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Megjelen minden vasárnap reggel.
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Egyes szám ára darabonként 20 fillér.

Család és iskola.
(Folytatás.)
Nem egy figyelmes tanulóm volt
már, k i épen a legnehézebbnekniondott
tantárgyát, a latint, úgyszólván- az is
kolában tannlui meg, otthon legföllebb
az ismeretlen szavakat tanulta s rövide
sen átismételte az iskolában hallottakat
Viszont, aki az iskolában figyelmetlen,,
annak otthon legalább is kétszer annyi
ideig kell tanulni, hogy leckéjét vala
hogyan t u d j a ; de a legtöbbször akkor
sincs nagy köszönet benne. Bármennyire
tanulja is otthon, nem érti jól meg,
nem tudja, minő összefüggésben van a
tanultakkal, nem tudja a betnaajatt sza
bályokat alkalmazni. Ugyancsak össz
pontosított figyelem szükséges az otthoni
tanulásnál.
Akinek az esze nincs a tanulásnál,
az hiába ül a könyv mellett órákon át,
hiába Jár a "szája, nem -végez semmit
alaposan. Oktassuk ki diákjainkat, .hogy
saját önérdekük is megkívánja az inten

TÁRCA
A sibilla.
Irta:

Sstrokav Ujoi.

I.
Volt az én édes apámnak egy gyerek
kori jó pajtása. Sárándynak hívták. Harmadik
vagy negyedik szomszédok voltak.
.
Hanem ez a pajtásság egész csodaszámba
ment. Mert Sárády a >páptsta« oskolába járt,
az apám pedig a .rutlánosba*. Aki pedig is
ineri az apám falujában uralkodó mórest, az
njdja azt is, hogy a »rutlános« meg a .pápista,
iskola között egy végtelen. vérmező terűi el.
A két iskola nebulói csak egy-egy kis parázs
verekedés kedvéért szoktak egymással .érint
kezni..

09 szcrkesx.

D I N K G K E V E XTÁKDOB

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

zív figyelmet -figyelemmel hallgatott
A tanulmányokban
való sikeres
előadás után, figyelmes tanulás mellett előhaladásnak másik elengedhetetlen föl
rövidebb idő alatt végezik el az anyagút, tétele a tanulásban való álhaUitosság. A
úgyhogy több idejük marad üdülésre, szülőknek tehát legyen rá gondjuk, hogy
kellemes szórakozásra, más hasznos s gyermekük mindjárt az év elején kezdje •
kedvük szerinti foglalkozásokra ; tudásuk meg a komoly m u n k á t s folytassa nap
is biztosabb, alaposabb, ugy hogy jobb ról-napra álhatatosan, akkor kevesebb
eredményre is számíthatnak. Minthogy lesz az intő. kevesebb az aggodalom az
a folytonos feszült figyelem fárasztó év végén.
- A diákoknak egy j ó része időnkint
szellemi munka, azért legyen . rá gon
dunk, hogy a tanuló meg ne. erőltesse bámulatos szorgalmat fejt ki, szinte
Többnyire akkor
magát Sohase engedjük meg tehát, hogy megerőlteti magát
a tanuló őszes leckéit egyfolytában ta van ez, mikor felelésre számit, mikor
nulja meg : mert ha igazán figyelmesen az. ÍB«6 ideje közeledik, Jeginkább pedig
tanul, akkor nagyon kimerül ; legtöb- az év végén ; mig az iskolai évnek leg
ször azonban csak az első leckét tanulja nagyobb részét tétlenségben éli á t Hogy
figyelemmel, aztán lassankint szórako az ilyen álhatatlanságnak milyen rossz
zott kezd tenni s a lobbin figyelem nél következményei vannak, azt ugyan könnyű
kül csakúgy könnyedén siklik át, nem átlátni, áz ilyen diák a tananyagnak
mélyed bele, tudása épen azért csak csak egy részét végzi e l ; de mit ér az
fölületea lesz. Mint mar emiitettem, az ilyen ismeret főleg, olyan tantárgyak
okosan megállapított napirenddel kell nál, bel az egyes részek ugy •. függ
gondoskodni róla, hogy kelló szünetek nek össze, mint a lánc szemei 1 Valóban
váltsák föl a tanulást, nehogy a gyer sajnálatra méltó az ilyen szegény diák t
Tanára észre veszi, hogy ez a fin most
mek figyelöképességét megerőltessük.
Bizony elvitték apámat is.
Hogy mi lehetett ennék a rendkívüli
barátságnak az oka? A megegyező és egy
Hiába sin szegény öreg anyám vagy
mást vonzó természeten kivül talán az, hogy három kötényre valót: fölültették a lányok
mindaketten árva gyerekek voltak. Mindegyik fölpántlikázta kalapu fiát a kocsira és elvitték
nek csak az anyja élt már.
i katonának.
.
I; .
Hinem egyszer csak mégis ütött a vá
lás órája. Sárándyt a még életben levő öreg
anyja inasnak adta.
Sárándyt elvitték esztergályos inasnak.
Apám pedig maradt otthon, .kivégezni" a
paraszti mesterséget
Szegény öreg. nyám tehetségéből más
nem tellett
. .
Folyt azután az idő. A jó pajtás emléke
ha föl is tünedezett néha, hamar elnyomta a
napi élet. S egyszer csak azon vette magát
észre apám, hogy kezd érdeklődni a bajusz
pedrő iránt.
.....

