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hirdetések é s mindennemű pénzilletékek. 

A nagytapolcsányi 
bankbukás után. 

Lapunkban röviden már. hírt ,ad
tunk arról, hogy a nagytapók'sáfiyi ta
karékpénztár körülbelül két millió ko*; 

rona veszteséggel megbukott s egyúttal 
emlékezetbe hoztuk a czelldömölki és 
a körmendi pénzintézeti katasztrófákat 
is. amely utóbbiak vármegyénk sok 
jóhiszemű polgárának, sót egész csalá
doknak egszi8ztenciáját kisebb-nagyobb 
mértékben, de minden esetre kinosan-
keservesen érintette. 

Valahányszor egy-egy pénzintézeti 
bukás történik, a társadalom annyiszor-
mennyiszer följajdul, kifakad, rimánko
dik és — többnyire az államtól — 
rendet és szigorú felügyeletet. vár és 
követel A sajtó detto: hasábokat szen
tel az ügynek és szigorú kritikában 
mondja el véleményét és osztogatja 
tanácsait. 

Egy fővárosi munkatársunk is hoz
zászól ehhez a százszor-ezérszer ineg-
hányt-vetetl kérdéshez és mi az »egy 
vidéki bankbukás tanulságai ' cimü so
roknak szívesen adunk helyet. 

Nem először történt — és van 
okunk félni — nem utoljára, hogy egy 
vidéki pénzintézet csak azért roskadt 
össze, mert részvényesei vak bizalom
mal ajándékozták meg a vezetőséget. 

Az, hogy az ügyészség a nagyta-

: po l íNi í i ív i i^axékpértztár vezérigazgató-
i jáft" wí' i g. i a ; n,-;', o ;Í •, H K több tagját lelar-
I lézreftá. es ellenílk a bűnvádi eljárást 
I mtTuidttoi ta, 'fíiáí csak éső után köpö-
tjiilyeg. Nem sé-trít" az sem a részvénye-
pstkéti, ;'sérti a hiszékeny pénzbetevőkön, 

akiknek pénze, sőt egyeseknek egész 
vagyona siratpt az igazgatók vétkes 
könnyelműségét. 

Előbb kelleti volna gondoskodni, 
hogy az igazgatók ily lelketlenül ne 
garázdálkodhassanak. Elég inló példát 
szolgáltat vidéki takarékpénztáraink tör ; 

ténete. Mindig a vak bizalonu sodorta 
a pénzintézeteket a bukásba. A vezér
igazgató va banque vállalkozásba (me
rész játék, kockára lett vállalkozásba) 
bocsátkozott. Ha sikerült a mivelel, 
busás osztalékokat fizettek, az intézet 
vagyonban és hitelben megerősödött, a 
vezérigazgatót pedig valóságos finánc
zseninek kiáltották ki, akihez a gyanú
nak még legkisebb árnyéka sem férkőz
hetett. Ha kudarcot vallott a vállalko
zás, ugy a »vezér< a hűvösön kelhetett 
ki a szerencse szeszélyei ellen, a ke
zelésére bizott pénz. pedig eluszolt, nem 
hozta azt vissza többé a viznek semmi 
árja. 

A hires nagytapolcsi »vezér«, Fel-
senburg Henrik is nagyot gondolt . és 
merészet. Szeszfinomitó gyárat alapított, 
valószínűleg abban a reményben, hogy 

Ázt az állam drága pénzén megfogja 

váltani. Látszik, hogy ez a szeszfinomitó 
igen finom eszme volt, finomabb, mint 
a szesz, melyet gyártott. Ez a kutyának 
sem kelleti. S minthogy Felsenburg 
becsületessége nem engedte a részvé
nyesek megkárosítását s volt oka az 
államra haragudni, hát nagy jövedéki 
kihágással csalta meg az államot. A 
szeszfinomitó megbukott és magával 
rántotta alapitóját, a nagytapolcsányi 
takarékpénztárt. 

A részvényesek és pénzbetevők 
csak akkor ébredlek annak tudatára, 
hogy jobb lett volna ellenőrizni a veze
tőséget, mire fordítja a reá -bizott pén
zeket. 

A vezérigazgató korlátlan hatásköre 
vetette meg a bukást. Lehet ugyan saj
nálni az igazgatóság ama tagjait, kik 
vakon bízva Felsenburgban, elvesztették 
vagyonukat vagy legalább annak jelen
tékeny részét és még azonkívül bűnvádi 
felelősségre is vonatnak, de fölmenteni 
őket könnyelműségük vádja alól már 
azért sem lehet, mert sok apró egszisz-
lencia tönkremenését idézték elő hiszéi-
kenységükkel. A törvény nem azért 
rendelte őket a vezérigazgató fölé, hogy 
benne föltétlenül bízzanak, ellenkezőleg, 
hogy sáfárkodását irányítsák és ellen
őrizzék. 

A tanulságot a történtekből pedig 
jó lesz levonni, nehogy ujabb katasztrófa 
ismét számtalan áldozatot követeljen. 

A révész keserve. 
Irta : Denticü Gynla. 

Már alkonyult, d» csónakunk még min
dig ott tartózkodott Buccari félkor alakú öble 
előtt. A Bóra, Liróccrl nyugodtak a tenger 
sima fodrain ugy ringott az apró, kis jármü
vünk mint a szendergő gyermek anyja ölé
ben. Néma csend honolt az egész kornyéken, 
csak olykor hallottunk valami tompa dübör
gést; a vonat robogott a Kraszton, hogy az 
egyik alagútból a másikba futhasson; néha-
néha hangzatossá'tette e nyomasztó csendet 
egy-egy 'hajó tülke, mely méltóságteljesen 
szelte a hullámok tajtékzó habjait Révészünk 
dúdolt egy előttünk ismeretlen nótát, külön
bén szótlan volt egész uton, Lelke tudj' Isten 
hol kalandozott, talán az Adria fenekén, hol 
övéit kereste . . . 

. . . A nap i sziklás Karszt mtgé hnjva, 
már végső sugarait bocsájtotta az égboltozatra, 
melynek bárányfelhőit gyönyörű rózsaszínűvé 

. festette s mely fény a tenger vizén vissza

tükröződő!!. Vörös az ég felettünk, vörös a 
viz alattunk és lángban égett az arcunk az 
élvezettől, mit e szép természeti lün-mény 
szolgáltatott. 

Csolnakunk közelgett az öböl szája eíé. 
midőn megpillantottunk egy ven halászt, k i 
nek biz nagyon rosszul mehe ett a mai nap, 
mert még mindig ott ült a tinnhal leső létra 
legfelső fokán, Szeme mélázva merengett a 
nagy semmiségbe, talán arról ábrándozva, 
mry jó lenne, hogyha a kék ternieT vala
mennyi hala beleakadna hálójába. 

