
ott baj, mi a fene baj is lenne, hisz 
eddig is csak mégvolt az az aréna, az 
a bóc'é s eddig sem volt baj. 

Fia valaki az ökóritói táuchelyi-
ségre hivta volna föl előzetesen a ható
ság figyelmét, valószínű az is mosoly
gott volna magában a jámbor szakember 
aggodalmán, de azért megnyugtatásul 
elintézte volna a dolgot egy kis — 
Ígérettel. 

Igen, igy vagyunk az ily Ígére
tekkel. 

A mi vezető embereink is sokszor 
hallottak már Ígéreteket, amelyek nem 
teljesülnek. 

Kevesebb hivatottsággal biró, kisebV 
elszánt akarattal vértezett emberek el 
is csüggedtek volna már, föl is adták 
volna a további küzdelmet 

A mi vezéreink nem ismerik a 
csüggedést. Dolgoznak fáradhatlanul s 
még ők öntenek uj erőt a már-már 
csüggedő seredbe. Edzik, lelkesítik, ki
tartásra buzdítják a tűzoltókat. Otthont 
igyekeznek teremteni a felebaráti szere
tet gyakorlásában kimerülő tűzoltóknak. 
S amidón az elnökség a jótékonysági 

! eszmével testvérekké kapcsolja össze az 
egész haza összes tűzoltóit, egyszers
mind magas nívóra akarja emelni a 
tüzoltászat tudását is, meg akarja terem
teni a tűzoltás tudományának akadé-

| miáját. 

Nagy cél rejlik a Tüzolto-Otthon 
fönséges eszméjében. 

Kívánjuk, hogy az minél előbb va
lóra váljék. Talán a Tűzoltó-Otthon lesz 
az a vár, amelyből ki lehet vívni azt, 
amit ma még csak — Ígérnek. 

Mese. 
I r t a : 8chranti Elek. 

A szalonban levő tárgyak kOrül az al
konyat homálya kezdett tömörülni. A falak 
fényes tapétáján ama lángvörös sugarak tük
röződtek még vissza, nukei a teáidózott nap 
a nyugati égbolt foszlátiyos felhőin át köz
vetve hintett oda a függönyözetlen ablakon 
keresztül. 

Az asztalkát környező feauldok egyikén 
egy ifju, 10—17 évesnek -látszó leányka ült. 
Szemei révedezően meredtek kifelé a mesz-
szeségbe. mintha csodálnak azt az utánozha
tatlan szinvegyüléket, mit a természet mázolt 
a szürkéskékkel alapozott' égboltozatra.- ; 

A szemközti oldalon,háttal az ablaknak 
egy nyolc evvel idősebbnek látszó ifju foglalt 
helyet. Ő többet és csodálatosabbat látott 
maga előtt. Szemei elé egy egész menyország 
láin'l az—n—liiivi'K—elia.i'illntó—szépségi vél. 
Erzsike fejecskéje kOrül a szóké, hullámzó J 
fürtök mesteri módon nyertek elhelyezést, ' 

hozzá képest az áttetsző, rózsaszínű felhők 
•'sak utánzatok lehettek. Szemöldöke ideáli-
sabb ivezetet mutatott az égbolt hajlásánál, 

szemei ragyogóbbak tisztábbak voltak annak 
homályosodó azúrján:*' Alakja, arcának bája 
pedig angyali volt s ezek a látványok a meny-
nyei létről alkotott fogalmakat is felülmúlták. 

"Ámde -utl, hol ángyali seregek hirdetik 
az örök üdvösséget, nemcsak a szem, de a 
sziv is boldog otthont talál: i.'a'nl.' között 
pedig annyira nyomott, hangulat, oly kinos 
csend uralkodott mintha a szívnek itt semmi 
szerepe sem volna. Hiányzott a terem légkö
réből valami, égj negatív láthatatlan erő. 
Hiányzott a meglevőhöz egy másik érzelmi 
forrás, melynek kisugárzása vákitó fényével 
aranyo.-ná be két ifju boldogságát 

— 'Erzsike, szólott Elemér,hogy ne unat
kozzék annyira társaságomban, hallgassa meg 
ezt a mesél, amit most el fogok mondani. 

-—A.Miiyk'i i t apiirhiktiji plm'erBlésébn'l -e 
szavak felrezzentették és egykedvűen nézett 
az ifjúra, mintha mondani akarná: 

— Hallgatni fogom. 

— Egy mindenben bővelkedő, egy mesés 
gazdagságú királyB — kezdé az ifju .— aki 
minden jóból kivette már részét, bujdosni 
ment. El, messze, céltalanul. Megunta az ud
varoncok bizelkedéseit, meggyűlölte az embe
rek képmutató álnokságait. Mindent mester
kéltnek h i t t a világot pedig festettnek, mint 
egy gyönyörű falonfüggő képel, melyben 
semmi élei, semmi érzés nincsei.Ö egy'olyan 
valami után vágyott, amit megnevezni maga 
sem tudott. S ez adta kezébe, a vándorbotot. 
Az a milieu, melybe születésénél fogva került, 
nélkülözte amaz okokat, mi szivében meleg 
érzést tudott volna, kelteni 

- Elment tehát, keresztül bolyongott 
népes országokat, de még mindig nem talált 
oda . . . Hova ? Ezt ó maga sem tudta. Szive 
tovább üzle. • 