Ez a kor pedig tudvalevőleg arról neve
De elég az hozzá, hogy apám, meg
Sárády egész nap együltvoltak; együtt eszel zetes, hogy just formálnak hozzá katonáék.
lek ki és jjajtották végre a jyérekhuncutság A pelyhedező ábrázatot, szereük csákó" álá
i4|!&ocitani.
gjBjf

RACZ
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Dmkgrevé Nándor könyvnyomdája Celldömölkön ~
ide intézetidök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

GYULA

épület és bútorasztalos
Celldömölk (a kőfaragóval szemben).

Apámat vitték. Még pedig tüzérnek. Vit
ték Sopronba, onnét Bécsbe. Pár napot töl
töttek i t t Ezt a bécsi tartózkodást soha el
nem felejti: ott evett életében lóhúst, amit
csak később tudott meg. Azt mondja külön
ben, liogy nem volt rossz. Bécsből aztán le
vitték a Dunán Komáromba s ott kikvártélyozták a .Szainberg-re.
Amint a kaszárnya udvaron sorakoznak,
hát majdnem hanyatt esik a meglepetéstől.
•Jézusom! Ez SárándyN Elfogódott meg
lepetéssel szólal meg:
• Hát te is itt vagy?"
' »Itt! Hát te is?«
• En is.<
S mint a rég nem látott, egymást iga
zán szerető édes testvérek borultak egymás
nyakába,..

Elvállal mindenféle asztalos munkát
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
áron készíti Javításokat gyorsan és pontosan eszközli
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. •_>. oldal.
akart tanulni, eg;y-két dolgot, ugy aliogy.
tud is. de érteni nem érti a tárgyat,
mert számtalan hiány vaií az. ismeretek
- láncolatában, melyeket a liu most a leglegkinosabb erőfeszítéssel sem tini pó
tolni A tanár csak szánalommal nézJirti o/t a vergődést; de elégségessel
-nem jutalmazhatja
j
'Folyt

fcöv,)

Mezőgazdasági szövetkezés.
Megy a

népünk Amerikába:

azt

mondja, nincs elég fiild arra. hogy
annyi né|>et eltarthasson/. Először is ez
netiKÍgaz. m á s o d s z o r pedig-ürügy, de
talán inkább a n é p félrevezetésére ta
lálták ki azok. akiknek egy hazugság
gal több. vagy kevesebb, nem számit.