(A létrát, melyet fentebb emiitettem, a 
halászok ott széltében-hosszában használják. 
Ez^gy van a partra erősítve, hogy alsó vége 
a földön van s az egész létra ferdén a viz 
fölé hajlik. A háló a vízben van s ha hal 
jön, ezt a létrán levő ember meglátja, jelt 
ad, mire a hálót összehozzák és kiveszik a 
-zsákmánnyal együtt)- ,— 

A mi öreg halászunk valószinfi észre 
sem vette közeledésünfcet^imint lassú, egy
másutánba^ evezünk, egyszerre csak nagy 

locscsanásra lettünk figyelmesek. A hang irá
nyába tekintve, láttuk az öreg halász esett a 
vizbe, meglehet azért, hogy a hos zu. kényel
metlen ülést, egy kis fürdéssel cserélje fel. 
Ugylátszik, -zokva volt már, mert rögtön k i -
u-zott. 

. — Nem történnek ilyen halászatoknál 
szerencsétlenségek? — kérdezte útitársam a 
kormányost, azon^-hiszemben, hogy majd meg
oldja az egy kissé nehezen pergő- nyelvét 

• "— Dehogy nem, dehegy nem . . . az én 
tiam is . . . —"mondta szomorú pillantást 
vetve a tengerre. . 

— Mi történt a maga fiával? Mondja 
el, szóltunk hozzá egyszerre mind a ketten. 

Sóhajtott egy nagyolt,, végigsimítja resz
kető kezével ráucos arcát s barázdás homlo- > 
kát, ugy, mintha a szemébe szökő könnyeket 
akarná visszaszorítani. Majd nehézkes vonta
tott haugon mégis rá szánta magit a be-zéíre. 

— Volt nekem egy 'fiam, "erős, testes 
legény, olyan, hogy még a turopólyai mezőn 
is-ritkította a -pár já t Mikor még é l n z e g é n y 
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| Ostffy bajosné halála. j 
Az ég zenitjén büszkén tündöklő 

napot hirtelen sölét felhő takarta ej 
Nem hatol egy mélyen gyászoló férfin 
szivébe éltető világosság, nincs immár 
napsugár, mely bearanyozná egy lélek
ben megtört férj éleiét. Ha a lombtalan 
fán egy sárgult lever dacol még a sü
völtő széllel s végül legyőződként kény
telen aláhullani, vagy ha deres éjszakák 
után egymásután látjuk hervadni a kert 
diszelgő virágait, a kimúlás gondolata 
még neiu kelt bennünk megrendítő ha
tást: de midőn egyszerre, átmenet nél
kül dől ki egy életerős." egészségtől 
duzzadó fa és szélcsendben, senki által 
nem érintve törik le száráról a teljes 
díszében pompázó iegszebb virágszál, a 
sajnálat és szánalom érzése ráfekszik 
szivünkre s ónsulyjal nyomja keblünket, 
mintha az élet belőlünk is távozni ké
szülne. Az emberi véges elme tűnődhe
tik azon, vájjon a jóságos és mindent
tudó Teremtő, midőn a mindenséget 
megalkotta, miért ruházta fel a termé
szetet is szeszélyjel ? Miért enged a sors
nak jogtalan beavatkozást a legszebb 
emberi életfolyásba, az ő remekművé
nek megsemmisítése által ? Ha e rom
boló elem előtt, mely a mi életünket 
változatosságaival irányítja, ismeretlen 
fogalom volna az irigység tudása, mi 
boldog is volna az ő legtökéletesebb 
teremtménye, az emberiség. Kell, hogy 
a mi életünkben is legyen egy szüksé
ges rossz, mely .Teményeket hiúsítson 
meg, sorvasszon és romboljon ? Nem-e 
akkor kelne minden ajakról hálafohász 
és dicsőítés, ha csak boldogok tudnánk 
lenni? 

Nem! 
Megpróbáltatások nélkül nem volna 

istenfélelem s amidón meggondolatlanul 

zúgolódunk azok elvesztése felett, kiket 
szivünkhöz nőve szeretettel ápoltunk, 
leborulnunk kell és kérnünk Istenünket: 

• Urain, ne ugy legyen ahogy én 
akarom, hanem amint Te akarod'< 

Bár szenved a férj a szeretett hit
vesének váratlan kimúlása miatt, de 
Istenben vetett hite megnyugvást kelt 
benne, mert tudja jól s mi is '-.tudjuk, 
hogy ő csak elköltözött egy szebb es 
jobb hazába, ahol örök a lé; s ahol 
majdan ismét végleien boldogságban 
fogüak mindketten egyesülni. 

Hisz' aki a megpróbáltatás keser
veit bocsátolta reánk, gondoskodott fáj
dalmaink enyhítéséről is. A legnehezebb 
percek gyötrelmeiben kisírjuk magunkat, 
később pedig az idő rak kínzó sebjeinkre 
gyógyító balzsamot. 

Ismerjük és átérezzük a zokogó férj 
mérhetetlen fájdalmát. Többé-kevésbbé 
csaknem mindannyian átestünk ily szen
vedéseken, de ez 'esetben mégis részt 
követelünk belőle. A megboldogult nőt 
valamenuyiőnk szeretete övezte, ő volt 
a szelídség és |ószivüség megtestesülése. 
Urnő volt a szó szoros értelmében, aki 
leereszkedő, nyájas, nemes modorával 
mindenkit magához bilincselt. 

Sírtunk mi is, midőn utolsó útjára 
kisértük. Fájó könnyek peregtek arcun
kon végig, ha rátekintettünk a nagy 
szeretet symbolumaival fedett kopor
sóra. 

Nincs már más számunkra, mint 
a megnyugvás és bizakodás egy elér
kezendő szebb jövőben. Mert hogy 
eljövend, bizonyosak vagyunk felőle. 
Lehetetlen, hogy a sirnál vége legyen 
a létnek, hisz' mindnyájunk szivébe 
beoltá a jóságos Islen a reménységet, 
mely szerint ott lenn, az -ö jobbjánál 

ismét ölelő karjainkba zárhatjuk azokat, 
kiket itt a -földi életben oly végtelenül 
szerettünk. • *• „ * 

' A táviro-hii-atal -kedden reggel lesajuJ 
túrként közölte »z egész Kemenesalja vidé
kével, hogy Ostffy Lajosne szül. kultai Vidoa 
Ilona 31 éves korában Budapesten elhunyt. 
A hír villámgyorsan terjedt s a gyászeset 
mindenfelé mély részvétet kellett. Annál mkabb 
deprimálta a lelkeket, mert a mindnyájunk 
által ismert urnö közszeretetnek örvendett s 
neje voll ama' férfiúnak, akii a nép rokon
szenve és bizalma képviselői mandátummal 
ruházott fel. Alig egy évig (ártó boldog-házas
ságuk mintaszerű volt s ezen mindannyian 
csak örülni tudtunk. . 

A megboldogultnak tetemét hazaszállí
tották Ostffyasszonylára és itt helyezték I. hó 
33-án nyugalomra a Vidos Márton sírboltjába 
addig i .- . mig az Ostffy-család sírboltja az 
ostffyasszonyfai temetőben el nem készül. 