— Egyszer csak egy végtelen fehérség 
Hlnik szemei elé, egy örökös hóval fedett 
sivatag; melyben a lagyasztóan metsző szél 
szaharai homokként sodnrta-4ell)6fcig a c s i ü -
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(N.) Az á""kérdés'. melyet .szóba 
hozunk, sajnos;- mindig aktuális. Az 
országos statisztikai hivatal kimutatja 
hónaponként és évenként, hányan /hal
nak el hazánkban tíidóvészben ? Még 
szerencsés esztendő, mikor a halálnak 
aratása hetvenezer embert ragad el 
tőlünk, de olykor nyolcvanezerre sza
porodik ez a borzalmas szám és ami 
a legszomorúbb, a tüdővész az élte 
virágjában lévő, kereső embereket-pusz-
titja és igy igen sok azoknak a száma, 
akik a tíiilővész pus/.titása következté
ben elvesztik kenyérkeresőjüket és ki 
vannak dobva az éleinek. Ismételjük: 
a tüdóvészról irni mindig aktuális. Hi
szen itt a magunk szülővárosában hány
szor halljuk, hányszor látjuk egy-egy 
virágzó élet elsorvadását, hányszor lát
juk azokat a lázas rózsákat az arcokon, 
azokat a csendes, félelmetes köhögése
ket, melyek ijesztő jelzői, hogy a halál 
jegyeseivel állunk szemben. Kétszeresen 
aktuális azonban most a kérdés, mikor 
a »József Királyi Herceg Szanatórium 
Egyesület* a közeledő halottak napján 
megújítja azt a kérését, hogy > Csak 
egy virágszállaU kössenek kevesebbet 
a szeretettjeinek szánt koszomba és, ha 
ezt a megható kérést mindenki megfo
gadja, az emberi szeretet kertjében nyiló, 
ebből az egy virágszálból megépíthetik 
a tüdőbetegek második népszanatoriu-
mát, ahol évenkint vagy ötszáz beteget 
gyógyíthatnak- s ezekből hány apát, hány 
anyái, kikért gyermeke odahaza imád
kozik, menthet még meg az életm-k, 
akik különben elpusztulnának, ha a tár
sadalom irgalmas kezét feléjük nem 
nyujlia és ebben az irgalmas kézben a 
halottak napi koszomból legalább egy 
virágszál nem lesz. 

Soha meghatóbb. soha poelikusabb 
alakban az egyesület az irgalmas rész-

ha egy. vinígos7 koszonrba^gy' v l r ,«i-'a 
több, vagy kevesebb van? Azért a ke
gyelel koszorúja maradhat pompás, a 
sírkert virágokkal ékes és a porladozó 
halottak emjéke magasztos. De ha. aki 
koszorút vesz halottak napján, ezt a 
szent vámot lefizeti az emberszeretet 
oltárára : az egy virágszál nemzeti nép-
mentési tökévé dagad és képesekké tesz 
bennünket arra, hogy a betegeket gyó
gyító házakba vonjuk, ha szegények, 
családjukat segélyezzük, ezzel a fertő
zés veszedelmét korlátozzuk, széleskörű 
intézkedéseket tehetünk a lakás és táp
lálkozás javítása terén Ép olyan fontos 
a prolilaxis. Meggátolni a veszély ter
jedését, lehetetlenné tenni a levegőben 
szállongó bacilusok fertőzését, felvilágo
sítani kicsit és nagyot, hogy a tüdőbe
tegséget elkerülni lehet, fellépésekor 
gyógyithatása bizo:iyos, csak nem sza-
had elhanyagolni és a szőrmén terjedő 
bacilusok pusztítása*, tehetetlenül tiirni. 

Nemzeti sebünk gyógyítása tisztán 
anyagi kérdés. Ha egy gazdag ember 
családjában lép fel a tüdőbetegség és 
idején észreveszi, ez a különben halá
los kór egész bizonyosan gyógyítható, 
mert meg van adva az anyagi erő, liogy 
a beteg pihenjen, gyógyintézetbe me
hessen, kellőleg táplálkozliaisék. A sze
gényre borzalom ez a betegség, aki kö
hécselve és tüdejében mindinkább pusz
tulva cipeli az élet keresztjét és meghal, 
mert a társadalmi künyörüléi meg nem 
látta, mert gyógyintézetbe nem méhe-
lelt, mert kenyeret kelletett keresnie 
akkor is, akkor - - embertársai vesze
delmére — a halál csiráival járt-kelt 
és ami öt megöli, annak gombáit szét
szórja jártában-kelteben önkénytelenül, 
veszedelmére levén nemcsak környeze
tének, hanem mindenkinek, akivel egy 
levegőt sziv. 

A társadalomnak okos önvédelme 

Ugy-tudjuk, hogy városunkbán és 
megyénkben széles körű akció indul 
meg a virágszál jegyében. Adjon Isten 
ennek a vállalkozásnak sikert arra a 
szent célra, melyért indul. Csak egy 
virágszálat! 

Yád. 

Megcsaltál, de megbocsátok 
A . én ajakamról átok 
Nem fcg érni téged. 
Csak az a könny, amely értein 
t j t t ég at anyád szenfében 
Ne fájjon majd néked. 

Ugy-e nem gondoltad soha, 
Hogy te leszel még az oka. 
Ha az anyád gyászol. — 
Ne is kérdezd, hogy ki miatt, 
Mert az a könny engem sirat, 
Tégedet c-ak vádol. 

Bucsu. 

Az utolsó csókot mostan küldöm néked, 
Az utolsó sóhaj mostan száll feléd; 
Ez a dal te rólad az utolsó ének. 
Nem kerülök többé sohasem eléd. 

Vége lesz a csóknak, sóhajnak, dalnak, 
Méla csend uralja majd a lelkemet; 
Régi, bús emlékek többé nem zavarnak, 
Mer! szivem a múlttal mindent eltemet 

Ív- lehet, hogy többé nem fogok nevetni, 
Ürokös lemondás lesz az élelem. 
Vagy valaki újra megtanít szeretni 
És alomba ringat egy uj szerelem. 

logó hópelyheket.' .Mindez nem riasztotta öt 
vissza injaink folytatásától. Ment tehát tovább, 
távolabb, mind messzebb messzi bb. Diana a 
lábnyomok miedje-t eltűntek 

-- E-'y-zer c-ak valami vak hó fényes
ség kápráztatja el szemét Egy e/.e-tornyu 
jéghegy vöt!, melyről a vízszintes napsugarak 
verödie,; \ i -- .a . Ment lehat a jéidiégyfrányá
ban s midöli ma" közel én ho: , , . lattá, 
hogy az tnlájd iitkepen egy jegpalola. riiely-
nek jégből alkotón ablakán :it ety. képzelé- ' 
tet túlszárnyaló női szépség tekinl ki 

'.— Mondhatnám azt is", vei ' közbe az 
ifjú, • vai "volt mi i t maga, Erzsike, éppen 
olyan. 