Földünk jö megművelés mellett
kétszer annyi embert is elbírna tartani. mint a mostani művelés melleit.
De az okszerű belterjes gazdálko
dás kívánalmainak egy 8 —to holdas
gazda nem felelhet, meg. Egymagának
nincs pénze hozzá. Kell neki a jó .kén,
háromféle boronáti kívül sorbavető gép,
amely egyszersmind műtrágya-szóró is,
^_sok-sok más. a kész termés megmun
kálásához is- többféle eszköz. Szüksé
ges, .hogy "mindenből a legjobb velő
magot használják, ma már a műtrágyát
sem nélkülözhetik. Az értékesítésnél is
]ó. ha többen vannak egyszerre az el
adók. És ezen a több szón fordul meg
a dolog.
_j
Magyarázatára vegyünk egy péidát. Ha 1000 holdas birtokhoz, ha bérlett birtok is, jó egy gőzeke, hell hozzá
.1—2 gözrséplö-gép. vájjon egy oly köz

li.

ség füklbirtokusninttk.
kiknek
ezer holdnyi b<rt<'kttk rím kis

bokban, nem volna-e a termés foko
zása végeit kívánatos, hogy megjáratnák
a földjüket a gőzeke vasával V
Ha pl. műtrágyából
l—J
rag(joiinnl hozathatnának,
mennyit meg
takarítanának és bibijükkel ugy tetilié. mint a jö kamatra adott' pénzzel
jól meghizlalnák Nem az ugyanis a
legjobb gyrapodá.-. ha valaki holdjainak
szálnál tudja szaporítani; hanem az,
hogy az idén mondjuk 15 forint tiszta
baszna volt egy hold földnek, jövőre
30 frl. legyen.
" \?\

A .kis három esztendő, elvásott Addig
addig járugaUak ki a szönyi sáncok alá ágyút
etetni, hogy megelégelte a • császár, a szol
galatot Ijabbaknak köllölt a .prófunt-. Lle
már alig is vártak.
Sárándy beleszeretett egy komáromi
barnába. Az apám is. Utl ragadt iiiiiidakettö
Komáromban. Sárády a híres csonlesztergályos
llolzer műhelyébe került, az. apám a >Stacpan
|államvasút i szolgája* lelt
Valaki állítja, hogy Celldömölkön
Így aztán üres óráikban újra csak
összenisszejárogatlek. el-eldiskuráltak a -régi is érezhető volt a földrengés. Épen a
jó időkről., engem is gyakran elvitt magával nevezetes éjjeli órában tért haza a Griffból. úgymond, midőn lábai alatt rengett
édesapám.
Egy alkalommal szinten magával vitt.-j,a talaj.
Lehettem vagy hét évéi. Sárádyéknjl egy kis
Igy mondta el nekünk észleletéit
l l i e u l e p e l o s várt rám: a gyerekek száma"kél
incglgpetés
az a bizonyos valaki és mi elbeszéléseit
— l ö r - n ii-H
h rí ti ná 'n; . n i r a - ^ ) k o ^ - I J e az
.|iármádik.---{4ffi^
tudniillik
nem legkisebb, hanem legnagyobb lett kőz- j t e m é á e t e s n e k találjuk, . a z ' o k miatt
tünk. Leheléit vagy 10" évei Egész kisasszony ellenben alapos kételyeink támadtak.
volt már Amálikának hivták. Annyit tudok,
Valaki kétségbe -vonja munkatár
hony egészen lebilincselt olyan kedves anyás- sunk elhelyezéséről szóló hirt. sót kacsá
koilissal bánt velem.
.Folyt. kov).
nak, valóságos vadkacsának nyilvánítja.
a

s/a

in

i

Valaki, november másodikán heves
lökéseket érzett.
Valaki feltárt előttünk egy
nnészét; titkot. Ugyanis a földrengés okit
a föld méhéből eredőnek vallja. Keltét,
lenül hisszük, akkor is, ha a fold me
llével a Korora pincéjét tévesztette ossza,
— Valaki

-

HÍREK.

