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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 
. Végjeién minden vasárnap reggel. 

Előfizetési ára : Egész évre 8 korona, félévre 4 
korona, negyedévre 2 korona. 

-* Egyes szám ára darabonként' 20 fillér. 

Felelős szerkesztő: 

D I N Z G E E V E NÁNDOB 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön • 
ide intézendő* a szellemi részt iflclő közlemények, 

hirdetésékés minderinemO' pénzilletékek. 

Szüret. 
Át idei nyári hónapok meghozták 

a maguk kielégítő- termésüket. -A ter
mények egyik-másik fajtáját már jó ré
gen behordták, kicsépelték, meg is ros
tálták, talán kenyér formájában napról
napra eszünk is belőlük A gyümölcs 
is. amit télire nem hagytunk, a ben-
dőnkbe került már. A dinnye, a nyár
utónak ez a liűsitö mannája, még itt 
van közöttünk, de már túlérettén ésjjt 
beállott hűvösség folytán nem nagyon 
kívánatosan. 

A szóló most az idénygyümölcs, 
az édes nedvü bogyó, mely " szerényen 
rejtőzködött nagy levelei mögé a törpe 
venyigén. Most előkerült egyik része az 
asztalra, a másik része, a nagyobbik, 
bevándorol a pincék előtt levő borsaj
tóba. Oda kerül a nagy kádba, hogy 
ottan kitapossák • a Velejét, azután sok
féle szűrés, erjesztés é6 tisztogatás után 
az asztalunkra kerüljön a -hegy leve". 

. A sors néhány esztendővel azelőtt 

haragjában ezt a világhírű terményünket 
egy alig észrevehető kis bogárnak alak
jában veszélybe sodorta. Azt hittűk, vége 
a magyar bornak, mert csakugyan oly 
pusztításokat végzett a. liloxera, hogy/ 
saját borszükségletünket is idegenből, 
Olaszországból kellett beszereznünk. 

Hogy gazdasági életűnknek milyen 
fontom tényezője a bortermelés, arra 
nézve olvasóinkat felesleges kioktatni, 
hiszen bárki is tudhatja, hogy a gabona 
mellett ez képezte . fókiviteli cikkét az 
országunk, hogy az ezen" befolyt pénzen 
tudtunk csak valamelyes ipart teremteni 
itthon, amely csekély mértékben bár, 
de mégis hozzájárult sok egzisztenciának 
a kenyeret adásához. Elgy évtizednél to
vább sínylettük meg a természet csapá
sát, de hála a Gondviselésnek és hála 
népünknek a szőlőtökéhez való meleg 
és odaadó ragaszkodásának, mégis ott 

~>agymikr -hagy most ..vróWévro-meg
újulhatnak » légi igők kedélyes és víg 
szüretei, amelyek hagyományos vigasság
gal töltik el a hegyek szólótermő derekát. 

A világhírű Hegyalja megint csak 
ontja nedűjét. Aszubaráért a vjlág min
den tájékáról igyekszenek a vevók.-hogy 
elárasszák vele a legmagasabb méltósá
gok aszfalait. Ez a nedv szertevissza 
széles e hazában a magyar föld áldott 
voltának hírét tudatja meg a külfölddel, 
hogy 4rpád népe boldog hazában él, mely
nek van mégTszenkivűlsok ki nem ak
názott kincse, miket azonban ennek a 
földnek lakói csak akkor aknázhatnak 
ki, ha megfelelő észközök is állana 
rendelkezésükre. Ezen eszkőzök közül 
pedig elsősorban áll magyar népünknek. 
Önbecsülése. Tudnia kell a magyarnak, 
hogy nemcsak a földjében van még sok, 
az emberiség javára válható terméke, 
hanem magában a magyar jellemben is-
van annyi megbecsülhetetlen vonás, 
mely felszínre kerülhet, ha kellő útmu
tatás, kellő erély és kellő ész vezetése 
alá j u t Nem-'kchVme puaitirJuiat wezme-
ennek a népnek, nem kellene évről-évre 
mind nagyobb számban Amerika, felé 
vándorolnia, ha megvolna az országban 

TÁRCA 

". Vy; lrdz.- Janii Brmardin 

i Folytaid 
A szomszédok már eloszlottak, a ház

ban már minden nyugalomra tért s ö még 
mindig ott ült a kőpadon s nézte a sötét, 
zajló tót Nem volt mentség, rá kellett gon
dolnia a gyilkosságra, rá a kicsin, kesehaju 
gyilkosra és rá az ő játszópajtására, Szögyi 
Miksára. Szinte önkéntelenül tört ki keblébő 
a sóhajtás: 

— Miért is hogy oly rég nem irt már? 
— Ötven forintot adnék annak aki azt 

a cégéres gazembert, akinek volt telke meg
ülni egy gyámoltalan fehérnépet, kézre kerí
tené, — mondta Szögyi Pál a korcsmában s 

í r é -
kinek titkon két kövér könycsepp gurult vé
gig arcán. 

A Balaton mintegy, álomban nyugszik. 
Ezii-tpikkelyes halacskák játszanak benne, 
fel-fel v e t ő d v e , fölötte léke te felhők sziklái 
lógnak. Nyugodtan terül el, mintha háborogni 
se tudna és sima tükre féltékenyen födi el a 
mindig éhes örvényt A parlszéli remetelakok 
hasadékaiban hirtelen megvillanik valami. 

Eg\ alak kúszik lopva a keskeny ösvé
nyen, majd megáll; kezét fájdalmas nyöször
géssel szorítja keblére; fülel, aggódva néz kö
rül, tovább kúszik, majd meg ujra megáll s 
hallgatódzik. Fáradtan vánszorog, mint valami 
bágyadt, halálra űzött vad nem törődve, azzal, 
hogy egy félrelépés összetörve lökheti a vizbe. 
S mégis az aggodalom ösztönétől hajtva, a 
legkisebb neszre fölriad s Kap mohón a kés 
után, a kétségbeesettnek ulójpó reménye után. 