— Gúnyolódik? kérdé a leány 
— Erről a tulajdonságomról "még m-m 

teltem lanubizonyságói Majd p»dig fölytatá : 
-«-.*A király ii tüstént tisztában volt azzal, 

hogy a jégtOndér palotája előtt all. Úrnőjé
nek szép-, x.; azonban megbűvölte ót úgy
annyira, bogi JaíXil jyökerel verluk a botalaj. 
ban Nem mozdult helyéből sehova tekintete 

pedig folyton .« ablakra irányult Néha-néha 
ő maga is részesüli abban a 'szerencsében, 
hogy viszonozták sóvár pillantásait, később 
pedig a tündér állandóan az ablaknál állott. 
Talán az ifju a ihatatossaga ejté bámulatba ? 

— Oh neT Erzsike! M á s valami tör
tént itt. egy megnevezhetetlen csoda 

— Olt a hó és jégtenger közepén sok
kal intenzivebb módoti hat a szívnek melege, 
mini más . exotikus vidéken. A hrályfi is 
erezte ez' kehiében, honnan a bők [sugárzás 
lelfoghatalláii áramlatban tor: e.ö úgyannyira, 
hogy a jéjCTirnyok ereszt r^psgui. majd csu
rogni kezdett. Szóval a palota olvadásnak 
indnll l .a-ankéii! eltomek a tornyok is: és 

'e-y_idomtalan jéj^ünib jelezte az egykori 
remek alkotás helyét- Elmúllak napok, hetek, 
hónapok mar évek is, midőn a jégnek mar 
nyoma sem maradi. Ajegtündérhajléktalanná 
lett s mi'air már az a jégburok is leolvadt 
szivéről, mely eddig az érzéketlenség hilmcsé-
ben inilotla, teljes tündéri mivnltáb ,<,' c S 7 . 
menyi - szépségében állott a királyfi előtt'. 

Ekkor lovagját magához intette s igy szólott 
az előtte térdeplő s térdeit átölelő ifjúhoz: 

— Akinek szive ily meleg érzések hona, 
akinek szerelme ily álhatatossá tesz- valakit, 
az megérdemli, hogy neki nyújtsam e kezet , 

— Ugyebár azt lelesleges elmondanom, 
hogy boldogan tértek ns-za a királyi kastélyba, 
ahol az elveszettnek hitt királyul nagy pom
pával és ünnepséggel fogadták ragyogó szép
ségű arájával e .yfitt. 

Eleméi lm telén leiemelkedett helyéről 
és kezet búcsúzóra nyujtá: 

— Alászolgája. Erzsike.'. •;'••'• • • 
" — Hát mar elmegy? 

_• -;— Igen." 
: — Nem mondhatnám, hogy álhalatos-

ságban megközelítené, a mesebeli királyfit-
Maradjon még Élemért Maga olyan szépen 
tud mesélni. Vagy ha távozik, ígérje meg, 
hogy eljön még markor is, gyakraj, sokszor 
és mesél nekem szépet, a jégtfűidéiről, az 

)rök boldogságról,—, ; 
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Tifeletek nnstan ősz van, 
Hullanak a levelek. 
Mifelénk en tavaszt látok, 
Érzek egy kis meleget. 

Tifeletek sapmoruao 
Sikongat az őszi szél. 
Mifelénk most enyelegve 
Szerelemről súy, mesél. 

Tifeletek nem látni már 
Semerre sem virágot. 
Mifelénk én rózsaszínbe 
Latom most a világot. 

Tifeletek hideg van most, 
Érzitek már a telet. 
Mifelénk en nyarat érzek 
Amióta szeretek. 

JVoedA Pál. 

H Í R E K . 
Képviselőtestületi gyűlés . Városunk 

képviselőtestülete folyó hó 21-én délelőtt tar
tott gyűlésén az 1910. évi számadások tör
vényhatósági jóváhagyásainak és a vágóhíd 
átalakítási munkálatainak az elöljáróság által 
történt kiadásának tudómásul vétele után 
Lencz Jézsef rcndőrőrmester fizetését 10 ko
ronával november hó 1-tflI kezdődőleg fel
emelle. Horváth József azon kérelméről, hogy 
udvaráról vizeresztől készitheszen, ugy hatá
rozott, hogy az engedélyt csak a szakközegek 
véleményezése uian adhatja meg. A Ganz
gyár számláit felülvizsgálás végett az illetékes 
bizottságnak kiadta. Klaffl Sándor vásárbérlő
nek, — lekintettel az idei hosszas marha-
zárlat miatti károsodására — negyedévi bér
lete 5°'„-át elengedi. A városháza berlielyisé-
geinek bérleti ideje folyó évi december 31-én 
lejárván, utasítja a képviselőtestület az elöl
járóságot, hogy a Donát Vilmos állal birt he
lyiséget kivéve, a többi bérlővel a szerződést 
ujabb három évre kösse meg. A Donát Vil
mos által bírt helyiség kiadásáról pedig gon
doskodjék. VégüT előadó jegyző javaslatara a 
gyűlés a Rákóczi-utca burkolása tárgyában 
dr. Pletnits Ferenc által beadott felebbezés 
törvényhatósági jóváhagyását tudomásul vette 

Hitközségi adóról. A r. kath. hitközség 
adózó tagjainak névsora a rájuk kivetett 
10*', hitk. adóösszegének, illetve a minimális 
2 ctt hitk. adónak feltüntetésével a. jóm. kath. 
fiúiskola folyosóján csütörtöktől fogva ló napra 
ki van függesztve, hol is azt bárki megtekint 
heti,.esetleg a kivetés ellen felebbezéssel él
het, melyet az iskolaszék elnökénél: Bán János 
plébánosnál kell a 15 nap 'alatt beadni. 

kezdettel fényes Ünnepség és emléktábla-lelep
lezés kereteben rója le kegyeletét a dunántúli 
egyházkerület első fölügyelője, ostffy asszony fal
vai Ostffy Mihály (1680—-1761),a kemenesaljai 
egyházmegye első felügyelője, koltai Vidos 
Miklós (1685—1757) iránt, akiknek nevéhez 
fűződik a uemesdöraölki ág. h. ev. ártikuláris 
temlom létesítése is. Ugyanekkor fogják, fela
vatni a templomi uj orgonáját.Az ünnepségen 
Gyurátz Ferenc püspök is részt vesz, szónok
latot tart és felavató beszédet mond. Délután 
I órakor a tfri'jrf-szálló nagytermében bankett 

lesz. 
A Marcalvölgyi Vizitársnlat folyóho 

28-án délelőtt 10 órakor a helybeli városház 
tanácstermében választmányi- és folytatólag 
I I órakor közgyűlést tart. Tárgysorozat : 
Igazgató jelenlés, mérnöki jelentés, a szám
vizsgáló bizottság jeleutése mult évi száma
dások megvizsgálásáról,számvizsgáló bizottsági 
tagok vajaszlása, a szavazatra jogosultak 
névjegyzékének bemutatása a költségelőirány
zat megállapítása, ifj. (.somasz Károly kérvé
nye, Győri Sándor kérvénye, indítványok. 