A gyászszertartásón úgyszólván az egész 
Kemenesalja és m-g távolabbi vidékek is 
képviselve voltak. Mintegy 5—6 ezer gyászoló 
közönség gyűlt egybe, hogy utolsó istenhozzád-
dal vegyen bucsut az örökre távozótól. Az 
ág. hilv. ev. egyház részerői Gyurátz Ferenc 
püspök és még két lelkipásztor functiouált. 
A püspök tartotta a mindenkit megható 
búcsúztatót, mely könnyeket fakasztott • 
szemekben. Mutter Zsigmond csöugei lelkész 
a gyászmenet megindulása előtt, Nagy Sándor 
dömölki lelkész pedig a temetőben mondott 
mélyreható imát. Az ostffyasszonyfai dalárda 
a háznál és a temetőben gyászdalok ének
lésével búcsúzott szeretett úrnőjétől. 

Száz és száz koszorú fedte a koporsót, 
a rá nem férőket a kivonult tűzoltótestület 
tagjai és nők vitték a menetben. A fogatok 
nagyszáma jelezte a messze vidékről érkezett 
résztvevők sokaságat, kik között városunk 
volt leginkább képvisel/e. 

A szertartás végeztével a kiterjedt elő
kelő rokonság és a sok ezernyi nép szétosz
lott, de minden arcon a mély fájdalom tük
röződő t vissza s a szivek ma is. de a messze 
jövőben is még a szomorú gyász hatása alatt 
maradnak. Cs. Oy. 

gyermek, akkor éti is halász voltam ni Por-
toréban. Szükec-kén megéltünk, ugy. hogy 
szükségben soh' sem voltunk. Már katonasor-
ban volt, mikor elérte a végzete. Egiszer 
napnyugtakor, ép oly időtájban, miut most, 
nekem dolgom volt a kis házamba — a hálót 
javítottam, mert a halak nagyon összeszag
gatták — a fiam ment ki a tinnlélrára s 
csendesen énekelt. Hanyagságában azután 
elfelejtette megerősíteni magát, pedig akkor 
biztos, hogy nem - bukik a .vízbe. Nyugodtan 
dolgoztam, hirtelen velőtrázó sikolyt, őrült 
szaladgálást hallottam. Hosszat sejtve kiro
hantam s első mit észrevetlem, nem láttam 
fiamat. Most már! mindent tudtam . . . 

I t t abbahagyta beszédét, ar.eat kezébe 
rejti, mintha tűnődnék, vájjon mondja e to
vább. Kis vártatra megszólal ismét. 

— Hallották hírét uraim a fiumei cápá
nak? A cápának, hogy a pokol fenekén legyen 
ez az ördögi fajzat! — tört ki belőle az el
keseredés. — Láttam, valami nagy szörnyeteg 
merült a viz alá s olt piros a teiigej. Plröé 
I az én fiam vérétől, a vérem vérétől! 

-'«5 
A fiu ott ült a helyén, egyszerre csak 

feltűnt a.köz. Ibeu a cápa. A partonállók el
kezdtek kiáltozni. . 

— Jaj a capa, jaj a cápa! 
Valószínű a rémült kiáltástól megijedelt 

s leeseti, mint ez a halasz. S az az állat 
rögtön végzett is vele. Elvesztettem egyetlen 
fiamat, akiért dolgoztain, szenvedtem. Istenem, 
leltem volna én ott a parton, megmentettem 
volna. Még most i . hallom segélykiáltását, 
pedig már löbb mint t i * * eve Aörlént. 

Nem. tudom mit vélhettem az Urnák, 
hogy igy büntet. Feleségem a varosba mo_-
sott s csak későbben jött haza. Az ulon már 
meghallotta mi történt, de nem hitte el. Ro
hant haza felé. Be a sz. baba, ott meglátott, 
amint sírtam. 

— Igaz ? ! kiáltott ram. 
— Igaz, mén.ham én, de nem mertem 

a szemébe nézni. 
— Jesszusom, sikoltotta, a szivéhez ka

pott, szemei tágra nyíltak s kimeredtek.majd 
hanyattvagórtott. Nem is ébredt fel. Megölte 
a szive. .Meghalt ö is! Egyszerre kettő, kiket 

legjobban szerettem. A capa koldussá lett: 
elvette az asszonyt, a fiamat, csak éppen en
gem hagyott meg. Eltemettem szegényt az 
uj temetőbe, koporsójába tettem fiam képét, 
a kiért meghalt. Az Ur Jézus nyugosztalja őket. 

Azóta szomorúság az élelem, öreg ko
romban koldussá lettem. Azt vellem észre, 
dobolnak a hazamra. Igy aztán csónakos 
lettem,_ annyit keresek, hogy éhen nem halok. 

. . . Idáig el tudta folytául a zokogást, 
de most szive: mélyéből adott kifejezést ér
zelmének. E szomorú megemékeZés ránk is 
Dly hatást gyakorolt, hogy éreztflk, torkunkat 
csiklaudozza valami. 

A nap már leáldozott, sötétség borult 
az égre s az egész mindensegre . . . Előjött 
a hold. a felbók' mögül és sápadt fénye mig 
sápadtabbá tette arcunkat . . . Partra értünk, 
kiszálltunk s szónéikül megszorítottuk e sokat 
hánytatott révész kérges tenyerét — 

Régen történt, hogy arra jártam, de még 
máig is látom szelid, szakállas arcát, amint 
szemrehányóan néz a csónakból a tenger fod
ros hullámaira . . . " 1 
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Az uj negyét püspök örolsége, az 
apostoli király, legfölsőbb elhatározásával a 
római Szentszékkel egyetértésben tabolai gr. 
Mikes János székelyudyarhelyi fóesperes-
plébánost szombathelyi megyés püspökké leg
kegyelmesebben kinevezte. Alegfelsöbb királyi 
kézirat gról Zichy János miniszter ellenjegy
zésével november 15-röl van keltezve. — A 
püspökké való fölszenteled és beiktatás való
színűen januárban fog megtörténni. 

Eszterházy Millos herceg uj jószág
igazgatójává eddigi jogtanácsosai, Nagy Emil 
dr. országgyűlési képviselőt nevezte ki, aki 
mandátumáról mar lemondott es állandóan 
Kismartonban fog lakni. 

Hivatalvizsgálat. Takách Márton fő
szolgabíró a héten vizsgálatot tartolt az egy-
házaskesZői és nagysimonyi körjegyzőségnél 
és mindkét helyen példás rend-t talált. 

Halálozás. Viniczay Károly máv. vo
natkísérő lakatos neje szül. Hiedl Mária folyó 
hó 21-én este 26 éves korában elhunyt. Te
metése c-iltörtökön ment végbe nagyszámú 
jóismerös és vasutas család részvétele mellett. 

Visszaküldött alapszabály. A helybeli 
Chevra Kadisa szentegylet alapszabályait a 
belügyminiszter pótlás végett visszaküldte. 