A nap eltűnt már az. égről, melyet a 
leszálló éjszaka lassan-lassan egészen baká
csaiba vont A tő felett hirtelen borzalmas 
ewátisjtft'alaT tör ki, s a part mentén száz-' 
szferTis vizhanggal gördült tova a dörgés.''Mintha 
csak a sokáig megigézett- szellemek, most 
egyszerre szabadulva fel a varázs alól, világot 

rengető haragjukban egymást szólítgatták, 
egymásnak felelgettek volna. A tó sötét hul
lámai szintén közéjük elegyedtek a háborgó 
elemeknek. Hétszer tépte meg őket a villám 
és csapta fel sisteregve, bent a mélységbne 
meg tompa morgás zúgott, mintha a pokol 
minden hatalma elszabadult volna. . 

Cigi ajvja az ajtóban állott s nézte a 
tónak fojtón háborgó hullámait, melyek űzték, 
hajszolták egymást, akárcsak valami látha
tatlan erőtől nyomva, majd zengő bőszült-
seggel rontva neki a partnak, majd. meg. 
magasra szökve a szabadságért küzdő ször
nyetegképen. 

— Ez volt oszt a förgeteg — mormogta, 
keresztet vetve magára. — Teljes világéle-
teraben nem láttam ilyet 

— Az ám. Nyjlván valami gonosztévő 
rejtőzködik a határban — szólalt meg az 
öreg Vica, az.egykori sirásó vén felesége^aki 
irgalomból ott lakott" a község egyik rongyos 
tóparti viskójában és "akitől, "bár êgy- se 
mondta, valójában mindenki félt, mint bűbá
jostól. 

S Z Á L A T G Y U L A épület- ós b ú t o r a s z t a l o s 
ÓS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Hu|bei>féle ház). 
Nagy érc- és fakoporsó raktár.: — Koszorúk nagy választékban. 
•«"• Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon. 



az az ipar, mely foglalkoztathatni ókét, 
mely kenyeret adna nekik. 

Ám ne térjünk ki olyan területekre, 
mik nem a jelen cikk keretébe tartoz
nék. Szóljunk még egynehány • szót a 
borbehozatalról, erről az országos csa
pásról, mely tetemes pénzünket, a ve
rejtékkel megkeresett munkaértékünket 
viszi kifelé éhből a hazából. Adjunk há
lát a mindenhatónak, hogy ezidén is jó 
szüretünk lesz és igy gátat véthetünk 
az áldatlan borbehozatalnak, ami ellen 
már azért is kell állást foglalnunk, mert 
azzal sokféle hamisított bor kerül az or
szágba, ami azután azért is veszedelmes, 
mert ezen a példán okulva, sok magyar 
kereskedő is hasonló módon gyarapítja 
majd üzleti tőkéjét. ^_ I 

Honvédh yörség 
városunkban. 

Tevékeny pártközi minisztériumunk 
egyik legnagyobb jelentőségű ténye kö- 1 

zeledik a megvalósulás állapotához, a i 
honvédtüzérség kérdése napirendre ke-
mit a képviselőházban, a felállítás költ-
négernek e l s ő részletét már a jövő évi 
költségvetés keretében tárgyalja az or- ; 
szággyülés. A honvédelmi minisztérium
ban erősen folyik * szervezés munkája, 
az uj ezredek felállításának elómunkála- 1 

tain fáradoznak, mely ezredek mind-! 
egyike három zászlóaljból fog állani. A I 
honvédségnek tüzóraéggel való ellátása 
folytán uj beosztás alá kerül a meg-
szaporodott honvédség, ami uj honvéd
kaszárnyák építését teszi szükségessé. 

Itt van az alkalmas idő, midőn vá- j 
rosunk elöljáróságának és képviselő-
testületének akcióba kell lépnie, — bár
minő anyagi áldozatok árán is építtetni 
kell egy alkalmas honvédkaszárnyát, 

-~KEMENESALJA 

illetve ígéretet tenni a honvédelmi mi
nisztériumnak, hogy ha városunkba hely
őrséget helyes a hadügyi kormány, 
azon esetben.a város alkalmas kaszárnya 
épületet épít és gyakorlóteret ingyenesen 
enged át a katonaság részére. Minden 
eszközt fel kéli használni városunknak 
a katonaság elnyerésére, mert ezáltal 
nemcsak városunk lakosságának létszáma 
nagyobbodna, hanem közvetlenül a kato-
ság által ugy a kereskedelem, mint az 
ipar eddig még el nem. ért módon fel-

, lendülne. ' 
Különben' is minden tekintetben al

kalmas város volna Celldömölk, egy 
helyőrség befogadására, alkalmassá teszik 
erre ugy földrajzi fekvése, mint pedig 
vasúti forgalma, ugyanis városunkból 
a vasút Győr, Szombathely. Sopron,1 

Székesfehérvár, Zalaegerszeg felé ágazik 
el s most vau tervbe véve városunkból 
Csornára és Bakanyba induló helyiér
dekű vonalak kiépítése, igy hát mint 
fontos vasúti gócpont is. predesztinálva 
van a katonaság befogadására. 

Hasonló nagyságú vidéki városok 
között, a fejlődést és a haladást tekintve, 
is első helyen áll városunk, modern 
városházát Vettünk, utcáinkat a most 
folyó aszfaltozással és alagcsövezéssel 
a sártól megtisztítjuk, betoncsövekkel 
járhatóvá - tesszük: csatornáztátjuk. artézi 
kutat szándékozunk fúratni, hogy jár
vány esetén feltétlenül bacillusmentes 
ivóvízhez jusson városunk lakossága, a 
villanyvilágítás is a küszöbön áll. — 
vétkes hanyagság volna tehát a legna
gyobb anyagi áldozatokat meg nem hozni 
akkor, mikor az ut ki van jelölve a ha
ladás felé, a képviselőtestület kötelesség
tudásán áll a parthie megnyerése, a vá
ros iparának és kereskedelmének föl-
lendítése: .A honvédelmi minisztérium
hoz intézzen sürgős felterjesztést, vál
laljon kötelezettséget kaszárnya építésére 
s ennek folytait kérjen helyőrséget". 