Elitélt gyilkos. Élénk emlékezetében 
van még olvasónknak Czuczai Ferenc jános
házai vasúti málházó neve, aki a szeretőjét 
az állomásfőnöknél szolgáló Fnscsics- Borbá
lát kicsalta a ri^ácsi határba, ott megfojtotta,, 
kirabolta és a Marczal-folyóba dobta. E rab-
lógyilkossagi ügyben a héten Zalaegerszegen 
tartott esküdtszék i tárgyaláson Czuczait az 
esküdtek rablásban és gyilkosságban vétkes
nek mondtak ki, mire a kir. törvényszék az 
enyhítő körülmények figyelembe vételével 
életfogytiglani fegyházra és 10 évi hivatal
vesztésre ítélte. Az elitélt a rablásban való 
bűnösség megállapítása, védője pedig a 92. §. 
nem alkalmazása miatt semmiségi panaszt 
jelentett be az Ítélet ellen. 

Az nj kereskedelemügyi miniszter. 
A kereskedelemügyi tárca éh re Beöthy-Lászl.ó 
orsz. képviselő, volt bihari főispán, került. E 
tárca ugy dologi, mint személyi szempontból 
a legfontosabbak egyike. Az államháztartás
ban ugy a kiadások, mint a bevételek tekin
tetében közel 30 százalékot Inglal le; a. ke
reskedelem, ipar és közlekedés roppant kiter
jedi ágazata fölüjt disponál: a kereskedelmi 
miniszter ke/éi'e >an .Bízva 20 ezer kilométer 
vasút négy milliárd korona értékben és azon-
fölül közel 60.000 alkalmazott. Tehát felelős
sége is óriási. — Beöthy egyébiránt politikai
lag Tisza István gróf híve. ... . . '--

Lelkészválasztás. Sárvárótt folyó hó 
17-en az ag. h. ev. egyházgyülekezet Kund 
Sámuel esperes és Mendelényi Jánus dr. fö-
f«lügye!ő elnöksége alatt közgyűlést tartott, 
amelyen a gyülekezet nagyszámú tagjai élénk 
lelkesedéssel egyhangúlag Varga József őri-
szigeti '.lelkészt választották meg. A beiktatás 
valószínűen "riovl hó 18-án lesz. 

A Rábasrabályozó társaság mult hét
főn rendkívüli díszközgyűlést, iartoit néhai, 
halhatatlan emlékű elnöke, Cz.irflryj Béla gróf 
emiikére. A gyűlést Lippay Géza ny. főispán 
vezette, az. emlékl.eszédet pedig Németh Já -

értekezletet tartottak az elnOk-jjalOlés ügyében. 
Értesülésünk szarint az elnöki állásra Lippay 
G»zát jelölték, aki a jelölést elfogadta. Az 
alelnöki állást Cziráky Józsel grófnak ajánl
ják föl; elnökhelyetteseknek Ősiiegyi József 
mosoni alispánt és Radó Lajos dr. répczelaki 
nagybirtokost jelölték. 

Megerősítés, A szeptember 17-én a 
celldömölki rk. fiúiskolához szabályszerűen 
megválasztott Virágh József osztálytanítót 
állásában Horváth István káptalani helynök 
megerósitette. 

Néhai Bánffy Dezső báró emlékét meg 
akarják örökíteni. Az erdélyi református egy
házkerület indítja meg a mozgalmat, hogy 
közadakozás utján Bánffy Dezső báró, volt 
miniszterelnöknek Kolozsvárott v. Budapesten 
szobrot állítsanak. 

Epilepszia ellen sokféle gyógyszer van 
forgalomban. Bizonyos azonban, hogy ahány 
epilepsziás beteg van, annyi féle a betegség 
változata, ami természetes is, tekintettel arra. 
hogy az egyes betegek mennyire különböznek 
•gymástöl nemre, korra és testalkatra nézve. 
Ebből önként következik, hogy csak oly gyógy
mód eredményezhet tartós gyógysikert, mely 
minden egyes betegnek egyéni természetéhez 
alkalmazkodik. E követelménynek az á gyógy
mód felel meg leginkább, melyet a hírneves 
specialista orvos dr. Szabó B. Sándor hono
sított meg, amely több ezer esetben fényesen 
bevált és a szakirodalom részéről is elismerő 
méltatásban részesült. E gyógymód azért oly 
nagyértékü, mivel az epilepszia gyökeres gyó
gyítását teszi lehetővé, mit a gyógyult esetek 
nagy száma is bizonyít. Gyógyulást keresők 
forduljanak felvilágosításért dr. Szabó B. Sándor 
orvosi rendelő intézetéhez (Budapest, V. Nagy
korona-utca 18.) 1 8 0 

Fa aprí tás villamos üzemmel. A kö
zönség régtől fogva érezte hiányát annak a 
vállalatnak, amely most létesült és rövidesen 
megkezdi működését. Pozitív értesülésünk 
nyomán most már hírt adhatunk a vállalat
ról. Varga /Jyörgy, a Ganz-féle villamos telep 
gépésze és társa faapritó gépet szerelt kere
kekre és a villamos vezeték mentén bárkinek 
udvarában elvállalja a tüzila felvágását. A 
közönségre nézve nagy előny háramlik ebből, 
mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban 
áprittathatja fel, az apritási müvelet rövid 
ideig tartó és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, 
mig azok a mi fánk összevágásának sorát 
ejtik. — Felemlnésre' méltó meg, hogy a 
vállalkozók felvették üzemkörükbe az árpa és 
kukorica darálást is, mely szintén villamos 
erővel végeztetik. Ezt a telepet a Gyár-utcá
ban (a Sági-Utcából nyíló utca) a Pajor-féle 
kertészet melletti telken rendezték be s előnye 
az lesz, hogy a gabona ledarálása gyorsan 
történik, olcsóbb ára lesz s a celli városrész 
lakóinak közelébe esik. A vállalkozók iparen
gedélyüket már megkapták és a munkalato
kat november hó első hetében megkezdik. 

