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Megjelenik minden szombaton. 

M a g y a r g y e r m e k n e k 

m a g y a r n e v e t a d j a t o k ! 
A nemzeti újjászületés idején nsgyon 

lonloB, bogy minden újszülötl magyar gyer
mek magyar nevet kapjon. Olyan időt élünk, 
amikor ntm nézhetjük tovább közönbösen, 
bogy nemretietlen korok örökségképpen re
ánk maradi idegen származásé, idegen szel-
lemü nevek bódilsanik magyar népünk kö
tött. Ha egy lelkes magyar essiony, Tüdős 
Klára. Ind híveket szerezni a magyar női 
viseletnek, mennyivel inkább kell összefog
nunk a magyar személynevekért, akik öntu
datosan csak magyír nevet tdank gtaittt 
keinknek I Minden téli Idegen névlU meg 
kdl szabadulónak I Olyan gyönyört, zama
tos, ilig-vérig ősmagyar neveink vannak, 
hogy hallásokra vidám örömmel telik meg 

I szívünk. 
Századéveken keresztül tátzokort fülünk 

t magyar nevektől. A beszivárgó ét minde
nüvé beülő Idegenek részéről kövelkezetet 
munka folyt ezirányban ezer esztendeig. 
Egyesek még ma It valami éribeletlen (né
melykor nagyon i t érthető !) mtktctséggll 
ragaszkodnak tz idegen nevekhez. At ilye
nek untán még t leleteiét Is tagadják ma
gyar nevünknek. Nem atillának olyanokkal 
előállni, bogy ezeket a mait századvégi ál-
modozó magyarok gyártották. Sürgősen 
hagyjunk tehál abbt mindent I Maradjunk 
csak a föl bevált Adél. Ábrahám. Berta. Bo
nifác. Cirll, Cőletztin Dorottya. Dávid, Elza, 
Ezajál, Fülöp, Franciska. Oabrlella, Gedeon, 
Henrik, Herén, Izabella, Izidor, Jakab, Jo
hanna, Koméi, Klementina, Lipót, Ludmilla. 
Malvin, Noé, Nándor, Oszkár, Ollvlt, Pong
rác. Pint, Róbert, Rebeka, Simon, Stefánia. 
Szilveszter. Szabin, Tádé. Teréz, Vendel, 
Viktória, Zelma, Zénó, Zsigmond és I hoz* 
zajuk hasonló neveknél. Igen t Ezeket mond
hatjuk .név".neki Ezeknek vtn fémjelzett 
múltjuk, nem Agy, mint tz éjiből szopott., 
légből kipotl magyír neveknek I Miért t k i -
runk hát metil lehetetten pogány neveket 
erőszakolni helyükbe?) 

Az ilyen beszédű migyarkáknsk, de 
bárkinek is csak t d felelbeijük, még ht 
úgy lenne ; temml nyoma nem mindi volna 
öteink emiékezeiének, akkor megálmodni t 
megteremteni kellene egy új mtgyír világot I 

Ha átnézzük a nálunk használatos nap
tárakat, az egyet napokra Irt neveket, meg
döbbenve lái|uk. bogy t római katolikus 
naptárban 11, a protestáns naptárban 43 
magyar név található. Az esztendő 365 nap 
Iából a többit héber, latin, görög, szláv ét 
germán nevek foglalják d . De la anyaköny
vi hivataloknak kiadóit könyvben sem halá
lunk ennél több mtgyír nevet 

A cseh megszállás idején történ! egyik 
magyír testvérrel, bogy Anikó leánykánkat 
a szlovák anyakönyvvezető sehogyan sem 
akarta beiről, mert — mint mondotta — 
nlncten t hivatalos nevjttgytékbeu. Kérésére 
megnézte a megszállás előtti mtgyír név
jegyzékben, de tbban sem voll megtalálható. 
Milyen huzavona támadt ebből t mennyivel 

könnyebb lett volna a helyzet, ha a régi 
magyar névjegyzékben tz Idegen szellemi
séget lebdó keresztnevek melleit magyarok 
is akadlak volnaI Mcsl meg Tűnte leány
kája beírásakor nem lelték nevét t mostani 
m. kir. hivatalos névjegyzékben. 

Ebből a lespedfaből csakis többezred
éves muíunk megismerésében újjászületett 
magyar lel künk c m aktái w • amiijiiL 
Meg ktll találni at inakat éa nvódontokit 
rajunk öntudatot Hasához I Es bár az ilyesmi 
a bonszerelem langymeleg bOIcselkedőinik, 
a izájjal msgyarkodóksak, a világpolgároknak 
egyáltalán nem fontot (legfeljebb csak fsj-

anyákönytejétlől szóló törvény dleniólyoxá-
aárt annakidején olyan neveket adlak gyerme
keiknek, amiket magyiroiliani nem lehetett. 

Littnk már be, okuljunk végre-valahára, 
hogy ntm elegendő magyarnak .gondolni" 
vagy .mondani* magunkat. Úgy kell élnünk, 
bogy ezt mindenben kimulassuk I Bele kdl 
égeinl a lelkekbe, buzogni kell öregnek ét 
Halainak vérében egyaránt: .Magyar vigyokl 
Tarán fajú mtgyír I Sok ezerévei múlt már 
t mienk, de még dicsőbb jevőért dolgoiunkr ' 
Eszményt tdjank Atilla ét Árpád népénekI 
Életcélt adnnk t magyír Itjntk, bogy érté
két, erejét felismerve, önmagában bízva, 
higgyen bivaláilban, jövőjében I 

Lehetséges, bogy sokaknak idegenül 
hangzanak az őai magyír nevek. Elhisszük. 
Mem is csudáljuk. Hiszen századévekig Igye-

S z o n e t a h o n v á g y r ó l . 
Hideg fény hull 1 tarol meisil égról 
1 a nyelv idegen szava la hideg 
itt: pedig nem tatnak a meaaztséeből 
elő a tüdegizeto Bírtál 

Idetett sorsunk Sopronmrgyébol 
Dnyeszter! ttjra ; ahol a línek 
i l távolabb tálnak egymástól és 01 
• táj idegen arca. Nőn érti neg 

moidulatunk a nemtnd 1 arernédesről; 
amely mindig meglepi • szivet, 
Idegenben bugyog elő a mélyről; 

a honvágynak krv|Ék. HaxaaOtö Ideg 
ea a egyaránt tilsaik mindünk tataatTátat; 
ki Hajdúságtól gyet kJ Sopronmegyíbíl. 
Dnyeazierparl, 1941 jiiltua 8. 

' F a k . t . S á n d o r 
batárradisz szakaszvezető. 