A közigazgatási hatósággal már 
megindította a hadügyi kormány a ka
szárnya-építések dolgában a tárgyaláso
kat, aminefc-eszközlésére Lóskay Gábor 
Vezérőrnagyot küldte k i . 

Itt az alkalom, csak meg kell ra
gadni, fejlesszük városunk iparát s kV. 
reskeilelmét. - - tettre feH! 

> .- " B. I. 

HÍREK. 
' . ~ . T*~- : •—— 

Őfelsége nevenapja Október hó 4-én, 
csütörtökön lesz konwásjkjrá^uiik1. jcPeiuue^ 
József őfelsége neyenapja, mely alkalommal' 
delelőn (i órakor a helybeli apátsági tem
plomban ünnepélyesisteniszolgálat fog tartatni. 

Személyi hír. Dr. Szabó Klek. a komá
romi- törvényszék elnöke, szabadságidejének 
nagy részét városunkba töltötte ' öccsének a-, 
celldömölki kir. járásbíróság járásbirájáiiáb 
K hó 2(>-án visszautazott székhelyére s át
vette hivatala vezetését •;• -

Kirendelés. Bartha Elemér celldömölki 
kir. albirót az biazságügyminiszter a vasvári* 
kir. járásbírósághoz hivatalvesztővé l ! hétre 
kirendette. - * , . r 1 " 

Hivatalvízsgálat a szolgabírisigsáL 
Hezerédj Islván, Vasvármegye főispánja hol
nap délelőtt (á'lldömölkre érkezik a főszolga
bírói hivatal megvizsgálására. 

Városunk névváltozásának ügyevei a 
mult héten foglalkozott Vasvármegye törvény
hatósága. A bizottság a Kiscell és Nsdömölk 
egyesüléséből keletkezett politikai község 
•Celldömölk' elnevezéssel jóváhagyta. Váro
sunk képviselőtestülete és a megyei törvény-
hattVság egybehangzó határozatait a harmadik 
fórum, a belügyminiszter is valószínűleg hely
benhagyja. 

Trefas-estely a Leányegyletben. A. 
celldömölki leáuyegylet f. hó 27-én-a Korona-
szálló nagytermében Irefá.—estélyi rendez, 
melyen Farkas Pál hírlapíró fog felolvasást 
tartani. A részletes programmoi — megálla
pítás után — annak idején közölni fogjuk. 

A megtépázott zivataros napra csendes, 
bűvös-bájos éjszaka köszöntött be. A ló 
hullámai faraiban a küzdelemtől szenderegtek, 
a holdnak sápadt fénye nyugodott rajta alvó 
gyermeket szemlélő edes anya szemeképen. 

A templom tornyán az óra éjfélt ütött, 
s mini valami templomban olyan csend volt 
köröskörül, akárcsak vasárnapi istentiszteletet 
tartana a természet az elemek mull napi 
bősz Csatája mán. 

Az utolsó ülés reszketve hangzik el 
lassan, lassan . . . A mozdulatlan levegő vona
kodva engedi odébb, hol az éjszaka csöndjét 
t iWi l i iw in. aakil»ii I I M I I I halira, hal ej. 

.Mégsem! 
Hallja' (iigi s hallja még egy ember. 
Cigi ablakán halk kopogás hallik. Tom

pán, könyörögve szólal meg egy emberi hang: 
— Cigi! . v 

A halaszléányka hirtelen ijedtség érin
tésére szökik fel. Kélekzelét visszafojtja . . . 
Most megmt hallik á halk kopogás s a-még 
halkabb könyörgés. 

— Cigi. Cigi! N; 
Ráismert a hangra. 

fel az 
- ját-

Keszketö. dobogó szívvel tárja 
ablakot s szemközt all a hívogatóval: 
szópajtásával, Szögyi Misivel. 

De nem a régi Szögyi Misivel, uh nemi 
Más. az aki olt áll elöUe, egész, egészen más. 
Kain az. homlokán a Mindenható keze bé
lyegevei, a bűnnek és halálnak cégérével. 
De azért mégis ö.. 

Kérlek az Isten sz. szerelmén", ne 
BÓjTsaiUunek, hogy láttál, ne szólj. Életem 
van Kezedben. Cigi: azaz. több mint életem. 

— Mi bajod?" —• suttogja szorongó 
szjvyel. 
. - • 3 — - - l ö j j ki holuap éjjel a remetelakok-

* hoz, A bagiiiyna*rháromszof^ 
lására olt leszek. Jöjj ki, kérlek, az irgalmas 
Istenre kérlek, jöjj ki . 

Aztán eltűnt 
Cigi Osszeteszi kél kezét szive majd 

bog meg nem szakad. 
— Istenem, Istenem, tehál mégis igaz! 

4>yilkos! — — •-- -i— ] ' \ 
Az nap óta Cigin különfis, érthetetlen 

változás ment végbe. Hirtelen támadt de 
megmagyarázni senki se tudta. Mig azelőtt 

versenyt dalolt az ég madaraival: most me
rengve álmodozott mig azelőtt a tó habjain 
gyermek módjára vakmerőn, rakoncátlanul 
himbálódzott s vidám kurjongatásával a 
visszhangot költögette: most, akár csak hideg 
lelné, összerezzent a tó puszta láttára.' 

• Szóval teljesen ki volt cserélve. Az öre
gek fejükei csóválták, a fiatalok titokban 
sugtak-btigtak, mig csak egyszer felfakadt a ' 
titkolódzás és senki se tudta, kitől eredt, de, 
mindenki beszélte, hogy Cigit több ízben 
öreg" éjszaka a tón lehetett látni. Ekkor azián 
felszabadult a.pokoL A félénkebbek keresztet 
hánytak-velettek .magukra, mikor a halász

ai. . 
elhagyta, kik cd-az u,tólsó kevés jóbarátja 

dig vele tartottak. 
Kgy reggel oszt hire futott hogy Cigi 

beteg: egy-két napra rá, hogy haldoklik. De 
nem halt meg: hanem kilenc álló napig le
begett élet s °ha|ál közölt: akkor aztán las-an 
lábbadozni kezdett lassan, nagyon lassan. 