Vakok hangversenye. A szombathelyi 
vakok intezetének tagjai kérvényt nyújtottak 
be az alispánhoz az iránt, hogy a vármegye 
nagyobb községeiben hangversenyt tarthassanak 

Bisztricsány Aladár meghalt. Egy sokat 
hanyt-vetett szomorú élet mögött zárult be a 
sir szája folyó hó 24-én. Bisztricsány Aladár, 
Egyházaskeszö volt körjegyzője, akit rögös 
pályáján állandóan üldözött a sors, megvált 
az élettől és elköltözött oda. ahol az örök 
nyugalom lesz osztályrésze. A 47 éves férfiú 
temetése ma délután 2 órakor megy végbe 
Pápán, koporsója után rokonságán kívül sze
rencsetlen özvegye és hat támasznélkfllj kis
korú árvája hullatja a szeretett férj ésapáért 
fájó könnyeit. 

A decemberi marhavásár. Kismezö-
majorbau a hasított körmű allatok között k i 
ütött a száj és körömfájás s igy a decemberi 
marhavásárunkat az a veszély fenyegeti, hogy 
nem lesz megtartható. Városunk most az 
alispáni hivatalhoz folyamodott, kérvén őt, 
hogy a kismezói járványtól eltekintve, a vá
sár megiarthatásához engedélyt adjon. 

í télet u ostffyasszonyiai zendülök 
Ügyében. Június hónapban UstfTyasszonylán 
véres összeütközés volt a nép es csendörök 
közölt. Egy c-oport knrcsmás ember és legény 
megtámadta Borbély Gyula c-endört, oldal
fegyvere! elvették és ütlegekkel halmozták el 
azért, mert a korcsmában nem fogadta el 
tőlük azt a pohár bort. mely ly- i megkínálták. 
Borbély a laktanyába futott es onnan másod
magával tert vissza teljes fegyverzetbei),hogy 
visszaszerezzék az elvett Csendőri kardot. Az 
előző össz.etüzési eset sikerétől elbizakodva a 
tömeg, nekirontott a ket csendőrnek, akik 
fegyverüket voltak kénylelenek alkalmazásba 

JtEMENESAU A 

venni. Két legényt leterített á csendőrgolyó 
többen pedig megsérültek. Ebben a véreng
zési esetben folyó hó 24 én volt a tárgyalás 
a szombathelyi törvényszékén s eredménye 
az lett, le igy á csendőröket, mint akik önvé
delemből ragadtak fegyvert, a bíróság felmen 
tette, a hal vádlott közül négy ellen a kir. 
ügyész, mint a közvád képviselője, a vádat 
elejtette, Bali Józsefet ellenben 4, Szilva Jó
zsefet pedig 3 hónapi fogházra ítélte hatóság 
ellen elkövetett erőszak címén. 

Pótadók 1912. évre. A czelldömölki 
járáü községei 1912. évben az alább kitünte
tett nagyságú pótadót fizetik: Alsómesteri 49, 
Alsóság 8' ' . és 31, Bobá 48, Borgáta 27, 
Czelldömölk 35, Csönge 25, Duka 35, Egyhá-
zashetye 29, Egyházaskeszö 27, Felsőmesteri 
20, Izsákm 11 és 16, Jánosháza 42, Karakó 
30. Keled 47 és 146, Kemeneshőgyész 37, 
Kemeneská|Milna 40 és 48, Kemenesmagasi 
34, Kemenespálfa 60, Kemenesmihál; fa 11 és 
34, Kemenessömjén 17 és 31, Kemeiiesszent- l 
marton 62, Kemenesszenlpéter 54, Kenyéri 20 
és 34, Kisköcsk 54, Magyargenas 30, Merse-
váth 59. Nagyköcsk 38, Nagysimonyi 43, Ne-
meskeresztur 102, Nemeskocs 49, Östffyasz-
szonyfa 24, Pápócz 10 és 31, Rabakecskéd 
13 és 23, Szentmiklósfa 16 és 37, Szergény 
60, Tokorcs 40 és 44. Várkeszö 22, Vönüczk 
53 százalék. 

Dr. Varrentrapp, porosz egészség
ügyi tanácsos írja: Hashajtósókban való 
rendkívüli gazdagságánál fogva a termé
szetes F e r e n c z J ó z s e f - k e s e r ü v i z 
használata mindeneke lő t t ajánlható oly 
esetekben, amikor arról van szó, hogy 
a gyomorba csak kis vízmennyiség 
jusson. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szétküldési-
Igazgatóság Budapesten. 

Kanén Joan és Szántó Tivadar, 
december 2-án Pápán tartandó hangversenyé
nek műsora. I . Saint-Saem szonáta d-moll. 
Allegro-Adante, Scherzo-Finale, előadja 
Manén — Szántó. I I Bach szonáta g-moll , 
fuga és presto előadja. Manén. I I I . Chopin, \ 
polonaise as-dur b. (Chopin, Walse cis moll, 
c.) Paganinibrahms, változatok, d. Liszt, VI. 
rapszódia. Előadja, Szántó. IV. Beethoven, 
rnmance f dur, Sarasaié, fülemile ének, 
Paganini-Palpiti előadja Manén — Szántó 

Iskolaszanatórium a tengerparton. A 
Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egye
sület a magyar tengerparton : Cirkvonicáu 
iskolaszanatóriumot és üdülőházat létesített, 
amelyben oly fertőző betegségben egyáltalán 
nem szenvedő, gyöngélkedő, lábadozó gyön-
gelejlödésü leány és. fiútanulók nyernek cse
kély díjért kitűnő ellátást és leggondosabb 
felügye'elet, akik tisztán- a klíma és a tenger 
állandó hosszabb hasznalata által teljesen 
visszanyerik az egészségüket és megmenteinek 
az élet számára. Az üdülőház ennélfogva 
állandóan nyitva tarlatik es a' növendékek 
végül tanulmányaikat is a D. M. K. E isko
laszanatóriumában és az év végén a- szomszédos 
fiumei áll. iskolában tesznek vizsgálatot. 

3. oldal 

Nyáron minden hely be v a n töltve az üdü
lőházban annyira, hogy a I). M. K. E. gyönyörű 
két emele i e s - e p ü l e t é b e n tanárnők felügyelete 
alatt a lányok nyernek elhelyezést, a fiuk 
számára pedig mindig külön' villát kénytelen 
bérelni a kultúregyesület. Télen azonban 
annyi hely van a D. M. K. E.-ben, hogy 
minden év szeptember havától június haváig 
üdülő felnőtteket és családokat is felvesz a 
D. M K: K.. csekély díjért gyönyörű szobákat 
és kitűnő • e l l a t a s i ad. Az iskolaszanatóriumban 
és üdülőházban való felvételről a D. M. K. E. 
főtitkári hivatalában (Budapest, István-ut 81.) 
lehet bármikor fordulni. 

•agyar sör kitüntetése Tnrinban. A 
Kőbányai Polgárt Seríőződe a turini világki
állításon a legmagasabb díjjal, a Grand Prix-
vel lett kitüntetve. Ezen a világhírű sorgyárunk 
méltán büszke lehet e kitüntetésre, mert 
Tnrinban a világ leghíresebb sörgyárai adtak 
egymásnak találkozót. 