A fiatal Fekete Sándor munkalárannk, jakola-
éreinkből ióbarálunk, mint mar többször Inuk, büki 
arármazáiil, • soproni határvadász alakulatnál tel-
ieallell aiolgálalot. Caaprrttalét at orazággyaripo. 
dia idelín áthelyezték t KárpátaJiira. I ly kertit 
abba a caapalteslbe, amely moal iz őaők ol j l l járja-
Omun meaaxe kelt tríl traídtt haza e sorokau bizony
ságául innak, hogy minél meaazebbre kerti • ma
gyar told aaUOtaa, annál (óbban szereli azt • tőidet, 
azt • népet, ahonnan elszakadt. 

..Honvédéin! íorrtatjik elSnyomulátukar -
mondják • azOkszert Hazaéri (elestetek. M-nd«n 
ami • lelenteaekbSI hiányzik, benne van Fekete 
Sándornak • rövid, sokatmondó Ü l költeményé
ben. Sicrk. 

kedek elfeledtetni velünk azok dallamotti-
rát, szépségéi, erőteijességét 1 Brúnó, Cecília, 
Frigyes. Gertrúd l egyéb, hasonló Idege
nekkel I A legválogatottabb eszközökkel 
akarták idegentegek szolgálójává iljisftani 
a magyart... De Itt vagyunk mégis 1 Élünk ! 
Megtéoázottjn bár. de növekvő erővel.. 

Debrecenben l l Tiszántúlon örven
detes javulás észlelhető ezekben is. Naprót-
naprt több t faji öastaatattzt éttndt tzalö. 
Sokasodik anyakönyveinkben a magyar rievű 
magyar gyermek. Ezer esztendő nyomorúsá
gából feltámadóban a magyar ittak. Ezt a 
Bttjy migyar tS|iáizületést sem egyéni, lem 
otdatyérómttk ledartótlaliil t n a kdrztaaek 
többé I . . . . . :• 

Jogoaan követeljük tehát, hogy amíg 
magyar állam vagyunk, a hivatalos névjegy
zékben elsősorban őteredetü mlgytr kereszt
nevek Kerepeljenek I A hivalalostk pedig 

orcapiríló é l szívenvágó dolog, smikor be
állít egy becsületes magyar ember a tna kér, 
hogy leánykáját magyarul betűzöl! francia 
névre kereszteljék. Amikor megkérdezik tőle, 
bogy honntn tzedle t francia nevet, azt 
felelte, hogy t Színházi Életből. 

Társtdllml összefogással kell elérnünk, 
bogy t blislilos névjegyzékbe elsősorbin 
öseredelfl magyar keresztnevek kerüljenek! 
A hivala'osak. állami ínyakönywezetők ét 
lelkpászlorok pedig kéressenek fel, hogy 
ezeket is ősmagyar keresztneveket ajánlják 1 

Itt i legfőbb ideje, hogy helyei irányba 
tereljük tz egyszerű, derék magyír embert 
ezen t téren is. Idegen nyelvekre le nem 
fordítható, d nea ferdíthető ősi magyar 
nevdnk büszke önérzettel töltsék meg tzl-
vflnket I tartsuk kötelességünknek, hogy 
érdekükben mindent elkövetünk I 

KI A ZSIDÓ 9 
A házassági törvényjavaslat, amelyről 

már ismételten számot adtunk, Így határozza 
meg a zsidóság fogalmát: 

Zsidó az, tkinek legalább kél nagy
szülője az Izraelita bltfelekezd tátijaként szü
letelt, úgytzinlén. ttkintet nélkül származá
sára, tz, aki tz izraelita hillelekezel tagja. 
Az. akinek kit nagyszülője született tz Izra
elita hilfetekezet ttgjaként nem esik a zti-
óokkal egy tekintet alá, hl ő miga keresztény 
hitleliketet tagfaként ízületért, az is nurtett 
ét e mellett mindkét szülője blzissigköté-
sük ideiében keresztény hillelekezeltagja volt 

Megírtuk, bogy ezt maga t zsidóság 
háiisiigtflrvénye cáfolja meg; ímely azt 
mondja: igazi zsidónak azt ktll tektnlenl. 
aki zsidó anyától szüleiéit. Mindig azt kall 
tekinteni, hogy a zsidó só altéit torába az 
alódak zsidóságát. Az ánapirac ralus óta 
3500 évvel ezelőtt ad mondj!; At I l l a n t 
tégf törvény előírta, hogy s zsidókkal rokon
szenvező edomili v a n egyiptomi tzármizáiá 
csak tkkor tekintessék zsidónak, ht még i 
birmadik utódi i t zsidóval házasodott össze. 

Íme at irjaptragrahii öte. ímelynek 
ellenkezőiét i 3. törvényben tea tudta a 
magyar törvényhozás törvényerőre 
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( I I ) A rJrptbnlokol H 
fiertszlnvouláraf, táplálkozád, lakád é< ru-
l i f i lmif - ' bstaaiil 'il bőven i n foglalko
zóéi, mert u nagyjában tWI^critV u or-
sztg hasonló torsbin éli szegény n é p . 
Í M . Mégit megemlítem, hogy i l i l ea , 
Ukás. tisztesig izempontjiból sokszor In-

- i dnirtdortjágol, embertelen sze-
litunk. a 
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A m a i J á n o s h á z a 

t^oYatmíayik rneg""elig teheti. őitsr-
melők ait a gyermekeiknek, ami a magyar 
falt. egészséges lejlődése szempontjából 
klvinatos lenne. A azegénynépnek tat több 
villorstossigi lehelőség áll rendelkezésére, 
antikéi nemtörődör ' 
be. Ural azonban 
ű£ész szerény 
egyarerőbb, da lisztes polgári ellátás vona
lát. Ebből az látszik, bogy a leánytanulók 
meg telelő oktatásával és hiireapropsgaadi-
val sokat lehet segíteni. Csakhogy az ed
digi kezdeményezések leglöbbszöt cilt té
vesztettek, olyan ételek főzésére tanítják a 
lalu népét, amelyek a msgysr nép körében 
soha népszerűek nem lesznek. Gyakran a 
tanlolyamon résztvevők éleiében csak 2—3 

p példákat arra, bogy 
anyagiakkal megközelítik az 

hogy a 
Ni 

kezdve 

nyílik arja elég ünnepélyes alkalom, 
megismeri étellajlát elkészllhttik. 

t hallgatható el. ha községünk né-
(éaasssW lehetőségéről beszeiank, 
kszor a házhoz tartózd ki i kart 

jövedelmei hoz. A pár szál virágtól 
t a btifgouyáfg sok azktden kai I I a 

Sb helyeken piaci eladásra 
Némely jánosházi asszony 

igen ügyesen lorgatji magát a piacon. 
lasramhiek száma az 1930. évi nép

számlálás szerint 4224,1920-ban 4264. 
Fogliikozás szerint Őstermeli5 782, 

Iparos 535. kereskedő 138, közlekedési al-
kslmazoH 37, közszolgálst és szabid fog-
lilkozái 56, véderő 6, napszámos 18, nyug
díjas, tnkrpeoiaa, stb. 60, házi cseléd 107, 
e 0 , é b L a k ó h i z a k száma: 1920-ban 545, 1930-
ban 672. 