Édes anya szerető" gondjával ápolta őt 
a vén Vica, s kivüle senkit be sem bocsá
tottak hozzá. Azt mondták hogy Cigi meg 



3. oldal 

Rákóczy visszatér . . : Visszajön hát 
mégis a legendás- idfik legendás hőse, a mi 
nagyságos fejedelmünk. Visszajön nagy Törők-
országból, a messze Rodostóból, Majdnem 
Í200 esztendeig pihentek a hamvai tárol a 
hazatok De a lelke itt bujdosott köztünk, 
Most aztán visszajő elporladt teste is örök 
nyugovóra az édes hazai földbe. 

. Keresztény-szociális zászlóbontás. Má
hoz egy hétre városunkban is megalakul a 
keresztény-szociális | 'art. A központból a 
szövetség elnöke dr. Giesswein Sándor orsz. 
képviselő és még valaki, valószínűleg Haller 

r István fognak lerándulni és beszédet mon
dani. Ugy halljuk, hogy Pápáról is számosan 
jönnek a a helybéli ker. szocialisták zászló
bontására. w 

Ingatlan forgalma. Molnár János máv. 
fókalauztól a mult héten Hánnig István kir. 
albiró 16,750 koronáért megvette á Ferenc 
József-utcában levő házat 

A congr. izr. hitközség képviselő
testülete. A celldömölki congr. izr. hitközség 
a mult héten tartott iskolaszéki közgyűlésén 
megállapította a folyó évi iskolaidényre fize
tendő tandíj összegét Három, fokozatot álla
pított meg a hitközség, vidéki: -tagok részére 
10—20—<W koronába, helybelieknek" pedig 
20;—H>—60 koronába állapíttatott meg a 
a normáliskola évi tandija. 

Fázik a járásbíróság. - Az . abnormis 
időjárás következtében fáznak a hivatalokban 
az alkalmazottak, a hőmérő 8—10 fokra szál
lott s a fűtési szezon október 15-én kezdőd
vén, a kalamárisok befagynak. --

Zeneestély az Djkávéházban. Sárközy 
Géza cigányprímás, ki a nyáron át városunk
ból távol tanulmányúton volt Keszthelyről 
városuákba visszaérkezett zenekarát teljesen 
újból szervezte s ma este édes-kus. legújabb, 
balatoid magyar nótákkal fűszerezett hang
versenyét megkezdi az Ujkávéházban. 
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leverenda helyett uniformis. Egy 
vasmegyei pap egy barátja temetésére uta
zott, ahol ő neki kellett a búcsúztatót tartani. 
Székhelyéből egy nagyobb városba kellett 
neki utaznia,' ahonnan csak viczinábs vasúton 
utazhatott tovább a temetésre. A viczinálisra 
várnia kellett és igy még ideje lévén, bement 
a városba és reverendáját, a mely egy kis 
kézi táskában volt, a vasúti portásnál hagyta. 
Kp az utolsó perczbeu j ö t t ''inert, a' vicinális 
már induló félben volt, sietett tehát a portás-, 
hoz podgy.-száort, aki azt neki kiszolgálta. 
Elérkezett a temetés ideje, a pap felnyitja 
táskáját hogy reverendáját rávegye, legna
gyobb meglepetésére egy csendórköpenyt és 
sisakot talált a táskában, amelyet a portás 
véletlenül adott neki, miután az ugyanolyan 
táskában volt. 

T A jegyzők fizetéskiegészitése. A 
községi és körjegyzők ugy látszik a jövő év
ben rendes időben jutnak fizetési pótlékukhoz 
s nem kell hónapokig várniuk a kiegészítés 
kiutalására, mint a tavalyi és ezidei évben. 
A belügyminiszter felhívta Vasvármegye kö
zönségét, hogy a községi, kör-: és segédjegy-
zök 1907. évi fizetési kiegészitésére vonat
kozó főkimutatást állítsa össze, az őszi köz
gyűlésen tárgyaltassa s a közgyűlés után azon
nal terjessze fel. Igy a fizetéskiegészitések 
még ez évben raegállapittatnak, kiutalványoz-
tatnak ugy, hogy az érdekelt jegyzők illetmé
nyeiket már a jövő év január 1-étöl kezdve 
előleges havi részletekben felvehetik. 

Havi marhavásár városunkban. Min
den hó első csütörtökjén megtartatni szokott 
havi marhavásár városunkban jövő csütörtö
kön, vagyis f. Jjó -Wn lesz. 

Ság hegyközség gyűlése. Kemenesalja 
legjobb bortermő hegyközségének tagjai ma 
délután gyűlésre jönnek össze a Ság-hegyen, 
melyen meg fogják állapítani a közelgő szü
ret-határnapját. * 

Birtokeladás. Gróf Krdödy Sándor 
szergényi 1900 holdas birtoka a mult csü
törtökön gazdát cseréh, egy millió 00 ezer 
koronáért vette meg az egész instnulióval 
együtt Geist szombathelyi fakereskedő. Bizony '* 
helytelenül cselekedett a gróf ur, midőn a 
szergényieket képviselő 15 gazdát meg sem 
hallgatta, mert ezzel a szocializmus amúgy is 
terjedő eszméinek szerez követőket 

Kínyvtárnyitis a Leány egyletben. A 
celldömölki leányegylet tudvalevőleg a mnlt 
hónapban könyvtárt rendezett be, mintegy 120 
művet vásárolt a könyvtár részére.. A könyv
tár jövő szombaton 5—6-ig lesz nyitva az 
egyelőre Schleiffer Kálmánná elnöknő lakásán 

Tani tóvál tozis . Az alig két hete s 
helybeli r. k. fiúiskolához helyettestanitónak 
megválasztott Koller Ernő külsövathi illető
ségű oki. tanító állását mult kedden elhagyta. 
Az iskolaszék most okt. l:Uiki > határidővel 
pályázatot hirdetett 

Istentisztelet a neológ izr. hitköz
ségnél. Dr. Goldberger S. rabbijelölt, buda
pesti lakos, dr. Deutsch Soma ó n o s , neológ 
hitközségi tag vendége,áz újév alkalmával f. hó 
20-tól kezdödőleg a tegnapi engesztelő napig 
minden reggel ö órakor és este l i órakor 
istentiszteletét, tegnap - és tegnapelőtt pedig 
ünnepies szentbeszédet tartott Okuljanak az 
Ö T Ü L hitközség tagjai, akiknek a vallásosság 
jobban érdekűkben áll. 