A holnapi vármegyei közgyűlés tárgyai 
közötl vau : 47 szám alatt Ikervár községe 
véghatározata járványkórház építése tárgyában; 
48 sz. a. Czelldömölk községe határozata 
raásodjegyzői (adóügyi jegyzői) és egy dijnoki 
állas szervezése ; 50 sz. a. Sárvár nagyköz
sége véghatározata vilamvilágitásra vonatko
zólag kötött szerződése ; Rábasömjén község 
véghatározata a község részére szükséges 
kavicsbánya területnek biztosítása; 52 sz. a. 
a pecöli körjegyzőséghez tartozó községek 
véghatározata a segédjegyző részére lakásbér 
megállapítása: 53 sz. a. Sár községének 
véghatáro ata egy második tanítói lakás és 
egy második tanterem fölépítése i rán t ; 67 
sz. a. Celldömölk nagyközség husvágatasi 
szabályrendelete ; 71 sz. a. a nyőgéri körjegy
zőséghez tartozó községek véghatározata 1911 
évben befolyt anyakönyvi dijakat a körjegyző 
részére leendő átengedése tárgyában ; 72 sz. 
a. Celldömölk véghatározata a községi pénz
tárnok fizetésének fölemelése végett; 76 sz, 
a. Rábakovácsi község képviselő testületének 
végbatarozása ingatlan átengedése végett; 
95. a hegyfalui körjegyző átalányai ; 101. 
Péntekfalt] község véghatározata kórszoba 
céljaira ingatlan vásárlása végett :J25 és 126 
Vasvármegyei általános 'tanítóegyesület kér
vényei. 

A posta figyelmeztetése. Azon postai 
csomagokhoz, amelyeknek nyilvánított értéke 
100 K (100 frc. 100 Márka) vagy amelyek 
nyilvánított értéke a 100 K meghaladja ' to
vábbá azon postai csomagokhoz, amelyek 
értéktiyilváuitása 100 koronánál (100 frc. 100 
Marka) kissebb ugyan, de amelyek készpénzt 
ékszert, zsebó át, avagy, vagy ezüst tárgyat 
t rtalmaznak,ezuttal ugy a bel- minta külföldi 
forgalomban azon esetben is darabonkint 
külön-külön postai szállítólevél állítandó k i , 
ha azoa ugyanazon feladótól erednek és 
ugyanazon címzettnek szólnak. Ezen rendel
kezés a hatóságok és hivatalok által feladott 
ilynemű csomagokra is kiterjed. Azon feladók 
akik csomagjaikat leladöjegyzék mellett hozzák 
postára,-felkéretnek, hogy a 100 K (100 frk, 
100 Ma.ika vagy azon felüli értéknyilváuitásu 
csomagjaikat a lobbi csomagoktól elkülönítve 
és külön jegyzékbe foglalva adják fel. Attól 
a jegyzékes feladóiéi, aki ehhez többszöri 
felhívás dacára nem alkalmazkodik, jegyzékkel 
való feladás kedvezménye megvonható. . 

Csak a revén lett 
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A szombathelyi Mayer-féle régi gyár, 
mely ujabban — nj vezetés és igazgatás alatt 
-r- örvendetesen fellendült, -Magyar Motor és 
Gépgyár* cég elnevezéssel szerez jó hírnevet 
a magyar nagy iparnak 

A l á rvák kárelme.' A közelgő kará
csonyi ünnepek alkalmából, kis árváim nevében 
bizalommal fordulok a nemesszivü emberba
rátokhoz azon alázatos kérelemmel, miszerint 
a szeretet ünnepére kegyeskedjék a szeretet 
ajándékával — a kis. Jézuska nevében — az 
árvaház növendékeiről is megemlékezni és 
bármely csekély adománnyal a gyermeki édes 
örömök szerzéséhez hozzájárulni. Karácsony 
az ártatlan gyermeki szivek várva-várt boldog 
emlékű ünnepe. Akiket a mostoha végzet oly 
korán megfosztott a szülői karok édes ölelé
sétől, azok csakis a könyörülő emberszeretettől 
várhatják az ilyetén figyelmes gondoskodást 
A humanizmus szelleme-; vezette őket az 
árvaház megvédő szárnyai alá, ez a szellem 
szerzendi meg nekik azt az édes mosolygó 
boldogságot is, mely Isten és , emberek előtt 
egyaránt oly fennen hirdeti a jótevő társada
lom nagylelkűségét és áldozatkészségét. Erre 
az ismert nagylelkűségre apellálok én, amidőn 
a gondjaimra bízott kis á rvák karácsonyfájához 
a fénkölt lelkű emberbarátok ajándékát kérem. 
A legcsekélyebb bármilynemü adományok is 
hálás' köszönettel fogadtatnak és nirlapilag 
nyugtáztatnak. Szombathely, december hó. 
Gerlits Sándor Vasvarmegye Árvaháza igaz-
gató-gondroka. ..>:•• 

A borjusxállitás korlátozása. A hus-

vizsgálat dolgában kiadott rendelet szerint a 
négy hétnél fiatalabb borjut, kényszervágás 
kivételével, tilos levágni. E tiltó rendelkezés 
megtartásának előmozdítása érdekében a föld
mivelésügyi miniszter most kiadott rendeleté
vel megtiltotta a négy hétnél fiatalabb bo rú 
nak Magyarország területén magyarországi 
rendeltetési helyre anyja nélkül vasúton vagy 
hajón való szállítását ' 

fflanen Joan es Szanto Tivadar hang
versenyéről beszél és érdeklődik mindenki, az 
egész Dunámul ami természetes is. A hallgató 
';ö7ötisegnek.még nem volt,és nem is tessz 
olyan produktiókbau része, mint ez alkalom
mal. Budapesten a 21-én tartolt hangverse
nyéről igy ir a -Budapesti Hirlap> -kritikusa 
— Maqén Joant hallottuk,-*'* legnagyobb 
muzsikust a hegedüvirtuoz.ók közi. Azt a 
hegedűst, kinek uj szimfóniája Németország-
uan valósággal szenzációt keltett s kinek 
Akté cimii iperájáert versengenek a színpadok. 
Maiién, á modern szimfonikus játszotta el ma 
este a Zeneakadémia termében egy szál 
hegedűn Bach g-moll szonátáját. Ném Csoda, 
hogy saját alkotó fantáziájával meg tudta 
.éreztetni a szonáta két és három szólama 

ögött azt az egész rejtett zenei univerzumot 

ami Bachot oly naggyá, fölérhetetlenné, apoka
liptikussá teszi. Csak néha történik meg, hogy 
egy-egy kiválasztott ember megihletése meg
élteti velünk ezt a csodás rejtelmet. A közönség, 
mely olykor meglepően tiszta érzésű, odaadó 
és a legelvontabb finomságokra reagáló, meg
értette ma Manértt, tapsolt, tombolt és a 
Bach-szonáta után vagy tízszer hivta a művészt 
a dobogóra, A hangversenyen szereplő másik 
művész Szántó Tivadar jellemzésére; pedig 
elég, h» azt irjuk, hogy üohányi óta a-kül,föl-
dön mas nem'szerzett a magyar névi-ek-olyan 
dicsőségéi, mi ö. Tekintve az óriási érdeklődést 
nagyon is ajánlatos a jegyekről előre gondos
kodni, melyek 3 K-tól 8 koronáig rendelhetők 
Hajnóczky Árpád könyvkereskedőnél Pápán, 