Tanügyi intézmények: M. kir. állami 
polgári liü-és leányiskola. Igazgató: Makkot 
Lsjos, r. kat. etetni iskola, ág. b. ev. elemi 
iskola, knitrgldióda, van 4 orvosa, gyógy
szertára, korállatorvosa, ügyvéde, csendőrség. 

Oizdasag) Intézmények. Ipartestület 
1885-1938-íg működött önállóan, most 
azonban beolvasztották a celldömölki járási 
ipartestületbe. As Iparosság mindent elkö
vet, hogy függetlenségét visszaszerezze. (Épp 
napjainkban történt meg a különválás. Szert.) 
Arrs hivatkoznak, hogy a jánosházi ipartes
tület régebbi, népesebb ét eredményes mű
ködésre tekinthet vissza. Jelenleg at ipari 
kereskedők száma 535, at eltartottaké 875. 
— 1828-ban kaptak céulevelet. Az ipartes
tületi hatóság visszahelyezése kívánatos, 
mert Igy a nagvazámü jánosházi és vidéki 
iparosságnak Celldömölkre kel! utazni dol
gai intézete végett. A hatósági jogkör el
vesztése a helybeli iparosszervezet htnyit-
látára fog vezetni, az ipirosérdekek védelme 
és a bajbajutott ipirostársak szociális támo
gatása sem less olyan tredményet. mint 
a regi szép időkben z a céhek és s í ipar-
tetlfllet első ide|én. 

Kereskedelem, vásárok. Községünk 
élénk kerelkedelmi gócpont. Kereskedései 
éi vendéglői a vidéki — vásári — fogyasz
tásra vmntk altpozvt, t helybeli logyaizlit 
ennyi kereskedői ellartani nem Indna. Már 
ebből Is látszik s vásárokntk Jánosháza 
éleiére való döntő lonlontosiági. A vásár-
jogot 1780 körűi szerezte meg a földesúr, 
az Erdödy-ursdslom. A kőztég közepén kél 
mlzssbáz működik t heti és hómpoi vásá
rok nipján - ezeken a számot állatot mé
rik — a gibont és egyéb termények méré 
tere pedig s tttzoltő tiertár épületében levd 
mérlegház szolgál. 1938 november 16 án 
tartott országos vásáron 399 drb szarvsi-
taafka cserélt gatdál. 1037 márclui 17 én 
4327 drb hízott, sovány lenyéiztertéi került 
piacra, ebből 2453 drb kell el. Termesze
iét, kop gazdasági fellemHlet idején na-
gyobb forgalom van, mint az általunk tanul-

mányozolt két érben — 1936 és 1937-ben — 
él az említett ntpokon. — Aráiárjörődeletn 

S rétiét as uradalom átengedi a . 
a rendelet fejében. A vásártartás körül 

slnci temmi fejlődét I A vátártérbei vezető 
unt, ulcik követése, atzlaltozási, a piac
terek sár- ét portalanítása még késik, á 
vásárbevélelnek legalább felét évente erre 
• . . . . » — • 

Országot vásárt márciut 19-én, pün
kösd előtti hétfőn é l november 15-án tarta
nak. Minden hó első sserdáján uigy állal
vásár, minden szardán és pttusken pedig 
hetlpisc van. 

Qizdaaági intézmények még: Szom
bathelyi takarékpénztár Fiókja, Hitelszővet-
kezet, mint az O.K.H. tagja, Jánoiházi Fo
gyasztási Szövelkezel, Hangya Szövetkezet, 
Iparmű vek (léglagyár-milom), Uradalmi Oőz-
mslorB, Villarrrtdep. A rffltsryWep as iker
vári villtnyfejlesztö erőműlelep hálózatitól 
veszi ál az áramot, egységára 90 fillér 
(9 fillér), holott hszánk többi helyein 4Vz-5 
fillér. Ezzel jánosháza egész polgársigi 
károsodik, tz éri ösizeg bizonyára jelenté
keny. Aki teheti, kitart s régi petróleum 
lámpi mellett — at igénytelenebbek és 
tskatékosabbak —, akik azonban nem akar
j a magukat megfosztani a technika esett 
vivmányálól, azok megadással tizeinek. A 
rendezés kívánatos l 

Forgalmi intézmények: Vasit MÁV. 
áliomíslónökiég. Elegendő raktárépülettel 
él rskodőval. Jelenlegi illomislönök Mihilka 
István. Posta. I . osztályú poitamesferség. 
Portameiter Oirdonyi Oézi. A hivatal I d 
vsa ssarehra tivbeszilő ás tivlróillomással. 
Ezekben a hivatalokban a köt ellátása fll-
lelszerfl, kellemes és előnyös. 

Kulturális i t jóléti intézmények: Le
vente intézmény, Ö akéntes Tűzoltó Egyesü
let. Parancsnok: Magdiit Rezső. Akatolikui 
Kultúrházban elhelyezel! egyesületek: Kat. 
Legényegylel ét Kit. ' Kör, Polgári Kór és 
Iparoskör. A kat, ev., izr. felekezelek jóté
kony niegyletd. Igen nemes tevékenységet 
fejtenek ki saját felekezetük köriben a téli 
ínséges Időkben, da egyéb szociális gondos

kodás I 
lem, anyt 
anyagi I L 
gyermek- él anyavédelem térin, 
körűnek kamatai lennie. Előfordul, 
rátzorull mm felel meg aiorntk .1 nem-
ponlokntk, tmely sierint | leleketdl segfii-
egyesulttek l támogstislods twkt ik ittlni. 
A segilést a magyar falta emelésének nemes 
gondolata has la él t Siegényhit, batóligi 
szegénygondozás. A l 5—6 községi szegény, 
emberhez mélló lakisi ét élelmeiéi! kap. 
Kertjük van, uját részfllrre|konyhilveteménye-
kel termelnek. A még könnyebben mozgó fér
fiak n i h i könnyűkötséglmunkililvégeznek. 