Kivándorlás Amerikába. A mult 
héten járásunk területéről a következők kér-

' tek Amerikába szidó útlevelet: Bagits József, 
Csepregi Sándor, lXtminkovics József, Somo
gyi l-ajos és Varga Ferenc Ostfiasszonyfa,— 
Jager József Kenyéri, — fodor Károly, Nagy 
Ferenc, Nagy Gábor és Nagy István Merse 
— Daxner Viktorué Nemesmagasi, — Rem-
port János Alsóság. - Csöngői István, Gosz-
tola Sámuel, Lukács Miklós, Mészáros Sándor 
és Szálai András Simonyi. Bódis Anna 
Karakó, - - Mógor Károlin és Mógor Petemé 
Magyargencs, Kocsi.- József és Kovács 
l-ajos Alsőme.-icri. Horváth Imre és Samu 
Sándor Felsőmesieri. 

nem tűr maga mellett senkit csupán csak az 
öreg Vicát Dj gyújtó anyag volt s a lúrtelcn 
támadt részvét ujra elaludt. 

j.. Végre valahára fellábadt. Megint láttak.^ 
mosolyogni: a tón ujra meg-megszólalf lágy 
hangja: ánide gyerekes, pajzán jókedve el-
röppent A legyerotényesebb órákban is ott 
íjorongott vonásain, szép barna szemében a 
bánat boruja. virág . kelyhében harmatozó 
gyöngyképea És Cigi szebb volt mint valaha. 

S mégi- sokan ugy érezték, ugy gondol" 
tak. hogy gyopárnak módjára az ég számára 
nyilik. S ugy is volt Kezét szivét odaadta 
kölcsön az isteni irgalomnak, amely közel 
vi.-z az éghez, de elidegenít a földtől. "•"." . 

Ks l '.igi közel állt az éghez. Mert a föl
dön nem le.lt volnajnaradiisa. Ha fölébredt 
egyszer a nép bb.almatlausága. el nem alszik 
aztán olyan könnyen ujra. Cigi •bűbájos 

számba ment, Bármerre fordult, félénken tér
ték ki útjából az emberek. . '.. 

Egy esztendő mult el. 
Egy esztendő nem" nagy idö. Ain hogy 

mennyit lehet háromszázhatvanöt nap alatt 
szenvedni, azt tapasztajta Cigi és ez fölette 
ifjúsága erejét, — 

S most nyíltak csak meg a jó falusiak 
szemei. Csak most amikor már késő volt, 
látták," micsoda gyöngyöt dobtak el maguktól 
a szelíd, angyaljóságu (ágiben. Mert hát ennek 
a földi életnek különös egy törvénye, hogy a 
jót későn ismeri fel. 

Négy héttel azután, hogy Cigi ott ült a 
kőpadon csinos házuk előtt ágyba dőlt. Utolsó 
szava -Isten fizi'wmeg—-rolt -Az öreg Vicá
nak szólt aki lefogta szemét, holttestéi az" 

ártatlanság fehér menyasszonyi ruhájába öl
töztette, s kísérté ki utolsó utján. 

S az Isten meg is fizetett neki Mert a 
mikor meghalt utolsó óráit megaranyozták 
Cigi végső szavai, mint ahogy ' megaranyozza 
az alkonyat fényélien égő hegyeket a le
nyugvó nap. • " . . . 

Megölt boldogsága t i tkát melyet éllében 
oly hűségesen megőrzött, fSgi magával vitte 
a sirba. Oda követte nemsokáia apja is. Mel
létté" nyugszik s hűséges felesége mellett s 
akácfa illatos virága hull, hull a három sirra. 

Ötven forintját az öreg.Szögyi Pál meg
tartotta, mert a titokzatos gyilkosságnak tet
tese soha-meg tiem került —S nem k o r ü l t 

"Szögyi Misi se, öreg apja keserves bánatára, 
aki. bár megfenyegette, de azért élethosszig .. -
.gyászolta" az '•Cderék-Hiát s mikor tola b t e ^ ű S 
szélt a kények öreg cseppekben gurultak 
végig mélyre szántott arcán. 

Letroliamertebb eég. V A G O D E Z S O * " ^ t t t t a t r t v . I 

e l ső p á p a i férfi-divatterme 
P Á P A , F ő - t é r . 2 5 3 . s z á m Nagymunkásszabó segédek felyétetnek. 

Kifogástalan s s a b á s u 
férfiruhák, papirubák, 
uradalmi erdésztisztek
nek, postásoknak, vasu
tasaknak, erdőöröknek, 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes

tületnek egyenruhák 
legeleginMbbtn mértéknt in 

http://le.lt
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T iaUj^h l l l t i p . JJtkwc községben nagy 
kuzdelenuael^árt .á újniti'ivája>ztás. melyből 
győztesen CSnBes Anná"rán5)si tanítónő kes-_ 
rült ki. - ̂ N ^ , : 

Országos vásár Bisken. A szomszé
dos veszprémmegyei Miske községben f. hó 
4rén, azaz csütörtökön országos vásár fog 
tartami. 

Beküldetett. Heitekker Antal a Szőllő-
vendéglö főpincéréuek mult vasárnapi teme
tése alkalmával elhunytnak atyja felkérte az 
összes pincéreket, hogy fia holttestét tegyék 
a halottas kocsira, mégis a pincérek között 
nem akadt négy coüéga (csak kettő vállalko
zott), akik az elhunyt szaktársukat a lialottas-
kocsira s .onnan a temetőbe vitték volna, igy 
az, ipartestület volt kénytelen testvivökröl 
gondoskodni. 

Sertézorbánc Felsómssteriben. A mult 
héten Felsömesteri községben' sertésorbánc 
constatáltatott. A hivatalos intézkedések fo
ganatba tétettek. 