Megyebizottsági tagok választása.
Tegnapelőtt folytak le járásunkban
megyebizottsági tagok yájaratásá, ami
bizony igen csendben folyt le mindenütt.
A—szavazó urnához azok járultak csak,
De'ehhez az is szükséges, hogy. akik direkte erre személyesen felkéiettet.
Városunkban Pálovits József városhirót
né egy gazda álljon ki. egy kocsiderék
választották be Hubert Sámuel vendég
gabonával, babbal, miegyébbel a jTíarra, lőssel szemben. Ságon -Mayer Alajos
liánéin pl. egy falu halárából 3—& vag- kecskéd! bérlőt és Szaíö Petér "iivugalgon bab. lencse, borsó, hagyma, vagy mazott főbírót. Jánosházán Kiss Sándor
L,kár a lenézett torma kerüljön egyszerre káldi plébánost és Sik Péter földművest.
~ eladásra, mert ekkor elkerülhetjük az Kissoinlvóii Bödec Károly földművest,
Csöngeti Takách Márton főszolgabírót.
alkuszi és annak a haszna is a mi
Magvargencseii Nuiikovits Dénest. Ilóhn
zsebünkben marad
Vilmost és Szabó Ferencet választótSiótétkezni
kell tehát a mei/mii- j tik meg.
reléshéz szükséges gépek, eszközök be
Kossuth üdvözlése. A celldómólk i ih-asvásárlására, a vetőmag,, a terméke I Kossuth-párt szerdán a (IrifT- szállóban népes
nyítő és védőeszközök rendelésére, a előérlekezletet tartott melyen Kossuth r'erenenek bizalmat szavaztak, fit erről táviratilag
termelésre és eladásra is.
Van ma is szövetkezés.' De csak értesilették és üdvözölték. •: , •
Uj járasórmester. A honvédelmi:tijiniszépen mutatóba való. mint a kirakat,
ter Vincze .hrzsef csendörörmest.ert qclldöiuölki
nem ilyen-e a csősz lártása. s'öf — járásőrmesterré nevezte ki.
pardon, a példa draísztikusságáéTt —
Földrengés járásunkban. Folyó b»
vájjon nem szövetkezés féle-e az apa -2-án éjjel vármegyénkét is.' meglátogatta i
állatoknak tartása a községek, vagy a földrengés és pedig a Sárvári és celldUnOlki
járásokat, Csöngén és Ostfiasszonylá" erős
közbirlokosok részéről - Egyes gazdának lOkésekel éreztek, mi a- ébrenlevők köjütt
nagy pánikot kWtett-Weologiiscik a -Htrtesiez se volna lehetséges.
táni nagy katasztrófát előidéző földrengéssel
Avagy csak cséplőgépre legyenek hozzak kapcsolatba!
,
! szövetkezések ugy. hogy 2—3 gazda
Pártértekezlet K. hó 14-én. esütör*
összeáll ? Vájjon csak csépelni kell gyor ki'ui délelőtt fél 11 órakor a celldömölki
san és jól. liem pedig termelni első 4S-a.-. Kflssuth-pért a Korona-szálló nagyter
sorban és jól termelni, fokozott ered mében pártgyülesl tart melyen dr. HcrzsMiyi
.lenő országgyiilési -képviselőnk is meg kg.
ménnyel V
jelenni és a helyzetről nyilatkozik.
Németország kis gazdái már pél
Csarnok rovatunkat jövő szamunkban
dát mutattak; a Dunáidul művelt népe folytatjuk.
is mutassa meg, hogy műveltsége jobb
Dalárdaalakulás, ürömmel érte-ülfU*.'
megélhetésének áll szolgálatában.
hogy a dalárda-alaknlás immár a befejezésig

Valaki.

!

•lő-,
H—4
dara

közeledik. H0 pártoló és 2S működő tag
ajánlotta fel támogatását e szép és nem*
intézménynek. A dalárda jflvó vasárnapin
már az alakuló közgyűlést megtartja e- uláá^
a dalkör működése kezdetét veszi. \ kar
mesteri tisztséget Angyal, .lános helybeli fial*
és zeneileg kililnően képzett -tanító vállalta*
A dalárda külíln helyiséget bérel és e.égW
felkéretnek a bérbeadók, hogy megfelelő he
lyiségük bérbeadása iránt ajánlatukat e I *
folyamán tegyék meg. Az ajánlat szeri*es**\
ségünkben is megtehető.
Himzö-tanfolyam. Weber Alber; vatt*és himzőgépraktáros (Istfiasszonyfán hia**:
tanfolyamot tart.
Dilteritisz. Kenyériben, mint értesült* j
a roncsoló toroklob járványszerüleg l.'-pett
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felfelé,
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csemege különlegességek és füszerkereskedése
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Kutyához