Szobrok, terek, fürdő: A hősök szob
ra. A világháborúban badbavonull katonák 
szitut 310 roll , a höslhslolltké 107, hadi
özvegyeké 24. A hősi halónak amiékit mü-
véiziet szobor i n t A község vezelősége, 
az iskolák és a község egyesületei — ló
képpen a frontharcos- is leventeegyesüiel — 
léaitétdttel hősök napján minden évben 
kegyeletes ünnepséggel áldoznak a h í d 
halottak emlékének. Mirlikert. Diliére vilik 
a községnek a MirUkert nevű kit park. 
Középen művészi érlékü Mária-szobor ü l . 
A kert gondozass megfelelő. Fürdőház és 
fürdő. Monthalnin. hogy as ország egyik 
legrégibb strandfürdője. Nagy hibája, hogy 
medencéje kicsi, vize hideg. Ezért cssk ril-
kin cserélik s vizet A betekig hatznill, ki
csi vízben fürdoni, ehhez valóban ( l i s t a i 
kelL A medencét 2 drb 30—32 méter mily 
tért k i t — forrás — tipUlja. A fúrat alkal
mival (1890 ben) vlzhozamt 70 m* volt 
naponta, ez azonban állandóan csökken, 
ma már egészen kicsi. A víz hömérséklele 
télen-nyiron II ' /s C A f i r d i megoldátárt 
szerintem is ét dr. Bends László geotogtu 
sttrinl is alkalmas, egyszeri és olcsó mid 
kínálkozik. A medencét a mai ÍOrdö alatti 
réten, a Tőre-patak melleit kellené megépí
teni, szabályos uszoda-nagyságban. A me
dence rnegtötiesettet le kellene vezetni a 
kétmélyfurit vizét — s csövek tiszüiisával 
nagyobb vízbőséget lehetne elérni — és fd 
lehetne használni s patak tizét Is. Így bő
séges éi Isngyot vlz lenne s medencében, 
s a víz állandóan cserélődne. 

Makkos Lajos 

Látogatás egy f ia ta l magyar kereskedőnél 
A izentháromsigtéti irodájában keret-

t i k fd ifj. Kurinyi Kálmán gabonakeres
kedőt, — a fiatal magyar kereskedői gene
ráció egyik fiatal tagját, hogy kikérdezzük 
és véleményéi halljuk. Olvasunk él hallunk 
átképzésről, iJ magyar kereskedői generáció 
neveléséről, önállósllási slapról, de hogy 
mindez t valóságban ml is, arról vagy 
semmit, vagy ntgyon ktvesd tud a közönség. 

A fiatalság, a diákság mir valamivel 
többet tud. Az iskolák is jópéldával járnak 
döl, mert minden szülői értekezleten elhang
zik a szülőkhöz intézett az a figyelmeztetés, 
hogy eyermekeiket ne a hivatalnoki pályára 
neveljék, hanem gyikorlati pályákra, ipa
rosoknak, kereskedőknek. 

Erek a pályák — lóleg a kereskedői — 
s legnagyobb restben eddig idegen kezek-
btn voltak hazánban. Ez most megváltozott, 
hála a korszellemnek, amely már minden 
becsületes országban uralomra került és már 
nálunk Is érezteti halasát. A saját sorsunkat, 
a ia|át eletünket ml akarjak irányítani min
den terén. 

Amint sz irodába belepünk, az elsi 
benyomásunk, hogy több az alkalmazott, 
mint amennyit gondoltunk. A tdelon majd
nem mindig siói és egy kicsit várnunk is 
kell. De örömmel várunk, látva azt a tevé
keny munkát és a forgalmat. 

A belső irodából közben Ifj. Kurinyi 
Kilmán is d iker t l . Megmondjuk neki jö
vetelünk estjét, amire szfres szóval betes
sékel s í ö külön hódijába. 

Amikor helyet foglalunk, leltesszük 
sz első kérdést 

- Miért lett kételkedő ? 
— Mert erre éreztem magamban hi

vatást, úgyannyira, hagy d asm tudnám 

képzelni, hogy mát It lehetlek, mini keres
kedő. Es tessék elhinni, hogy első torbsn 
kötelesség teljesítésének tekintem a keres
kedői pályámat ét csak azután annak, hogy 
az egyúttal a kenyérkeresetemet i t jelenti. 

— Hol tanult — tesszük I d a máso
dik kérdésünkéi — a gyakornoki i r d t hol 
tiltotta ? 

— fidesapim kereskedő és nils ta
nultam. 

— Mióta önálló ? 
— Három éve. 
— Hogyan van megelégedve eddigi 

munkájának at eredményével ? 
— Erre azt mondhatom, hogy hála 

Istennek 1 
— Nagyon őr iünk — válaszoljnk, 

hogy munkájának eredményével meg van 
elégedve. Úgy látszik, hogy ismeretségi kőre, 
főleg i gazda) közónsig koriból már meg-
eldóen kiépített? 

— Igen. És nyugodt lelkiiimereltel 
mondhatom, hogy a gazda közönség meg 
vsn velem elégedve. Nem vagyok kictlnyei 
ember, mert at a célom, hogy aki egyszer 
nekem adla d gabonáját, az jövőre la i t 
azután is hozzám Jöjjön. 

. — Amint ml tudjuk, gabonakeretke-
déssel mód nem mindenki foglalkozhatik. 
Hogyan is van most es a kérdés ? 

— Igen, fgy van. Gabonakereskedéssel, 
csak úgynevezett jogosított kereskedő fog
lalkozhatik. Nekem ilyen jogosítványom, 
mir k i t éve megvan. -

— Most egy nehéz kérdést adunk fal 
Kurányl úrnak. Nevezetesen van-e konkur
enciája a piacon ét ha tan, van-e ennek 
batitt a saját üzleti tevékenylégért, vagy 
az üzleU eredményére? 
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Őszülő, ritkuló haj 
az egyébként íiatalos nöi vagy térit 
arcot is o reg i t i—Az egész világon ki-
tűaönek elismert törv. véd. „Grac ioza" 
hajlfjltó regenerátor (nem festék) ha
jának természetes eredeti színét ha
marosan visszaadja, korpásodást, fej-
bőrviszketegséget megszünteti, a haj-
gyökereket újjáéleszti és megerősíti, 
miáltal a haj dússá válik. — Nagy 
üveg 350 P, teljes kúrához három 
üveg 850 P (Utánvéttel 60 fillérrel 
drágább) Használati utasítással, postán 
diszkréten szállítja: Ferenczi Szabó 
B. Gracloza egyedárusf tas , Szeged, 
Orosztan utca 6/Ce. 

— Nem nehéz e kérdésre válaszolni 
— mondja mosolyogva Kurányi Kálmán. — 
Mondjuk inkább Így: tudtommal van mis is, 
aki gabona kereskedéssel foglalkozik. És 
ssarintem as sem akarhat miit , mint meg
keresni a kenyerét a munkájával. 