Súlyos testi sértés. Németh Sándor 
és Mészáros József simonyHakosok a mult 
vasárnap együtt iddogáltak egész nap a kocs-

^mában. Távozáskor Mészáros semmit sem 
akart fizetni, e felett összeveztek s a dula
kodás hevében Mészáros kését Németh hátába 
mártotta. A súlyosan sebesült földmivest be
hozták a Kiscell—kemenesaljai közkórházba. 
Orvosi vélemény szerint a sértés gyógyulása 
20 napot vesz igénybe. Súlyos testi sértés 
vétsége miatt Mészáros ellen a feljelentés a 
helybeli büntető bíróságnál megtétetett 

A nagy sirásó. A lüdövész borzalmas 
pusztításának szomorú eredményét olvassuk 
legújabban a f évi április haváról, mely idő 
alatt elhalt Magyarországon s:t:tl egyén, 
ebből Dunántúlra 111 , i . 

A Hagyarorsz. Bortelmelok és Bor
kereskedők Országos Szövetsége az ősszel 
országos akciót indít a borfogyasztási adó el
törlése iránt. A szövetség október második 
felében nagy metinget fog rendezni Buda
pesten s egy monstre-depulaciot meneszt a 
kormányhoz és a képviselőházhoz, hogy tá
mogatásukat ez ügyben kieszközölje. 

Drágább lesz a cukor. Pgy-e, kelle
mes hir? Az iirsz. Ipafegyesúlet cukorgyártó 
szakosztálya, tekintettel a nyerscukor és ko
szén arának drágnltságára, a közönséges és 

.finomabb cukor árát kilogrammonként 10 
tilt, rrel fölemelle. 

A borhamisítás ellen. A földmiveléss 
ügyi miuiszternek az összes törvényhatóságok-
Jioz intézett rendelete szerint a borba, mustba 
vizet a legcsekélyebb mértékben is belekeverni 
2 hónapi elzárás, és 600 koronáig terjedő 
pénzbírság. — bort gyümölcsborral, törköly
borral összeházasítani 600 koronáig terjedő 
pénzbüntetés terhe alatt ülos. 

A gabonapiac árai Budai lesteu erőtlen 
hiillámzanak. a hét folyamán 10 fillérrel jobb 
áron kötöttek Üzleteket. Knhek az az oka' 
hogy a vidéken néni nagy a kínálat a gabona-
neniüekből. De hogy is lehetne máskép 14 
koronás árak mellett? 

Simítás Thona alkalmával az Ujkávé-
házban október 13-án este eddig városunk
ban még nem látott különleges estélyt rendez 
Klein Sándor kávés. Tamburás népénekeseket 
hozat ez alkalomra Bpeströl, tombolatárgyak 
lesznek kijátszva, szünet alatt pedig SárkOzy 
újonnan szervezett bandája húzza a talp alá 
valót. Az estély iránt nagy érdeklődés "mu
tatkozik. • 

Zúg, búg . . . 
ZUIJ. búy a szél. 
Az iilű mar őszre jár. 
Fecske madár 
Szeblt pillékre, délre száll. 

Yitjg mai/iiildal. 
fecske madár, szállj celcm 
Messze földre. 
Hal a biit rlfeloletn.— 

Zlófika 

NYILTTÉR. 
E rovat tartalmáért í iem Jelel a szerkesztő. 

Nyilatkozat. 
A •Kemehesvidék* f, hó 211-iki szá

mában szemelvemmel foglalkozván, o tárgy
ban a következőket tartom kötelességemnek 
a nyilvánosság tudámására hozni: Bi.-itzky 
Ödön. a celldömölki önk. tüzoltóegylet elnöke, 
szeptember 2-án délelőtt fel 11 órára gyűlésre 
hívta össze az ecylet v.álasztmánvál a város-

H a z a i | y a r i m á n y i 

Uj bu torrak tár. 
Tisztelettel értesítem Kemenesalja nagyérdemű közönségét, hogy 

kefe- és ecsetiizletemmel kapasolatosan fennállott vezetésem alatti 

a modern kor igényeinek megfelelően megnagyobbítottam, igy te
hát a közönség- kényeimére módomban áll a legkényesebb igé
nyeknek is megfelelnem. A. beraktározott anyagok tisztán hazai 
gyártmányik s így a magyar ipart pártolják t. vevőim, midőn 
üzletemben-vásárolnak. . . . 

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve maradtam 

. - kiváló tisztelettel: 

Klapper Fülöp. 
H a z a i g y á r t m á n y ! 

háza tanácstermébe, melynek egyedüli tár
gya volt Pletnits. Ferenc dr.. egyleti elnöknek 
15 éven át viselt ezen tisztségéről történt 
lemondása. Minthogy ez a közgyűlés hatás
körébe tartozik, indítvány ? tétetett a , köz
gyűlés 8 nap alatti egybehívására. Az indít
vány elfogadása után a közgyűlés megtartá
sára" szeptember !»-ének d. u. i-órájára tűze
tett ki határnapul, melyen az elnök Jemoado 
levele felolvastatott, a lemondás okául azt 
hozván fel, hogy az egylet züllésnek induit. 
Pálovits. József főparancsnok ez ellen t i l taki-
zott, mely után én szólaltam ,/el helyesein^ 
elnökünk nézetét. Kérdeztem: hol kell a zül
lés okait keresni? Első sorban,a nagyközön
ség nemtörődömségében: megfoghatatlan az. 
hogy ily humánus, emberbaráti hivatással biro 
egyletet a közönség anyagdag nem támogat 
az -által, hogy pártolótagjai sorába lépne. A 
bajnak második fő oka a >Kemenesvidék-
szerkesztőjének hónapokon át megjelenő al
jas, gyalázó, rágalmazó cikkei: nem elégszik 
meg azzal, hogy egyes személyeket meggya
núsít, hanem az egylet belügyeibe is liele-
avatkozik. pedig az egylet szervezetét nem 
ismeri, azt sem anyagilag, sem szellemileg, de 
még technikai uton sem támogatta soha. 
Ezen érvek felhozása után jogos felháborodá
somban az okvctedenkedő Huss tlyula szer
kesztőt • hazug fráterének neveztem. Hogy 
jogosan tettem, polgártársaim mindnyájan el
ismerik, mert ők legjobban tudják, hogy az ö 
rágalmazó cikkei okozták a tűzoltótestület 
tagjai közt •fennálló bajtársi szeretet meg-
lazulását. A közönséget hibáztatni nem lehet, 
hogy is pártoljon egy oly intézményt, melyei 
— habár méltatlanul — minden Ítéleti 
kisebbítő, gyalázó rágalmakkal illet a iKe-
menesvidék- című férc-lap? Kérdem a t. szer
kesztőt, hol vette a legutóbb is közhírré tett 
hazug rágalmai, hogy a közgyűlés óta a mű
ködő tagok nagyrésze leköszönt ? Merő ha
zugság e hir, mert egyetlenegy tag se jelen
tette be lemondását! Foglalkozik Huss még a 
komáromi törvényszékkel is;"de elfelejti meg
jegyezni, hogy én ott csak eszkftz voltam. 
Steiger Gyulának, mint akkori munkaadónak, 
parancsára tettein a mit tettein, de különben 
nekem még bajamszála sem görbüli meg ez 
ügyből kifolyólag. De emlékszik-e még Huss 
a veszprémi törvényszék Ítéletére, melyei a 
győri tábla is helybenhagyott ? -Több napi 
börtön, több száz korona stb.. — csakhogy 
ez nem nekem, hanem Hussnak . szólt, lám." 
lám. igy jár a béka. mikor-hasonló nagyságú 
akar lenni az ökörhöz. — előbb-utóbb meg-, 
pukkad. 