Szölöoltványok adás-vevése. 
' Az elmúlt években szomorú tapasztala

tokat szereztek a Czelldömölk és vidékbeli 
szőlősgazdák, amidőn oltvány; zükségletüket 
nagy hanggal hirdető, de kevés lelkiismerettel 
bíró egyénektől szerezték be.. A Műór-féle 
vállalkozásnak, — mely a leglelketlenebb volt, 
— sikerült nyakat szegni, oly f o r m á n , hogy 
midőn láttam hogy Moór személyes támadá
somra sem szünteti be üzelmeit, egyenesen 
megbízójának, a Szűcs célnak irtain, aki 
aztán a megbízást megvonta tői*. IV ekkor 
már nagyon sokan becsapódtak és keservesen 
csalatkoztak. Hogy a Moór fele. telepen milyen 
oltványok kerültek eladásra, igen jól jellemzi 
az, hogy midőn egy úriember megkeresése 
folytán elmentem a telepre hogy számára 
oltványokat válogassak, 1200 drb. oltványból 
csak 7110 drbot találtam tűrhetőnek, pedig ezt 
kél évesnek csúfolták azért, meri gyökeres 
alanyban lettek- oltva, és 18(1 koronájával 
vesztegették. Amidőn .bedig- egy évest adtak 
elő, az oly silány volt hoBy az első 200 
darabból csak mintegy-37 daranot tudtam 
kiválasztani. 

1- Midőn az általam kiselejtezett, tisztán 
tűzre való oltványt ismét egybe kötötték,, azt 
kérdeztem MoCrtóI, hogy avval. mit fognak 
csinálni? — Mire nevetve válaszod.,jó lesz 
ez a zsidónak ' — véleményem szerint ugy 
értelte ezt. hogy majd másik köz'etitönek 
adj* át, ámde alapos a . gyaimni, Jiogy azt 
drága pénzen ózta a nyakába valamelyik 
szőlőbirtokosnak • 

Ekkor mar elhatároztam, l)..gy a vidék-
béli szőlősgazdák erdekeit megóvandó, magam 

állok egy i|y vállalat élére és szakértelemmel 
oda térelem a dolgot, hogy a vevőközönség 
csak kizárólagosan I,-} osztályú, szokvány 
minőségű oltványt kapjon. Ámde ezt magam 
meg nem tehettem, mert hivatásom az ezzel 
való foglalkozásra időt nem. enged. Végre 
sikerült megnyernem a vidékünkön elö.iyösen 
ismert kertészt, Berecz Lajost, akivel aztán 
társulva, szerződésre léptünk Hajdú István 
bihardiószegi nagyíelepessel, aki kizárólag I . 
rendű oltványt bocsát rendelkezésünkre, sőt 
szerződésileg biztosítottuk magunknak azt a 
jogot is,, hogy még ezen első rendű oltványt 
is megválogatjuk, s a selejteset — ha akadó 
— visszaküldjük. Igy aztán a vevőközönség 
nyugodtan fordulhat hozzánk, mert oltványa
inkért minden tekintetben felelősséget vállal
hatunk. 

A mult héten egy zalai oltvány-termelő 
árusított.faluról falura hordozva oltványokat, 
s nem is drágán, 140 K-ért árulta. Kíváncsi 
voltam rá s megtekintettem. Ámde nagyon' 
drága oltványnak tapasztaltam én azt, mert 
nem válogatott hanem másodrendűvel vegye
sen csomagolt vesszők voltak azok. 

Mi nem tudjuk oltványainkat 180 K-án 
alul adni, de ez mégis olcsóbb, mint valamely 
120—140 korouás ár. Olcsóbb pedig azért, 

. mert azokból • az olcsón vásárolt vesszőkből 
rendesen 20—30 százílék elmarad. Most 
számítsuk ezen elmaradt vesszők árát, az 
ültetési munkát a pótlásul szánt vesszők 
ültetési munkáját, továbbá' azt a bosszúságot, 
hogy szőlőnk még mindig hiányos és egye
netlen, no akkor biztosan elmegy az ilyen 
olcsó oltványtól a' kedvünk. Sehol ugy uem 
teljesedik a magyar közmondás mint éppen 
e téren, hogy : olcsó húsnak hig a leve. 

Az oltványraktár Berecz Lajos kertész
nél van elhelyezve, hol az oltványokat bárki, 
vételkéuyszer nélkül megtekintheti. Nem önzés, 
hanem jóakarat vezérel bennünket. Célunk a 
szőlősgazdák részére oly beszerzési forrást 
nyitani, ahova mindenkor egész nyugodtan 
fordulhatnak, azon meggyőződésben, hogy 
tisztességes emberekkel van dolguk és becsa
pódni nem fognak. Levélbeli megkereséseket 
alulírotthoz kérek intézni. 

Alsóság 1911. november hó: 
Kovát* Sándor, tanitó. 

Alapos 
vizsgálatok 

igazolták, hogy azoti mosónőknek, 
akik állandóan és ésszerűen c-akis 
SCHICHT .s Z A R V A S« MOSÓ
SZAPPANT hasznainak, szép fehér, 
sima és puha kezük van, mert a 
SCHICIiT-SZ A P PA N rendkívül 
enyhe, teljesen tiszta és meg 
langyos vízben is jobban leli-t vele 
mosni, mint más szappannal meleg 
vizben. Más szappannal sokat kell 
donsolni. mig a S C H I C H T -
„SZARVAS MOSÚSSZAPPANNAL 
elegendő, ha azzal egyszer Átsi

mítják: a ruhát. . 

Az .ASMONYDICSÉRET- mosó-
kivonatot minden nö dicséri, 
mert a rnha beáztatásához ez a 

_ legideálisabb szappanpor. -

,,z// ; 
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A ri • noi 
szépségnek 

semmi sem árt jobban, mint a 
naphosszal való kínlódás apáratell 
levegőjű mosókonyhában, továbbá 
a fáradságos munka, amely a 
mosással jár, ha a régi módszer 
szerint közönséges szappannal 
mosunk. Azok, akiknek a SCHICHT 
• S Z A R V A S - MOSl'lSSZAPPAN 
segit a mosásban, életvidámak, 
egészségesek és éléiikek maradnak.. 
Mert minden fáradságot meg tehet 
takarítani, a munkát a legcseké
lyebbre lehet redukálni ezzel a 

szappannal. 

Az ASSZONYDICSÉRET mosó 
kivonatot minden nö dicséri, 
mert a rnha beáztatásához es a 

legideálisabb szappanpor. 



CSARNOK. 
A háborús föld szomszédjai. 

Algir. 
Irt*: Totli Beiiö. 