Megdiciérjük Kurányi Kálmánt ezért 
a kijelentéséért 

Még egy utolsó kérdést teszünk tat 
Kurányi Kálmánnak. 

— Mik az általános üzleti elvei r 
— Tisztességei és becsülettel dolgozni. 

Nem ártsál senkinek, hanem Inkább min
denkinek hasznára akarok lenni. Estei az 
elhatározásommal és hitemmel akaróra ma
gyar hazámat szolgálni. 

Itt as ideje, hogy befejezzék a beszél
getésünkéi. Mert már sokan várnak Kurányi 
Kálmánra, ami nem is csoda, hiszen a 16 
„szezon'' most kezdődik. Megköszönjük a 
kapóit nyilatkozatot és a további ered
ményes munkahoz való jőkivíntágainkkal 
azzal búcsúzunk, hogy adjoa a jó Isten sok 
ilyen derék, tevékeny magyar kereskedőt 
szeretett magyar hazánknak — mert akkor 
a gazdasági téren való átállítással sem lesz 
semmi b»f _ .: 

Fél egy órakor kell elsötétíteni 
A szovjet hadszíntér távolodásával 

a honvédelmi miniszter tz elsötétltésnél 
éjibb könnyítési rendeli el. Az országot 
bárom restre oszlottak. A teleli rétzen most 
is teljes légvédelmi készültség vsa. A kö
zépső részen 23 őrskor, nálunk, a nyugati 
részen pedig éjiéi után 30 perccel kell aa 
elsötétítést kezdeni, A jármüvek továbbra 
ls egész éjjel teljes világítással közleked
hetnek. Etetleget légvédelmi riadó esetén 
minden világítást azonnal mag kell szűntetni. 

Repülőtábor Szombathelyen 
A mull számunkhoz lapzárta után ér

kezeit a következő levél: 
A Valvirmegyei Cserkész Sportrepülő 

Egyeseiét tz nlon is felhívja vslameunyi 
tagját és mindazon legalább négy középis
kolái végzett migyír ltját, aki 15 évét be
töltötte, de 18 eves még nem múlott el, 
keresztény származásit Igazolni tudja ét 
pilóta szeretne lenni, jelentkezzék t folyó 
hó 28-án meginduló repülőláborra, Aton 
növendékek számán, akik még orvosi viza-
gin nem voltak, 27 én reggel 8—10 ig a 
kereskedelmi Hú iikoliban, 28 tol pedig 
Operálta. 14. tzám alatt dr. Domonkos 
Géza egyesületi orvosnál lesz orvosi vizsga. 
A vizsgálat dija 5 P. Érvényes szegénységi 
bizonyítvány bemutatási eseten díjtalan. 

A tábor résztvíteli díja napi BO túlér. 
A szükséges felszerelésre • láborra vonat
kozó bármely tudnivalóra vonatkozó felvilá
gosítást at egyesület irodája délelőtt 10-12-
ig és délután 16-13 ig Szombalhely. Vár
megyeház II . 1. készséggel td . Levélbeni 
érdeklődésre azonnal válaszolunk. 

Repülésé t jövő i Szárnyra fiúk ét mú
lanátok meg, hogy t magyar nemzet egy 
lépéssel tem marad t i a náli tokkal gaz
dagabb éa nagyobb nemzetek mögött. Le
begjen szemetek előtt bős repülőink kiváló 
teljesítménye, betartok ti i t olyanok lehatlak. 

Vcvórmegy.i Clarkét! Sportr.püló 
EgyetSI.t, Siombrjlh.ly. 

NAGYVILÁG KIS HÍREI 
Hírek azerlnt e legújabb diplomáciai 

_akció központja a Közel- Kelet leli irányul, 
•hol Anglia, kihasználva a német haderő 
mátirányú elfoglallságát, igymásután hajtja 
terorral ét más fenyegető eszközökkel ér
dekkörébe a különben teljesen németbarát 
oratágokil is. Angliának ezzel a tevékeny
ségével kapcsolatban Németországban min
den előkétzület megtörtént arra, hogy Anglia 
befolyását ezen a tengely számára la fontot 
területen i t martdéklatanul megtörjék. 

Finn t e s t v é r e i n k b e n a legnagyobb 
lelkesedést váltotta ki a rokon magyar 
csapatok eredményes szereplése a dél-keleti 
arcvonalon. Egyik finn napilap hosszabb 
cikkben matat rá annak a lénynek jelen
tőségére, hogy ezer esztendős távollét után 
ismét együtt htreol agy érdekért éa ugyan
azon célért a tettvéri magysr és tinn nemzet 
Kiemeli a finn lap azt is, hogy ez alkalom
mal is. mint ezer esztendőn keresztül mindig, 
a két kit finnugor nép hűen teljesíti kö
telességét: a nyugati civilizáció megvédését 
kelet rablóhordii ellen. 

N é m á t é s elírsz valamennyi aaj-
t ó t ényező a legmelegebb hangon foglal
kozik a magyar hadsereg eredményes har
cával. Kiemelik, hogy a magyar haderő 
etlenálbatatlan erővel ét ősi harcikedwel 
vetette magét a küzdelmekbe él olyan len
dülettel, amelynek a szovjet haderő teától 

A szovjet Anglia e s z k ö z e . .A szov
jet őrizte meg Angliánsk utolsó lehetőséget 

' r a nemet haderőt Idegen fentetek 
'el térdre kény szerílsük. S ha Hitler 

i t t vörösökéi, olytn súlyos vesz
ít szenved maga a német haderő Is, 

hogy agy nyugat felé irányuló német táma
dásnál az Irigói védekező haderő dolga 
összehasonlíthatatlanul könnyebb lett, mini 
lett volna akkor, ka t'szovjet támadás nél
kül történt volna meg. a nyugit elleni t ik 
madát" — írja as egyik angol lap. 

A horvá t be lügyminisz ter kijelen
tette, hogy a kíromkodás csúnya balkáni 
szokás, éppen ezért elrendelte, bogy k k i -
romkodóktt harminc napi, a visszaeső „bű
nösöket" pedig két hónapi elzárisra kell ítélni, 

Komunlsta e lnök az USA é l é n . 
Roosevellné ssszony már Jóval at nra el
nökké történt megválasztása előli, urának-
teljét beleegyezésével, a Monroe elv elej
tésének és a Szovjettel való jóviszony 
helyreállításának egyik leglelkesebb szóvi
vője volt Roosevelt ellő megválasztása után 
az Egyeséit Államok egyik legismertebb 
újságírója már égy üdvözölte • feleségét, 
mint tz .első komunistt asszony", akt 1 
Fehérházba beköltözik". Roosevelt uszony 
már nra elnökségének első nspjsibsn gon
dolkodott arról, hogy sz éazakamerikai rá
dióban bevezetett, úgynevezet „komunista 
őrit" meghosszabltsák. Komoly működést 
fejtett ki Roosevellné asszony a sptnyol 
polgárháború folyamán is a vörösök jivara. 