- Celldömölk; ltlüii. szept 

id. Reich Imre, 
a celldömölki ö. t egylet 

15 év óta mászöosztály parancsnoka. 

Barissy Sánaor és Társa 1 
H t é g l a g y á r a g | 

E C e l l d ö m ö l k , h 
u n 

j | iszapoli faltégla M 
| 26 K 20 f. | 
| Tetőcserép 30 K i 
g. 1000 darabonklnt. | ? 
M Italyányok Xímás i J á n o s fii- | | 

B szerkereskedésében válthatok i Dö- i j 

E möíki-utt-a). B 

U pj 
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Tájékoztató. 
E rovatban előfizetőink elmét 

díjtalanul közöljük. 
Lakatos: 

LÍgrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-q 
Hosenheim Ferenc épület es géplakatos Cell

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

Klvállal szak majáim vágó mindenféle munkát. 
, . l . i s z tke re skedö : , » 

Herzfeld Mór. Csornai Gőzmalom, Liszt-
Föraktára Celldömölk, Kossutli Lajos-utca. 

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

M a r h a k e r e s k e d ő : 
Klein Testvérek, Ferenc József-utca. 

P é k : 
Kelemen Ferenc, Kis-utca Fiók: Kossuth L-U 

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

Szesz-, és bo rnagyke re skedő : .[ 
Gflnsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor— | 

nagykereskedő.. 
5 Sö r r ak t á r : 

Altstádter József, Dömölki-utca. > híres kő-
bánjai sör raktára. 

Szabó: .. 
Gnttmann Adott, polgári és egyenruha szabó 

• A tulipán«-hoz. Vásártér-utca. Vasúti sap
kák és zubbonyuk raktára. Kész -férfi- és 
gyermekruha raktár. Olcsj árak. 

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

Schlesinger Samn uriszabo divattermét ajánl
juk a kényesebb izlésii közönség figyelmébe. 
Pápai-utca. Gömbös-féle ház. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készit 

Mielőtt r u h a s z ü k s e g l e i é t beszerzi, tekintse meg 
Sikoz btváli férfi és gyermek-ruha áru
házát Jánosházán. Mértékszerinti megren
delések, olcsó áron eszközöltetnek. .Tiszütá-
sok elfogadtatnak. ' 

Vágó Dezső első pápai férfi divat-terme 
Fő-tér 253- sz. Készit katonai-, papi- és 
polgári ruhákat. Legfinomabb bel- és kül
földi ruh ikelmék raktáron! .-,<J-. 

Téglagyár ; 
Bárdossy á. ós Tártai, Sági-utca. 
Tory György, Szt Háromság tér ' 

Szobafes tő : 
Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Elvállal 

templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szoba-kárpitozások Tapéta - a legújabb 
minták után kifogástalanul készíttetnek. 

Üveges:" 
Spióler Ede üveg-, |mrcellán- és lám|iaáruk 

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

Hangária szálloda, Papai-utca, Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás! 

Korona szálloda, Ko-siith Lajos-utca. Újonnan 
épült és fényesen berendezett löszálló-szoba. 

Szarvai vendéglő, Szt Háromság-tér A ldg-
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 

Habért Santa vendéglője a Bárányhoz. Sági-u. 
Hubert Pál vendéglős. Csönge. 
Rotschüd Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke

zelt sági iM.rok. - Naponta Friss birkahús 
kapható. 

Zsoldos Antal sOrcsarnoka Celldömölkön, a 
Központi kávéházzal szemben. Állandóan 
frissen csapolt kőbányai sör. 

Vak szamár szálloda Győrött -Teleki-utca 
Marschall Pál vendéglős. 

Vadagiy Pál vendéglője Izsákfán. 

ALAGCSŐVEK 
HORN YOSZSINDE LY 

iszapolt agyagból 
bérmentve minden állomásra. 
Bővebbet GAYER GYULA cégnél 

CELLDÖMÖLK. 
ELSŐ SZOMBATHELYI GÓZTBGLAGTAR. 

Tartós és j ó ! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzék! árakból nagy engedményt 
adunk t vevőinknek: ugyanis kerékpáraink 
árát „felére: 80 koronára szállítottuk le. Ma
gyarországba az elvámolásért V korona szá
míttatik fel. Világhirii „ M u l t i p l e x " kerék-
páráinkért ti évi Írásbeli jótállási vállalunk. 
Számtalan elismerő levél a s z á l l í t ó t t gépekről. 
Klsőminőségü gyártmányú „Kn l t i p l aa t " ke
rékpáraink felülmúlják e téren Eurcipa gyárt
mányait mert gépeink összes alkatrészei 
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok 
tartósságáért szavatolhatunk. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen es bérmentve kuli' 

a „MULTIPLEX" kifikparuir, Berlin 257. 
(iitscheiner-strasse 15. 