Oldassa el kérem, oldassa el 
az ezen újságban ok tóbe r hó 29-én köz lendő rész le tes fe l té te leke t a 

30.000 koronás 

iGeres-Pályázatra VonatkozóFagl 
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éjjelei az újtelepen betörök jártak. A m i n S ^ 
monda a betörés tényét Csupor Gyula hely
beli napszámos nevéhez ftlzi, de igen való
színű, hogy a tettes, más valaki, asszonyi 
személy lehetett. A nyomozás folyik. 

Felemelt bírói fizetés. Remenessömjén 
érdemes birájának a községi képviselőtestület 
fizetésemelést szavazott meg. E határozat 
jóváhagyás véget' felterjesztetett a vármegye 
alispánjához. 

Ethamvatt takarmány. Guóth István 
kemenesmagasi földbirtokos belsőségén f. hó 
17 én egy asztag takarmány égett le. 240 K 
volt biztosítva s igy a kár. megtérül.. 

Rablás. Rozsos Nagy József kemenes
magasi gazda a mult héten szállást adott egy 
Klein nevli csavargónak, aki azzal hálálta meg 
ezt a jós.ávüséget, hogy szállásadó gazdáját 
ugyanazon éjjel kirabolta. A csavargó tudniillik 
az istállóban nyert nyughelyet s midőn a 
lárma eltűnt és a siri csend jelezte a házbe-
liek mely álomba merülését, az istálló falát 
kibontotta s behatolt az egyik, üres szobába 
80 K-á< magához véve, megugrott. A csen- | 
dőrség keresi. 

Dr. Varrentrapp, porosz egészség
ügyi tanácsos irja: Hashajtósókban való 
rendkívüli gazdagságánál fogva a termé
szetes F e r e n c i József-keserüviz 
használata mindenekelőtt ajánlható oly 
esetekben, amikor arról van szó, hogy 
a gyomorba csak kis vízmennyiség 
jusson. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szétküldési-
igazgatóság Budapesten. 

Tanítók gyűlése. A ketnenesaljai r. k. 
tanítói kör hétfőn tartotta Alsóságon idei őszi 
közgyűlését, melyen az elnök meleg érzelem
mel parentalta el Horváth Gyula volt sitkei 
kántortanítót, Németh Gyula kemenesmagasi, 
Simon Béla kecskédi kántortanítók sikerült 
pedagógiai értekezéseket tartottak. A pénztár-
vizsgálat, uj tagok felvétele, a tavaszi gyűlés
nek Czelldömölkre való kitűzése után délben 
Sebestyén János vendéglőjében ebédre gyűl
tek üssze, ho! mintegy 2 óráig fűzték eszme
cseréiket a tanítók sikerült ebed és jó bor 
mellett a megjelent tanítókat érdeklő aktuális 
dolgokról. Majd a sághegyi kőzúzót tekintették ' 
meg, onnan pedig Kovács Sándor sági tanító 
pincéjéhez zarándokollak, majd ismét vissza 
Sebestyénhez, hol már vendégek is voltak és 
mint egyik jelenlevő >nem kollega* mondja, 
ott olyan széles jókedvre kerekedtek, hogy 
bizony az eljövetel a ropogós tánc mialt csak 
a késői órákban történhetett meg. 

A nagypéntek.' Ez a nagyjelentőségű 
nap a protestáns hitfélekezeteknek nagy 
ünnepnapja. A katholikusoknál a délelőlti 
istenitisztélet is önnepszáiriba megy ugyan, 
de a nagypéntek náluk mégsem valóságos 
ünnep ia naptárban sem nyomtatják piros 
betűkké!) hanem tulajdonképpen az mégis 
Csa*í doloutevó nap. Mint nekünk mo>t Pá- ! 
párol jelenük, mt a mull heten a református 
egyházkerület három napig közgyűlést tartott, 
amelyen vallássérelmek is kerültek szőnyegre 
s ezek során a kerület elhatározta, hogy 'a 
konvent kormány, illetőleg a törvényhozás 
utján a Xayypénteknek országos ünneppé 
való tételét kéri. 

KÉMEN KSAUA •43. szám 

Sok törvénytelen gyermek van var
megyénkben is, de talán — aránylag — 
meg .sincs, mint Biharvármegyében. Ennek a 
hires vármegyének-.árvaszéki elnöke ugyanis 
összeiratla a vármegye valáinenoyi ' törvény- j 
telén gyermeket es kitűnt, hogy azok keték-
s z á m m a l huszonötezerén vannak; k ü l ö n ö s e B r i 
pedig a béli járásban minden második gyer- | 

~IDek az nt-samia ueié:— . i -nl i .— 

főapát, nt apát, 159 áldózópap, 1F egyi 
fogadahiias növendék, 26 fogadalom nélküli 
növendék és 16 novicius. A rendiagok közül 
a hittudoraányok doktora 9 : a bölcsőiét dok
tora 23. okleveles gimnáziumi tanár 130, a 
tanítás teríti működik 92. A bencés-rend ve
retése alatl áll egy főiskola, ebben 27 tanuló 
tanni. hat főgimnázium 2091 tanulóval, 25 
plébánia 110 fiókegyházzal és 44 templom
mal. Hajdú Tibor dr., a jelenlegi főapát a 
77-ik a főapátok sorában. A rend apátjai: 
Francsics Norbert Bakonybél, Halbik Ciprián 
Tihany, Hollósi Rupert Czelldömölk. Kroller 
Miksa Zalavár, Bita Dezső dr. nyilvános 
egyetemi tanár Budapest. 