Vörös női k a t o n á k . A német Je
lentések szerint most t német katonák it 
megismerkedtek t szovjet női záizlóaljtkktl. 
A Leningrid Irányába történő előnyomulás 
torán egy kit váróikéba n egy egész nöi zász
lóalj kerüli fogságba. Ez az első találkozói 
nem éd kedvező megitéléare alkalmat a szov
jetamazonok katonai erényeit illetőleg. 

ÉRTESÍTÉS I 
i a mélyen tiu-

>-' folt W jÜjjjBL hogy aSSmnM • 

Slm-fíli fodrász Izlitft 
(T-étér, nagyte.llk me l l i t l ) 
átvettem ét azt a 
NÖI F O D R Á S Z A T R A 
is kiterjeiztettem, 
legújabb gépekkel liliiirilteat. 

Vállalok: vti-, viondottlait 
O a u » i . h»|ra»t«il mmlkOrOmt 

Több iret-Wviroil oal gyakortatonz 1 1 
bliiosttjik . les-

A ' -— H —- ll-_*_t| bit—11—. Jt — I . . rnejpea. ITJWH waxtmeg tart* 
pártfogását kéli kiváló titzIcJe(tel i 

KOVACSICSPÁL 
url é s női f o d r á s z 

Ngilt-tér* 
Értesítem a gazdaközönséget hogy 

a legújabban kiadott miniszteri rendelet 
érteimében Jogosított gabonakereskedő 
vagyok, tehát jogom van mindenféle ga-
bonaneműek, apró magvak éa takarmány
félék bárkitől é a bármely mennyiségben 
való vásárlására. 

Minden ezzel ellentétes állítás, csak 
rosszakaratú híresztelés és ártani akarás. 

Celldömölk, 1941 július 31. 

I f j . K u r á n y i K á l m á n 
gabona- éa terménykoroakedö Celldömölk. 

H Í R E K 
— Eljeggzés. Kováct József celldö

mölki uziv. toctátettdető eljegyezte Gáncs 
Iránkét Nagypiritről. 

— Esküvő . Kiss Anni és Varga Imre 
pápóci stgédjegyzö folyó évi augusttui hő 
5-én, kedden déli fél 1 órakor tartják eskü
vőjüket Szombathelyen, a székesegyház Szél 
Mária kápolnájában. 

— Szen t ség lmádés aa ap 
templomban. Szerdin reggel 8 é n t 
6 óráig szenlségimádás volt tz apátsági 
templomban. 

— Renovál ják a pápóci p lébánia 
templomot A pápóci rom. tat plébánia 
templom külső és btlső renoválás muriké-

latokat rövidesen be is fejezik. 

M H G A N H Á Z -
. 2 szobával éa fürdőszobával 

augusztus 1-től k i a d ó . 
Cím; a Kiadóhivatalban. 

— Vasúti hírek. Átminősítés: A Máv. 
Igazgatósága Hetényl László segédtiszti se-
gélydíjast Máv. állomásfelvigyízó jelölté mi
nősítette át. Előléptetését: A cetMönzóM 
Mér: fűtőháznál a következők léptlk elő 
Juliul 1-i hatállyal: Patai Béla és Pejkó Jó
ztál főmozdonyvezelők, Sári Ferenc kocsi
vizsgáló, Kálmán Isire mozdonyvetető, Ko
vács Sándor elölülő, Györkös István, Víjda 
István, Somogyi Kálmán, Szabó Károly, Ba
kó Lajos. Somogyi Sándor és Nimet János 
Htok, Zsiray Gyula kocsivlzsgáló, Fehér 
litván, Dénes István é t Horváth Zolién óra
bérei segédmozdonyvezetök, Nagy József, 
Molnár Jenő, Pödör Józaef, Qőda látván, 
Köfalvi Károly ét Németh János I I . tilók 
és Molnár János váltókezelő. Áthelyezés: 
A szombathelyi üzletvezetőség Birkát Gyúlt 
már. állomásfelvigyázót Vlnárról Ménfőre 
helyezte át. 

Anyarozsot 
a legmagasabb áron veszek: 

Molnár-drogéria 
Celldömölk. Telefon: 109. 

— Hónak é r t ekez le t Bobán. Vasár
nap délután a Honat csoport megbízásából 
Celldömölkről Lalits Milán elnök éa Síita 
György titkár Bobán értekezletet és panasz
napot tartollak. 

— Pékaü teméng é l a kengér leg
magasabb á ra . At országos árkormány-
blitriatég tz egytéget bézakenyér, roztke
nyér éa rozsos búiakenyér legmagasabb 
árét 4S fillérben állapította meg kg-ként 
A kenyér vitzonteladói éra 43 fillér kg-ként. 
A vizet zttmlye árt darabonként 6 fillérben 
állsplttatott meg, kereskedőnek pedig 5 tú
léri lehet lelszámitsni. Az áj árak azonnal 
hatályba léplek. 
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Ma ünnepelt szépség, 
holott rövid kW előtt még elhanyagolt 
szomorú n6 vol t Oiodét tett a világ
hírű terv. véd. „ t l r a c l o s a " külön leges 
szőreltávolltó tluid, mely rövid Idő 
alatt fájdalommentesen eltávolítja a 
nőknek azmylkeawrüaéget okozó kelle-
roetlen szőrszálakat bajuszt és szakáit 
Kezelése egyszerű, hatása bámulatos! 
Számtalan köszönő éa ellamerő levél 
Egy teljes kura használata kiirtja még 
a szőrhagymákat is és arcát csodásan 
fiatalossá, üdévé varázsolja. Ne této
vázzon, hanem rendelje meg azonnal. 
Nagy üveg 3-80 P, teljes kúrához való 
három nagy üveg 8-75 P, a pénz elő
zetes beküldésével. (Utánvéttel 60 Mi
i é n é l drágább) B E T " * ' 1 " 1 utasítással 
diszkréten szállítja a magyarországi 
egyedárusítás: Ferencit Szabd & cég, 
Szeged, Oioazlán utca 6/Dn. 