Nyílegyenes pari; pontosan kimért, lan
kás szerpentinek a kikötője közelében: töké
letes szabályossággal épült báromemeletes 
kockatömegek; oldalt a hegyháton apró tarka 
házikók, bolondos össze-visszaságban ;— a 
régi városrész nyomorult, kis emléke— ez az 
első algíri impresszió. A Keléten győzedelmes
kedő .V vágat képe ez. Sem nagyon örültem 
neki: ez a marseillei, nápolyi kép isteubizony 
nem ide való. Nagyon is francia, inigyou is 
modern. ••-

Az élső-varo.-i impresszióm is ilyen. A 
kikötőben vau az algir-tuniszt-vasul állomása 
is; mindenfelé tologató lokomotivok, most 
szedelődző hajók, rengeteg' terhüket cipelő 
szerecsenek: a /endes déli kikötői kép, csak 
a sok fekete, meg fent, a parton a hatalmas 
pálmasor sejteti a keletet. Árkádos három
emeletes paloták hosszú sora; a tenger felé 
hotelek, modern vendéglőd; a befelé eső pár
huzamos utca: a korzó, sok csinos, modern 
bolttal: a mi Váci-utc.ink képe mása. A ma
rináról fa felső rakodóról) nézve az alsó part 
egy örökösen mozgó nagy fekete hangyaboly; 
aki nem szerecsen, azt is megfesti az örökös 
szénpor és korom. 

- Az első látnivaló: a Place de gouver-
nement. Tágas, hatalmas tér: azt hiszem, egy 
elsöpört kis városrész siratja. 

Közepén az orleánst herceg szobra; 
gyenge francia munka, de mar oly szép zöld 
patinával van bevonva, amilyen csak erre lent 
délen terem. A sok modern ház közé élesen, 
impozáns módon é'<elődik egy hatalmas fal
tömeg: a halász-mecset, a Ozsáma el Kebir. 

Jó pár méternyire feltöltötték körüle a 
tért; akar pincébe siettünk volna le. Ez volt 
az első mec-et, ahová — hitellen lábunkra 
bő papucsot- búzva — becsoszogtunk. -

Belülről felettébb egyszerű. A fal körös
körül méternyire be van vonva gyékénnyel, 
rajta végesvégig, dehogy arab; a legolcsóbb 
bécsi virágos szőnyeg. 

A falak arab abrakadabrákkal telepiu-
gálva, a' menyeiéiről hosszú sorban lógnak 
a hat koronás, közönséges petróleumlámpák; 
van egy-két csino-abb szószék, hatalmasabb 
oszlop, művészi munka azonban nincs az egész
ben. Bent egy-két buzgó mu/.ulman mezítláb, 
a földre bornlva imádkozik; egy-két még áhí
tatosabb, de nyilván nagyon fáradt hivő nagy 
nyugalmasan elterülve alszik. 

.1 térről vitt ki a villamos az algíri 
Svábhegyre, a Mustapha supérieure-re. Az 
utcák, amiben végigcsilingelt, a most épült 
Teréz-városi modern utcáink, hatalmas és 
unalmas épületek, bíróságok, iskolák, kaszár
nyák. Ezután jó a villa-negyed; ezek okos 
módon megtartják az arab hazak psrtypikus 
vonását; nissek, kedvesek, ragyogók. A me
szelt (alakon végig fut egy sor rózsaszín vagy 
zöld majolika sáv; az ablakok patkó nyiiá-
suak; felettük kiugró kis zöld eresz; nevet 
egy-egy ilyen kis villa, mint a buja kertekből 
az útra kandikál. A hegytetői, van egy hatal
mas angol hotel: a Splendid; a gazdája-ön
ként ajánlta a "napi hat frankos teljes uri 
penziót-Igazán, ide kell jönni takarékoskodni. 

Ebéd után a hotel terraszán feketéztünk. 
Előttünk Algir bűbájos panorámája, a maga 
fehér háztömegével, a a végtelett kék tenger-
öböl; a kikötőben a rengeteg hadihajó nem 
nagyobb, mint egy-egy kis gyerekjáték ; a sik 
tengeren egy-egy pihenni leszálló fehér pillangó 
a kettős vitorláju halászbarka. Messzilátóval 
kivehettük az Árpádot is. Mélységes csend, 
csak a sok mirjád tücsök fújja víg muzsikáját. 

Bélmán ismét kirándulás a villamoson 

Algir tofanikus kertjébe : a Jardin d' essai-be. 
A. nagyvárosok sablonos külvárosain, sietünk 
kifelé; szegényes négyemeletes házak, zugó 
gyerekliaddal ; apró kiskereskedés, kaszárnyák, 
vasutallómíisoi, útszéli apró kocsmák.-

Egy fordulónál hosszú sorban huszárok 
vitték úsztatni a Jovaikat; beláthatatlan sor 
csupa fehér ar.it/paripa ; rajtuk — bemáskép 
ülik meg, mini a ini huszárjaink! — barna 
képű fianciá gyerekek. 

Á Jardin d' essai: Algír füvészkertje, 
rengeteg mertekben, a del minden növénycso
dájával. Valaha undok mocsár volt, a franciák 
kiszárították s tündérligetet csináltak belőle. 
Három párhuzamos, bosszú, széles fóulja van: 
a pálma , a platán- s a bambusz-allé. Hanem 
ezek valósággal c-odák: toronymagas .-udár 
pálmák, amiknek a derekát hárman sem 
bírtuk átfogni; egyetlen levelét legkissebb 
szánthassál' tíz tizenegy meteire becsüllük; 
hajladozó, derék va*tag.-agu, égbenyúló ham 
bosz-nádlugos; óriás leveli), sárga lörz-tt nagy 
platán. Van i ' t külön platán-iskola, pálma-
képezde s tea-intézet is. Tömérdek turpikus 
virág, kaktusz, lótusz, amerre csak a ^zem 
ellát, az orr ere.; summa summ,arum : 
tünde.liget ez. 

Estefelé gyalogosan megjártuk a felső 
várost is. Bizony, itt is nagyon sokat pusztított 
mar a városrendező francia csákány. Én még 
a kis gellérthegyi feckele-zket is sajnálom ; 
bizony bus itt is látni, hogy a trobános-bur-
nuszos arab négyemeletes bérpalotákban lakik. 

Nem is érzik mar jól magukat; lent, a 
modern varodban nem sok járja az utcákat ; 
itt fent — meg nyü/.sög-raozog a tömésük ; 
egész utcasorok : a rue Bandim, a rue de la 
mer rouge, a rue arabé tele van-velük ; ott 
ülnek apró kuckóik előtt, a felfelé vivő lép 
csözeten (ezek az utcák t. i . mind lépcsősek); 
dolgoznak, varrnak, lottóznak, árulják a maguk 
apróságait; zaj is vau alapos — éneikül az 
arab ételei el se lehet képzelni,— de valahogy 
elkényszeredeti ,-z az egész; önkéntelenül 
megérzik, hogy itt mar nem ók az urak, ne u 
még annyira sem .mint Tunisz felé. 

A/, emberek se azok, mint o l t ; sok -itt 
az ópium-megnyomoritotta hülye tekintet. 

l'Vnt. a Kasba, a fellegvár táján, zigzu-
uos sikátorokban fabalkono-, fafoslétyos 
házikók ; a rostéiy közül kikandikál egy-egy 
miuiummal kifesteti lihomjegyu ár ta t lanság. . . 