Üzlet-feloszlatás. Szalay József hely
beli cipész üzletét feloszlatja és áruit ennek 
folytan mélyen leszállított árban bocsátja el
adás alá. Erre vonatkozó és lapunk,mai 
számában közzétett hirdetésére felhívjuk ol
vasóink figyelmét. 

TŰZ. Nemaskereszturon f. hó 13-án 
kigyuladt Marton Flórian háza és minden 
eléghető része a pusztító elem martalékává 
lett. A kár mintegy 3000 K mely biztosítás 
révén megtérül. 

A .Vasvármegyei Független Hírlap* 
a jó öreg »Vasvármegye* cimü szombathelyi 
napilap szárnyai alól kiröppent. Szerkesztője 
Hevasi Jenő ismert jeles hírlapíró, főmunka
társa pedig Heimler Krnfi dr.. szombathelyi 
tekintélyas ügyvéd. 

Áradás Kínában Mig Európában hóna
pokig tartó szárazság és hőség dühöngött, 
azalatt Kínában egész nyáron át eseti az eső, 
ugy, hegy a vizek kiáradtak s több ezer em
ber vesztette életét. 

Fesla Miklós, világhírű fizikus, mint 
nekünk Kopenhágaból jelentik, az idén a 
Nobel-dijak egyikéi meg fogja kapni. Ő 
1856-ban születeti Horvátországban. Ameri
kában hosszú ideig dolgozott Edison mellett. 
Sok nevezetes találmánya van Elektromos 
lámpája eddig páratlan. Londonban nem ré 
gen angol tudósok elótl különböző kísérletet 
mutatott be. Tudvalevő, hogy ezer Volt-
erejű aram képes az' embert megülni. Tesla 
pedig kétszázezer Volt-erősségű áramot l>o-
csátott k ••resztül a te-tén anélkül, hogy a 
legcsekélyebb kellemetlenséget érzett volna. 
Ezzel bebizonyította, hogy ilyen óriás feszült
ségű aram már nem veszedelmes az emberre, 
meit rezgés-száma oly óriási, hogy arra az 
ember idegrendszere már nem tud többé 
reagálni. Ha tehát a testén keresztülmenő 
áram ereje bármi oknál fogva csökkent 
volna, a kísérlet halálával végződött volna. 
F-t a fölfedezést számítással is igazolta 

A tndöveszról. A József Királyi Herceg 
Szanatórium. Egyesillél országszerte rende
zendő gyűjtés alkalmából a József Szan í t í í 
rium utazgató főorvosa Geszti József dr. igen 
szerencsés módon egy kis alkalmi ismerte
tést irt a tüdővészről, mely népszerű modor
ban az összes tudnivalókat tartalmazza. Nem 
győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy ilyen mü-
vecskéknek a nép körében való terjesztésével 
mennyit használhatunk az ügynek. Hiszen 
senki se olypn naiv, hogy e",. f,je. hogy a 
fél millióra tehető tüdőbeteg valamennyiét 
gyógyitóházba tehetné. De ez nem is szüksé
ges, ha a profilaxis efféle munkák bőséges 
terjesztésével résen áll ügy értesülünk, hogy 
az egyesület hálája némi jeléül ingyen oszto
gatja ezt az okos müvecskét azoknak, akik a 
halottak napi koszorúból emberbaráti alapúkba 
nem sajnálják egy virágszál árát áldozni.Me
gyénkben a gyűjtést a járási főszolgabírók nagy 
lelkesedéssel indították meg és ugyancsak sok 
helyen alakul hölgyeink buzgóságából gyűjtő-
bizottság. Az bizonyo?, hogy vármegyénk az. 
egy virágszál gyűjtésben ugy mint a múltban, 

A kolera Magyarországon is 
! b _ s z e i ^ n j ^ i s z i a s a 

bad tóh, meri ez már maga is kész beteg
ség. _ hanem óvakodni. E célra legjobb a 
kolozsvári ^Szent László" fertőtlenítő pipere
szappan. Czelldömölkön Sémit Márkus 
divatáru-raktárában kapható. Darabja 70 fill. 

Uj bélyegek. A jövő évben uj levélbé-
jyegeket kapunk, aminek örülnek a bélyeg* 
gyüjtük. Jelenleg Bécsben nagyszabású bélyeg-
kiállitas látható, amelyen a világ minden ré
széből nagyszerű béljeggyüjtemények vannak 
kiállítva Egy angol emberis elküldte a gyűj
teményét és két millió koronára biztosította, 
jeléül, hogy annyit ér. 

Az éretlen szőlő felhasználása. Az 
éretlen szőlőből a görögök egy náluk igen 
kedvélt hűsítő italt készítenek olyanformán, 
hogy a savanyu bogyókat összezúzzák s az 
igy nyert levet vizzel felhígítván, cukorral 
kellőkép megédesítik. De szokták az éretlen 
szőlőt cukorba befőzni is, amiből nagyon kel
leme- izü pecsenyemelléklet lesz. Szokták 
aztán még az éretlen szőlő kisajtolt levét 
üvegekre húzni s hogy meg ne romolják, felül 
faolajat töltenek rá, ami a levegő behatolá
sát megakadályozza.' Ezt a lavet aztán kü
lönféle ételekbe citromlé helyett használják, 
amelyhez hasonló ize van. Jó az éretlen szőlő 
ecetágynak is, tehát kár szüretkor az éretlen 
lürlöket a tőkében pusztulni hagyni. 

JÓ kereset. A Franciaországot Angliá
tól elválasztó tengert a napokban átúszta egy 
T5urgess nevü fiatelember. Egy cirkusztulajdo
nos »zonnal szerződtette hat hétre 40.000 
korona díjéit. Köteles ninden este a cirkusz
ban fölállított medencében úszógyakorlatokat 
végezni. 