— Barackot loptak, A feliöbflki 
Nagy tésdor téren lakó Kustos Gyula ny. 
már vsiutes kertjebői kedden este I I Örs 
tejben az elsötétítés leple alatt 3ftotalember 
henctől lopol, Kutfot Oyalt észrevette őket 
segy kapával támadt rá|uk. Az egyiket lite
rt!! I i elialálnla, etonbsn s 20 kg topott taté 
nettel mégis elkerült tJtessxllluáPt. A tot-
vajokat Kustos a sötétségben nem ludta lelis-
merni.azetdin reggel feljelentene őkel a csend
őre égen. A nyomozást azonnal megindítónak. 

— Bazomfltartóknsk, akiknek sa
ját gabonájuk ntseeen, az etetésre szükséget 
msgot a közellátási kormánybizlot logji 
rendelkezésre bocsátani. 

— Leesett a as apafá i ÓL Kovács 
Károly 43 éves bobsi földműves vasárnap 
déWölt meggyet ekert szedni t firól, kel
löt létrát támtszioti t fához, izedét közben 
t lélra felborult is Kovács leesel! a létráról, 
hal lábán szenvedett sólyot sérülést, S bo
kája Is taWrött Ben it! flották t celldömölki 
köz kor hás ba. -

" — Ozéo á s t e r k e s z t ő . Érdeklődő. 
Hozzánk intézett levelére közöljek t 4 500/ 
1941. M. E n . r. Idevagö 13. szikttzit amely 
igv rendelkezik: „1. Bér, haeionbét vagy 
terménetbeni sioigáltalás elmén e kötele
ién csak snnak siolgállalbal kl gabonát 
aki a 30. f értelmében vámőrlésre jogosul! 
(ön. ha lőldlslsjdonot, e 30. §. 3. pontja 
alapján Jogosult da csak a hiztartiil ét 
giidaságn FiOkiégletéie elegendő mennyiség 
énjéig) ie csak ennyi gabonát sdhst ki, 
amennyi gabona! a jogosul! községi elöl
járóság engedélye alapján megőröllelbel. 
A termeszeiben megllliplloll Stolgállatitt, 
•mennyiben gibonában kielégíteni nsm le
het, s telesig állal megállapított gabona 
Irak sUpnlvételéval pénzben kell kifizetni" 
— A rendelkeiés alól semmiléle kibúvó 
nincs. Abban igaza van, bogy a bérlő It 
mindenképpen köleles lenne a gabona be
szolgáltatására, mert U n s szükséglete fede
zésért való mennyiségen felél nem őröltet. 
bel, de a rendelkezéssel t nyilvántartási éa 
egyéb munkákat akarták egyszerűsíteni. Ha 
a fenti rendelkezés szerint Jámak el. és a 
bérlő fizetési kézsége felől bizonytalan, 
•janijuk, bogy tartsa figyelemmel, mikor 
szállít a bérlő a Hombárnak, vagy blzomi-
nyotának ée jelenten meg ott e bérleti 10 
vetélésével. A baaionbérletl szerződés felmu
tatást mellett bizonyosra kl fogják elégíteni 
követeléséi. — Második kérdésére közöljük, 
hogy • rtssztás céljára szolgáló bangger-
jesztő esiközl, jelen esetben a barargol, ha 
riasztási célra való felhasználása tervbe ven 
véve, háború idején más célra, min! hasí
tásra, használni nem szabad. Magyarország 
háborúban van, lenit s harang csak riasz
tásra' bannálhsló. H l a acaiiyéaeu isten-
Usslelü stb. alkalommal mégis ksrangórnak, 
mit riai.tóetiköz állhal rendelkezésre (pl. 
celldömölki motonzlréna) vagy el|áráauk 
•tralriletel, meri eddig az eliotétitéi ciök-
ksaliatu krfvsl sasa Irtlaanlate nem történt 
— f . á - sseaalsnat'i. A beáll 
o n i r l vonitkOTsiú ciki 
saámban 

i vinonyokktl 
i is 

kinek csak a kövelkezö 

NEMZETI MOZGJÓ MOSÓRA 
- A postamester. Augusztus 2-án, 

szombaton este 9 órakor és 3-án, vasár
nap délután fél 3, lel 5, léi 7 éa este 9 
órakor kerül bemutatásra. Csak 16 éven 
leiülleknek I Egées Európában nagy si
kert aratott és a velencei fDárverseny 
első diját megnyert gyönyörű fllmremek. 
Puskin gyönyörű regénye filmen. Ren
des helyárak I Gyönyörű kiegészítő. Ma
gyar vUághlradó. 

Szegény gazdagok. Augusztus6-án, 
szerdán este 9 órakor és 7-én, csütörtö
kön délután fél 7 és este 9 órakor ke
rül bemutatásra. Jókai Mór világhírű 
regényének filmváltozata. Filléres hely-
árak I Ufa vflatjilradó. • 

— VetdsnaolgéBglés. A viimegyei 
gazdasági lelégyelöség I ICO k i t holdon 
aluli gaidik közöli eenxsfiet! béze- és ron-
velőmagol out kl. A kionlandó gabona 
árit késrpémbeo ken lefizetni. Ez az ár 
mfmtUmi s halósági árnál valószínűleg 
1 P-vel alacsonyabb len. At igénylők t 
verő magol a kijelölendő gaida Ságokban t i p 
lik meg. At Igénylési Celldömölkön s köz-
•éghizin I 2. sz. hódiban auguizlui 10-ig 
lehet bejelenleni. ' 

— Szőlészeti é s b o r á l l a t i kerület i 
fcloggelöaéu székhelge . A loldmüvelét-
ügyi miniizlei B soproni kerületi Szőlészeti 
és bóriizill felügyelőség bei osztotta be 
Vasmegyéi, ímelynek működése titerjed 
Sopron vármegye, Vas vármegye. Győr-Mosón 
k.ee. vármegyék, Sopron esOyor Ihj. váro
sok területére. 

— Adófizetők felhívása. Felhívja 
a köztégi elöljáróság n össtes edólókal. 
hogy az esedékes- Itt negyedévi adórartozi-
sukit kamatmentesen auguaziua hó 15 lg 
fizethetik be a községi pénzláibi. Akik a 
fizetési kötelezettségnek nem lennek ele
get, aiok ellen avégetha|láii eljárás augusz
tus hó 15 útin folyamatba leaz téve. 

— Befőzési cukor pdt lgénglése . 
Felhívja s köiség elöljárósága mindazokat, 
•kit 18 éven aluli gyermekeik alin, vagy 
3200 négynögöl termő gyümölcsöse min 
belörési cukioi még nem igényellet, igé
nyükei s községháza 3. sz. uodiliban L 
évi szeptember hó 25 lg bejelenibetik. 

— Vámőrlésre jogosultak erőltet
hető mennyiségét a közellátási miniszter 
évi 2 mázta fejadagban állapította meg, A 
nehéz testi mentit végtő családlók lejidagja 
250 kg is lehet A geidasági cselédek egén 
konvenciójukat is lelhninálbalják. 