Személy hitel! 
Kezes és kezes nélkül katonatisz

tek-, papok', lelkészek-, udvari-, állami-, 
megyei- és magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj Jogosult 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak 
és magánosoknak i/t—26 évig terjedő 
időre heti. havi, ljt—'lt * s egész évi 
tőkekamat törlesztéssel 1 

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi 
enqueté érielmében tőkésítjük a jö
vedelmet. 
'47.! 47.1 47.! 47.! 

J e l z á l o g h i t e l ! 
300 koronától feljebb I . . I I . és HL 

helyre földek-,, városi- és vidéki házak, 
nyaralók, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források 
és kőbányákra, a becsérték */ ( részéig. 

É p í t é s i h i t e l ! 
.ápitésfelbeii levő .„.ingatlanokra 2—3 

'•"Tesztéiben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt!.-. 
Bank- ós magánadósságok convertálása I 

Váltó- és tárcahltel! Viszleszi-
mitolás k e r e s k e d ő k n e k ! 

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

E l s ő r e n d ű a j á n l a t o k ! 
Kérjen prospectust! ' ~ 

, • Válaszbélyeg melléklendő I 

_ _ MELLER L. E. 
Budapes t , V., Koháry-u. 19 B. sz. 

Ha kösivénybaa, reumában, ischiaa-
ban szenved, vegyen egy üveg 

Dr. FiBsch-féie köszvény-szeszt, 
mely csiizt köszvényt reumát, kéz-, láb-, 
hát- és derékfájást kezek és lábak gyen
geségét fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít Hatása, a legrövidebb idő 

alatt észlelhető. Kapható: 

Dr. FLESCH E. M. 
„•agyar korona" gyógyszertárában, 

GYŐR, Baross-ól 24 szám. 
Másfél deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra való 'Családi• üveg 
5 kor. 3 kis. vágy 2 <Családi, üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

küldjük. 

Wagner, a „Hangszerkirály'' 
összeválogatott iskola-hangszer 

csoportja 15 drb összesen esak 

5 forint, 
1 iflkoln hegedű, jávor-fábiil j ó hanggal 
1 hegedü-vonó, bükkfából, tolokával • ' 
1 ' -tok, amerikai bői-vászonból, vo

nótartóval. 
1 hciedü hangoló-sip, tokban 
2 » nyereg, szép faragot minta 
1 " • gyanta, különleges dobozban 
1 ' > hangtompító finom ébenfából 
rí. >. hur, igen jó minőségfl 
1 hasznos ajándék deákok részére 

15 drb összesen csak 5 forint. 
Ugyanezek még finomabb kivitelben 8 frt. 
Legújabb aiabadalm. hangszeremen egy 
órai gyakorlás után bárki játszani tud. 

Árjegyzéket ingyen küldök. 
WAGNER, a >Hangszer-király> 
Budapest, VIII., Jozsef.körnt 37 39. 

Ne mnlaaizoa el korai ingyen é t bórmeatva 
prospektust és mintákat a legjobb styriai 

Férfi és nőilodenból 
vadászatra, erdészetre és turisztikára, valami l 
az összes .divatszövetekből férfi- és gyermek-
öltönyökre, felöltőkre, ulsterekre. a legolcsóbb 
tói a legfinomabb minőségig, az általánosan 
jó. hírnevek örvendő első és legnagyobb lodt t i 

' kiviteli cégtől. 

O b l a c k V i n c e 
—cs. és kir. ndvari |>osztószállitó 

G r i s , Murgasse 9 c. 

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

kabát 

Krausz F. és Tsa 
u r i s z a b o üzlete 

B u d a p e s t , Kerepesi ot 69 szám. 
Vidékre mintákat raértékvételi utasítással 

bérmentve." 

Légjobb mellékkereset 
nők és családok részére. Egy helyen és 
egy háztartásban se hiányozzék az 
eredeti 'Styriai* kötőgép.—Árjegyzék 
ingyen. — Kedvező fizetési feltételek. 

Első styriai kötőgépgyár 
magyarországi képviselete, ROGIi'j . \ , 

' müje'-p.'-ar. 

Budapest, TI., Csengery ntca 54. 



6. oldal 
1 KEMENESALJA 40. szám. 

Megérkeztek az őszi és téN d i v a t k e l m é k . 

Az őszi idény közeledtével bátorkodom a n. é. közönség 
figyelmét felhívni J á n o s h á z a n levő szabó-üzletemre, hol a 
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a leg
újabb divat szerint férfi-öltönyöket. 

— = Gyorsan, pontosan és jutányos árban! = -

| Nagy k é s z férfi- és f 
gyermek-ruharaktár • 

Meghívásra vidéken is bárhol megjelenek. 

A n. é. közönség szíves pártfogását kérve 
vaíívok tisztelettel 
-• ' • - " ' ./ . *— _ _ _ _ _ " . 

Sikos István 
papi-, polgári- és egyenruhaszabó. 7 
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KÉRJEN 

MINDEN 

az GAZDA 

AGRARIA-tól 
" ÍRJÍCTÜÍILET '"*••' . i w * -•••• 

gőzcséplőkészletekröl, 
benz inmotorokról 
és vetőgépekről. = 

Az árjejyiéket dijtalannl küldjük. 
LeVéiczim : 

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 

a 

A g r a r 1 A 

Acetylen világításhoz: 
2 6 K. 

3 0 K 

Legjobb rninösgű rimái darabos calciumcarbid 
Legjobb minőségű római szemcsés carbid 

Ára 100 kgr. tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybesz&mitása nélkül, ingyenes csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

tári engedmény és minden levonás nélkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészü-

lékeket és teljes acetylen-vUágitási berendelé

seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Társa 
acetylen-világítási é s calciumcarabid eladási vá l la la ta 

BUDPEST,. V., Václ-körut 26/a. 

Nyomatott Dinkjireve Xánrlnr könyvnyomdájában Celldömölk 