Megdézsmált aranyak. Ezentúl még 
népszerűtlenebbek lesznek az aranyak, mert 
senki sem lehet biztos, hogy nem megdézs
mált aranyat kap e a kezébe. Az utóbbi idő
ben ugyanis feltűnő sok az olyan arany, amely
ből ügyesen le van reszelve egy kicsi. A 
dézsmálok a tízkoronás kerületét szokták le
reszelni. Az ilyen aranyakat arról lehet fel
ismerni, hogy körirat nincs a peremükön. A 
huszkomnásnál már nagyobb aparatussal fo
lyik az aranylopás. Az ügyes tolvajok a pénz
darab szelén jukat fúrnak, éles ötvöseszköz 
segítségével kiszednek a belsejéből némi arany
törmeléket, azután a furott lyukat ügyesen 
beforrasztják. Az ilyen arany üresen cseng 
és erősebb nyumás alatt „behorpad. Az isme
retlen aranydezsmálók így minueu aranypénz
ből ellopnak v.ib'ni keveset és mivel sok 
kicsi sokra megy, ezer korona értékű arany
pénznél, mintegy 20—30 koronára tehető az 
elveszett arany értéke. A bankok és más na
gyobb intézmények pénztárai már észrevették 
a dolgokat és szorgalmasan megvizsgálnak 
minden aranyat, amely hozzájuk kerül. 

Séta a legújabb múzeumban. 
Budapesti levél. 

A budapesti kir. országos gyűjtői.igház 
igazgatója á még itt-ott szétszórtan meglevő 
régi büntető ••szközöket összegyűjtötte. 

Azt mondhatjuk, hogy a nemzet egész 
múltját, erkölcsei, művelődést t. történelmünk 
sok szomorú lapjai meglátjuk.'ha a múzeum 
gyűjteményein végig tekintünk. 

Szent István királyunk korára emlékez
tei az a bélyegző, amelynek eredetije a nagy
szebeni városi múzeumban van meg. Ez egy 
kettős akasztófát ábrázol, amelylyel a bűnöst 
megsütötték az arcán, homlokán vagy mellén.-

Ilyen régi büntetöeszköz a halálbüntetés 
végrehajtására használt .pallos, amely .-nem. 
egy..bb, mint egy hosszú kétélű kard, amelyet 
a büntetés végrehajtója, a hóhér, kel kefébe 
fogván, tvapta le a fejet a törzsről. 

A - nin 'enni inlajrlnnat- kép'»zö—palotát-

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb Írógépe a „MIGNON" megtekint
hető: Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. —. Ára 160 korona. 
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egy többszÖrOsTrablógyilkost * .'János hóhér. 
. .Szem László király kot a vezet ben, 

nünket a kalodák gyűj temény . . Az ö törvé
nyei emiitik, hogy aki a . böjtöt meg-z íg te , 
annak 12 napig kalodába zárva kellett ke
nyéren és vízen böjtölnie. 

Jóformán a ka lodákbó i maradt a leg
több Vönn. Pedig ma már sokan vannak, akik 
alig tudják, hogy mi is volt a kaloda. Sokféle 
is volt belőle. 

A nyakló kaloda vagy hegedű a közsé
gekben a legújabb időkig igen gyakori bün
te tő eszKOz volt, amely főként a -bünösrTneg--
szégyenitésével igyekezett céljátelérni . Hegedű 
alak-ja volt egy nagyobb és két kisebb nyi
lassal. A nagyobb nyilasba került a nyak, a 
két kisebbe kerültek a kezek. A kaloda végét 
azután rendesen lakattal zárták le s sokszor 
r lopott holmit is ráaggatva a syermeksereg 
hahotá.ia vagy dobszó kíséretében kellett a 
falun végigvonulnia. 

Több régi labkaloda egy vagy két, leg-
löbbnyire azonban több személyre való volt. 
A lábkalodába zárt bűnös vagy leküdt. vagy 
háttal a falnak támaszkodott . Kezdetben, 
amikor még börtön nem iven volt,a kalodába 
zárás a szabadságvesztés büntetését pótolja. 
Majd megszégyení tő büntetés, máskor a sza
badságvesztés büntetés súlyosbításául alkal
mazzák. 

Thököly Imre is kalodába volt zárva a 
fogságban s ezenkívül még nehéz rablánccal 
hozzá volt erősítve a börtöne falához. 

A hadihajókon máig is használatban van 
a matróz, megfékezésére a rudas békóvas 
vagy vaslábkaloda. Egy ilyen is van a mnze-
umban, melyet a pólai tengerészeti hatóság 
küldött a múzeumnak. 

Többnyire minden látogató meghőköl , 
midőn a múzeumnak ama helyiségébe lép, 
ahol az akasztófák vannak. Régi szuette akasz
tófa áll a terem k ö z e p é i , beerősítve a földbe, 
hozzátámasz tva a létra, mellelte lépcső, 
amelyre az elitéit lép. 

Utoljára 1903 ban volt használatban. 
Olt van a l'app-Bela és Husz Ábrahám ki
végzésénél hasznait akasztófa is. 

A mostani akasztófák alig két méter 
magasak. 

Régen, , mikor a kivégzések az elretten
tés céljából nyilvánosak voltak, az akasztófák 
több • -méter magasak-^vnttaky ahogy meí-sze 
vidéken i lathatók legyenek, mert a hullát 
is bizonyos ideig rajtuk hagyták. 

A régi jobbágyvilágot juttatják eszünkbe 
az ott latható deresek. Bizony a deresről is 
ma már kevesen tudják, hogy nézett ki. 

Kezdetben a deres egyszerű pad volt. 
Ilyen is van a múzeumban. A kegyetlen üté
sek azonban in-ve- fájdalmat okoztak s ha 
valaki bárminő megadással is viselkedett, 
mikor a deresre került, az ütések alatt ösz
tönszerűleg is védekezett Szükséges volt lehat 
az elitéltet a dereshez hozzáerősíteni. Igy. 
jöttek létre idővel a deresnek különféle alakjai. 

A városukban szokásos kenyérien kérék-
köl^sekre emiékezte tő kerékbetörésekre emlé
keztető kerék i - van a' múzeumban, bár csal; 
másolatban. Mindössze két eredeti kerekbe-' 
törő kerek létezéséről tudunk, egy .van a 
pozsonyi s jegy van a mgjszebeni. yéVot-t 
múzeumban, m é i ! a - itt levő másik ••neszen 
c-'iíika. 