Bérbe k e r e s t e t i k 2SSS6 
L é n egy v i f j Bél szobából Illó kOlonilló lakóház. 

Ctm: a Kiedóbea. 

Ú j á r m e g á l l a p í t á s o k 
A mull számunkban közöltük néhány 

legfontosabb élelmiazei új ármegállapítását. 
Ugyanez a rendelet szabályozza az alábbi 
termények éa terméket árát la amelyek az 
1941/42. gazdatág! érre érvényesek. 

Bab, borsó ét lencse 
Ha 8 termelő kereskedőnek sd el: 
Fehér liotvazry ét gyöngybab 5S, fe

hér, hosud és tapos, gömbölyű, bosszú és 
fflij és egysilr ü szirtet btb 60, térte- ée 
vegyesbeb 52 pengő mázsánként A zslzsik-
telenllett sárga Viktória borsó 53, zöld 
rzpteisz borsó 45 pengő mázsánként A 
legfeljebb 5 szálaiét idegen anyagot tarts!-
maió ítiziittelen kisaietr ü lencse 50, közép 
tzerzfl 60, nigyszemű 70 pengő mázsásként. 

Kiskeieskedő eladáskor a lermelö Ír-
hot ét • tényleg lefizetett szállítási költsé
gekhez babnál, torsónál 1150, lencsénél 
14.50 pengő htunot számíthat. 

H a g y m a a r a k 
Vöröshagyma miiaija pengőben: köl-

vetlen fogyeutónek eladva. 1941 VII. 20— 
I X 30. elsőrendű 17. másodrendű 14 X. 
1 — XII. 30. elsőrendi 18. másodrendű 15. 
1942 lebraii végéig elaóiendü 19, mlsod-

rendfi 16, március 1. után eliőrendü 21, 
máiodrendü 17 pengő. kJ 

Fokhagyma máisi|a pengőben : 1941 
VDL 1—IX 30. elsőrendű 50, másodrendű 
43, harmadrendű 38. 1942 febrnir régéig 
elsőrendű 58. másodrendű 51, harmadrendű 
44, mir dús 1 tői elsőrendű 70, másodrendű 
67 él harmadrendű 53 pengő. 

Ha I lermelö nagykereskedőnek vagón-
lélelben ad el, akkor • lenli ár vöröshagy
mánál 3, fokhagymánál 6 pengővel kevesebb. 

Olajos magvak 
Repcemag 45, 1941 december 31-ig 

50. Lenmag 60. Napraforgómag losláll 35. 
1941 november 30 lg 36. december 31-ig 
37. Szó|abtb48. R cinusmag I . ositályú tok-
talanUotl 63. Vadiepcemag 38 pengő má
zsánként. TőtmatT 50 mázsánál nagyobb 
mennyiségben 45, 10—50 mázsáig 49, 
1—10 mázsáig 48. 1 mázsánál levesebb 47 
pengő mázlinként. Kendermag izokvány-
ateiű tisztaságú roHtenderveiőmig 120 pen
gő mininként. Köles Budapesten 32 pen
gő maisanként. Celldömölkön a mindenkori 
vasúli luvarköllaég ez árból levonható. Haj
dina 36 P mázlinként Kereskedők ez arak
hoz s m ó r ! fnvarköllaégil és 1.50 P má-
zsaaténii kereskedői hannot ezámllbatnak. 
A kölea és hajdina i n ez őizi hónapoktól 
máziánként havonta 20 fillérrel emelkedik. 
Mik legmagasabban 1.50 P kg-ként nagy
bani eladásnál. Ha kereskedő termelőnek 
ad el, 2 .30P tkgkén tmeg nem haladhalja. 

H e n t e s a r u k 
A hentesek ét ménátosok állal fei-

azámllhiló legmagasabb árak: 
a) szalonnafélék: 

1. Érett fehér, tóiott azalonna 2.80 P 
2. Fistölt psprlkis szalonna 3.20 P 
3. Tokisialonna 3.30 P 
4. Sllt nalonna 3.30 P 
5. Fostolt paprikás csemege nalonna 3.80 P 
6. Kolozsviri szilonna 4.— P 
7. Füstölt csinárhús 3,80 P 
8. Főtt cs iná lha t 4.40 P 
9. Cigány szalonna 4.— P 

10. Angol tesszalonna 5.50 P 
Töpörtő 3.30~P 

Lefejteti bőiü nalonna félik 20 fillér
rel magasabbak a lenti iratnál. 

í>) kolbászárak. 
I . Seriét ée marhahús kolbász IL r. 

füstölt 2.40 P, 2. Sertés és marhahús kol
bász II. r. niraz lüitölt 3.— P, 3. I . t. főt
től! főzni való fehéráru nélküli V, rétiben 
marhabúiból, */,„ rétiben sertéshúsból t é -
silletl kolbász 3.50 P, 4. Csemege niraz 
és szslimi tolbisz 4.40 P, 5. Párisi szafa-
l i d i 3.20 P, 6. virsli 3.40 P kg-ként 

c) Szalámi/élik: 
1. Nyári nalimi 3.— P 
2. Vadász szalámi 4.—1 P 
3. Téli nai imi 6.20 P 
4. Téli nal imi neletefve 6.60 P 
d) Hurka/élik: 
1. Fekele butka 1.40 P 
2 Májai él véres hurka 2.30 P 
3. Sült vagy fistöli burka 2.80 P 
4. Kenőmájas 3.60 P 
t) Sajtok : 

1. Fejiali (fe|. nyelv és nyesedétfaút) 3.40 P 
2. Börssj! (bőr, csontról levélt hús) 1.60 P 
3. Hússsji (fehérárun!) 4.20 P 

Sajtok 
Emmenlhall sajt I . i . 4.— P 
Emmenthall sajt II. r. 3.60 P 
Parmezán 4.20 P 
Trapplitt 3.30 P 
Márvány 3.60 P 

Pilpusstll 5 dkg oa darabokban 2.40 P 
Pllpusilai 10 dkgoidtlabokban4.30P.tlb. 
Trappiitt jellegű luhiajlok 3.10 P 
Márvány jellel0 juhsajtok ktrlkibra 5.20 P 

Méz 
Pergetett méz legmegtiabb ira 2 50P kg ként 

Klad|a I A t u r u l Szüva l i eg Kamana,a' |al B. r. 
F . la lóa k i a d ó : TaJráta Károly. 

Laprana i cntSrtok Hatban I t Órakor. 
Turul-nyomda nyoma,a. Calldflmölk. 

http://dkgoidtlabokban4.30P.tlb