Sok össze-vissza lutó lépcső ulán letér
tünk a hegytetőre. 

Gyönyörű innen is a kilátás, de ami a 
magyar szivet megdobogtatja: egy plakáton 
Saxlehueréo törekrerö Hunyady Jánosunk neve. 
János apánk, hova, a hogy jut el a te dicső
séged ! . . : 

A következő napokon pár gyönyörű 
mecsetet, a* érseki palotái, az arab stílusban 
épített nagy kalholikus kalliedrah-i. s a kor
mányzói fényes palotát .Tapasztaltuk meg.. 

Legszebb az érseki palota . udvara s 
egy-két terme jyönyörö arab részekel tart 
fenn. Szépséges majolika- munkák ; csipkézete 
márvány es gip-z ; lent m. emeleten művészi 
farács: előhang az Alhainbiahoz ez az eges/ 
épülei. Egy kis helet ebben az Afrikába 
szakadt deifrancia modern városban. 

F I X F I Z E T É S 
és magas |ulalék mellett alkalmazunk 
vidéki ügynökökéi sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 

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

Eladó cséplőgép. 
Egy 8 lóerejü Hoftherr és 

Schraatz féle 

gőzcséplőgép 
olcsó árért eladó 

Érdeklődők szerkesztőségünkben 
nyerhetnek bővebb felvilágosítást?-

Szölö-oltványok 
szőlővesszők é s Gleditschia (élőkeri-

tesnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb hírnévnek örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szólótelepét Blhardiósiegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem elölt, ugy ne 
Tegyen addig oltványt vagy vesszőt, inig a 
fenti cég nagy képes árjegyzékét nem kérte; 
i ngyn és bérment.e. Ezen árj-_yz«-k minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál, fogva. 

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

A túrtelt érdeklődők a telep megtekintésére 
•zivesen láttáinak. 

Eladó ház. 
A Rákóczi-utcában egy 

újonnan épített 

sarok-ház eladó. 
A ház alkalmas urilakásnak és 
üzlethelyiségnek Bővebb infor
mációt szerkesztőségünk nyújt. 

I 
Halók, ebédlök.uris/obák,szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastély berendezések, va* és rézbu-
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

s W + i r 
JAKOBI f i . 

tapa megengedte' Hisz valódi 
AatWcotjlD-cigaTettabúrelyek fa

dobozokban ! 
Vigyázzon! Csakis a »JACOBU jdiesselval. di* 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyős fizetési feltételekkel. 

Dlsies nagy butoralbnm 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták

kal díjmentesen küldetik bárhová. I 
• 0 D£11 

Lakberendezési Vállalat 

•
Budapest, IV Gerlóczy-u. 7. M 
(Központi városháza meUett.) • 
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SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek 
beszerzését egy cégnél, mely eznton vedi 

érdekeit legjobban. 

E L Ő N Y E I : 

. 1. Nsm keli ismeretlen, céghez"lördulrjia v> 
8. Nem lesznek-szétágazó kötelezettségei. 
3. Állandó összeköttetésnél- pontos es reális 

kiszolgálást biztosit magának 
4. Állandó összekötetese mindig Tigyázni fog 

Önt vevőjének megtartani.. 
Saját érdeke, hogy csak smert, előkelő céget 

tiszteljen meg bizalmával. 
Aufrecht es Goltschmied ntoda 

Elek és Társa r.-t. 
Budapest, IV. Károly-körut 10. szám 
Kaphatók kényelmei havi leüsetéare, állandó 

összeköttetésnél íolyoszámlára is: 
1. A magyar és német irodalom ossn-s termé-
ks-u 2. Képek. 3 Bőröndök és hörondáruk 4 
Férfi fehérnamuek. 5. UUsövek. 6. Fénykép
ként) lékek, felszereJések. 7. Vadaszfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8. Chinaezűstariik. V. Csillár-
és petróleumlámpák, I U . Rézb torok. I I . Szőnye

gek. 12. Mindecntmu hangszer. 
Fenti 12 osxtálynnk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály cikkeiről külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk éa a kívánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük. 
F.lvünk : Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol

gálás, méltányos árak révén. 
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk 

Nyersolaj, szivógáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobiíck 

Drezdai motorgyár reszv. társ. 
Németország legrégibb, legnagyobb motor

gyára. - — Vezérképviselő:' 

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

(Alkolmány-utca sarok.'i 

l Elsőrendö porosz szalon, 
koksz és szén 

kapható: < 

Almási János 
vas és íüszerkeresk. Czelldömölk. 

Állandó raktár fekete és zo
máncozott folyton égd és amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák
ban és a híres Trinmph asztal 
tűzhelyekből. 

Kályháknál és tűzhelyeknél 
a legmesszebbmenő kezességet 
vállalok 

sr H O R Y A T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

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

Szobafestések, cím- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol- >, 

ltokra kidobni, az saját- érdekében esc- <u 

leks/.ik, ha legalább egyszer-kétszer k i - 5 

próbálja a világhírű 

OMSZLÁHMENTHO 
s ó s b o r s z e s z t 

a h á z i s ? e r o k k i r á l y á t . 

Kapható 44 filléres, 110 és 2 20 K % 

eredeti üvegekben. 

F Ö - E L Á R Ü S I T Ó : 

m 
m 

Mayer I s tván Czelldömölk 
fűszer, csemege és lisztkereskedő. 

Csuz, kösZvény, reuma, szaggatás, nyi-
jp°lalás, oldalszurás, keresztcsontfájas, de rék- , 
B o lda l - vagy hátfájás, izom- és inbántalmak, 
g kar- és lábgyengeség, merev végtagok és 
& ujjak, görcsök, t o v á b b á hülés-, megfázás- vagy 
C léghuzamból s z á r m a z ó büjnk azonnal enyhül 
3. nek az Oroszlán Mentből Sósborszesz haszná

lata által. Ha a fájó testrész ~á dörzsölést nem 
t i i r i , ugy borogatást alkalmazzunk. 

^ Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás, ha jhul lás , 
- i idegesség;—bíMyadtsag, kimerültség.—általános 
5: gyengeség eseteiben kincscsel ér fel a valódi 

Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
2, Torokfáj -is, rekedtség, gégehurut, influenza, 
g nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán 

Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és 
C_ legelterjedtebb háziszer. N. 
»• Ezer és ezer más esetekbeny is kitűnő 
N s e r r e l lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz 
J * Jiaszr.álva. ;- . 

. O Minden egyes üveghez b"ö használati 
JJ utasítás van mellékelve. Sok - ezer hálairat 
o> tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol 

Sósborszesz az emberiség jótevője. 

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb iróírépe a „MIGNON" rnegtekint-
hejőT^inkgrefe Nál^P^papirkereskeflésében. r — Ára 160 korona. 

~ ' ' :- - A . Ny(»riiatott\l)inkgreve-=Nándor villanyAzeniü kónymy^rndájában, Celldömölkön. 