Egy régi b i f i i e tésüok . emléke miiig is 
é | nyelvünkben Kz á^pél lengérezés , a szé ' 
gyeüszőm'i-e való kilétei. A piacon, a -templom 
'vagy községháza közélébeái áililolfák lel a 
pellengért: többnyire Talítw vagy kőből. Akit 
• -.égyen-zenire kiállítottak, rendesen hozzá is 
erősítettek * pellengérhez többnyire még 
néhány r.yakvisi I s kézvas is volt. Szokás volt 
a nyakba követ vagy szégyenlábiát is akasz
tani. • Ilven a székesfehérvári szégyentábla, 
'nmeknek egvik o'da'lán a - .következő felírás 
oivasl ip'ó; . - V , - - > 

:á¥.''f*i>PW»--rWy'p!kat • megliiír-
colták, édesanyjukat pedig taszigálták, mások
nak például hét napi kiutállásra és kétszerte 
való pálcáz.ás'ra Ítéltettek.'* . - t £ : 

Sok helyütt a botoza-tis a pellengérnél 
hajtották végre. 

Bőséges tanulmányt nyújtanak a bün
te t é se i különböző csoportjainak az arcképei. 
A közel ötven év előtti bel várvilág főbb ste-
replói. akiktől gróf Ráday Gedeon vas kitar
tása mentette meg az országot, ugyancsak 
ott vannak már a múzeumban. Merőn tekin
tenek |e a falról -arra- a—hatatmas—megvasahr 

"fekete koporsóra, amelybetmiem egynek a 
hulláját szállították a mindent adó é s min
dent bezáró anyafoldbe. 

- T ö b b ezer darabot tesznek ki a bűnösök 
állal fogságuk ideje ata't készített tárgyaik, a 
szökési kísérleti eszközök, rajzok, festményeik, 
Írásaik, verseik mind egy-egy érdekes meg
nyilvánulása a bűnöző, a szabad-ágától meg 
fosztott szenvedő lelkének. 

St. Gy. 

Keressük mindenben a legjobbat I 
Nagy e lőv igyázat a jánlatos az egészséges 
IVÓVÍZ megválasztásánál , igyunk é s kérjünk 

tehát mindenütt 

Szántói • savanyúvizet, 
mely gazdag, t e r m é s z e t e s szénsav-tartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali viz. Erősen hugyhajtó 
hatású, elősegíti az emész té s t , megakadá lyozza 

a gyomorégést . ' 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
• \ . Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár ' Czelldömölkön : Landler Samu 
lüszerkereskedőnél. 

Hirdetéseket \ u tánvos 
áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jüvedelem liOO — tiÖO korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Budapest, VI . , Ferenciek-tere 6. 

Szentivány Oszkár 
K E L É D I 

S Z E S Z G Y Á R 
É S 

F I N O M Í T Ó J A 
üzembe hozatott; a terme
lendő szesz szolid kiszolgá

lás mellett : 
Keleden (u. p. Jánosháza) 
a szeszg: ár kezelőségénél 

: beszerezhető. 

n 



Szóló-oltványok 
szőlővesszők es Cleditschia e lker í 

tésnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb, biruévnek •' i .••rdf> 

Szűcs Sándor F i a 
szőlötelepét B ihard iószeg 

Ma a saját érdek>'-t tartia._j.ztm előtt, .igy ne 
vegyen addig oltványi vagy vesszőt, inig a 
fenti cég nagy képet* ariery zekét nem kértr; 
ingy. n es bérmentve Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva, 

Olcsó és pontos kiszolgálás 
Számos e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődök a telep Biegtvkfatésere 
szívesen láttatunk. 

B Ú T O R O K 

I 
Hálók, ebédlők, uriszobák, szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastély berendezések, vas- es rezbu-
torok. szőnyegek. fiiggőnyOk,esillá-
rok, zongorák szállíitatnali bárhová I 

Nyers, .aj, szivogáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

[készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Eladó ház. 
Czeüdömölkön. a .Petöfi-utca 

4. szánni 

újonnan'épült ház 
mely áll 2 utcai szoba, egy 
konyha, egy előszoba, é lés 
kamra s a s z ü k s é g e s mellék
helyiséggel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés, nyerhe tő : 
Lada Józselnél Szombathely, 

Máv. fűtőház. 

*̂,̂ .'.',.*.̂ *̂.̂ »̂ ^̂ .̂ »:̂ >>.̂ .».̂ 1'AÂ -^̂ .̂ .̂̂ x̂ í. 

I I 
Diszes nagy butoralbum 1 K 
Telje? berendezőnél utazó minták

kal díjmentesen küldetik barbova 

M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i Vál la la t 
• Budapest, IV Gerloczy-u. 7. • 
| (Központi városháza mellett.) • 

Gyors 
szállítás 

Ked vező 
fizetési 

Messze 
menő 

jótállás. 

Drezdai motorgyár reszv. társ. 
Németország legrégibb, legnagyobb motor

gyára. Vezérképvisel": 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháry-utca 4. 

(Alkotmány-utca sarok.) 
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I 
dókarban |e\A5 

3 0 0 - 4 0 0 literes 

oros hordók j 

azonnal" eladók 

óz?. Tory Wmnél 
GzelidömöiUön. 

m a 
E a 
E a 
E a asa 
E a a a a a a H QEa 
E B 
E a 
E a a E aas 
E a 
E a a 1 a a 

Az i s z i -él téli idényre í 

S Z É N Á S T G Y U L A budapesti szövetraktárának 

őszi és téli teljes mintagyüjteménye 
állandóan megtekinthető üzletemben 

s abból a legcsekélyebb megrende
lést is az eredeti árakon teljesítem. 
i mintagyüjteményt házhoz is elküldöm megrendelőim 

szives meghívása után. 

Német Márkus divatáruraktára 
: C Z E L L D Ö M Ö L K : aa'eíaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

a a a a a a a a aaa a a a a a a a a aaa a a a a a a a a aaa a a a a a a a a 
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I „H-l-l-tr" lapa ntegenpédtrH'Hiti valóiíi 
I JAKOBI-'' I. Anrinlcotin itptnttahuvely.k fa-
; dobozokban! 
! Vlgy.-zzou! Csakis a ».'ACOBI« ifllés»lvalídi! 

H O R V Á T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

CZELLDÖMÖLK, KIS-DTCA 2. (Szőlő vendéglő mellett.) 

-a 
Szobafestések, cim- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyuzemii k(inyvnyomdájábaii,_CelldümíHkíJn. 
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