Orosz és Karaván teát,
és déligyümölcsöt,
fristöltésfl

CirkUSZ. A cirkusz, mint a fecske,
ősszel eltűnik, tavasszal ismét vissza t é r .
Sleg-iiiegtörténik a/.onban, hogy a kedvézff-időjárásban késett fecskét látunk,
ilyen az itt időző cirkusz is. Schnellor
igazgató társulatával városunkba érkezett
"és tegnap ^megkezdte előadásait A néző
teret a közönség bár igen gyéren töl
tötte be, mindez azonban az előadás
érdekességét és a művészet értékét sem
mit se rontotta le. Ma délután 4 órakor
és este 8 órakör fog előadás -tartatni,
melyeknek műsorából kiemelendök: a
cserkesz lovaglónó, erőművész, kígyóember, légtornászok, sodronytáncosnó
és lábmúvész. Az idomított lovak és
kutyák szintén a műsor érdekességeit
képezik: Miután a cirkusz teljesen zárt
jiuftíííi és fűtve- van, misem t y t l u U j a J ,
:

!

vissza a közönsége? néhány óra "élvé-"
zetétój.
—
:
.
Asfaltárvétel. A képviselőtestület 14-én
dératán 2 órára tűzte ki az asfalllétesitményet átvételét. Reméljük, hogy az észlelt hiá-

teasüteményt,

gyümölcs

sajtokat, hideg felvágottakat,

gyógy é« ásványvizeket,

úgyszintén el

s

váltai gardinetek elkészítését és halak diszitését,

Czelldömölk.

Vége az éjjeli zenének. Sablon sZelil,
ha igy mondjuk, á z éjjeli zéne alkonya: dé
nieg kissé furcsán is hangzott volná. AZ éjjeli
zene-nem alkonyattal szokott végei érni. hanem
hajnalban: épen ezért kimúlását az éjjeli
zene hajnalhasadásanak neveztük el. Különös
okoskodás, de logikus. Illában, azok az öreg
miniszter bácsik már kinőttek az ábrándos
korból.-most egy irótidla! akarják kiölni ifjaínk szivéből az idylhkus. érzéseket. Drákói
egy kissé a rendelet, m i ésak annak kifolyása
lehet, hogy egyik potentát: kmek szohiszédj t h i n tat,in t JJi It.-geiud tdlak. nyugtalan tjtt
töltött. Nein volna szabad elfogultnak lenni,
• kedves öreg bácák-Az ifjúság másként érez.
más annak belső világa. Különben is hogyan
lehel egy tollvonással áthúzni olyan törvényt,
melynek -létjogosultságát liusszu évszázadok
sanclionálták. A velencei dogek az ily termé
szeti törvényeket jobban tiszteletben tartották.Cigányainkat is, kiknek lejük feliét a meg
élhetés gondteljes felhői napról-napra ijesztőbb
mérvben tornyosulh. k. fájóan • sújtja ez a
miniszteri ' rendelet. Speciális esettél álunk
széniben, melyben áz éjjeli zenét fújják, de i
I
ezzel aztán végképen lefújták. £
I
|j
Villanyvilágítás. A úgynevezett villanyíbigitási bizottság kedden, f. Ilii 12-én d. u.
]
2 órakor ülést tart. melyen a kölendfl szerI
ződés megvitatása és megszerkesztése kerül
j
napirendre. Ez a momentum eleg hizlaló'.most
|
mar arra nizve. hogy í villuivvil i,:itas ügye
nemsokára a megvalósulás stádiumába log
jufni.
.

J

a legizléseseboen bármilyen ünnepélyes'
alkalmakra

iiyok iráni már nyilvánított észrevételeink a
fcepviselöleslülct lagjaibau visszhangra fognak
találni. Az utcák, közepén levő asfallnak
minőségileg oly sok árnyalata vau, hogy okát
csakis a kivitel hiany.rsij.atra vezethetjük
vissza: Amíg egyes helyeken szilárd és sima,
máshol durván ragyás, hullámos és. puha. —
Lehetne az egyformán jó: mely körülmény
jogos reményt nyújtana ahhoz, hogy évtize-dek viszon"ta:.ságainak*is ellent fog állani. Az
a tény, hogy eső után az utak középén végig
utcahosszal vízállásuk képződnek, m i az utak
nyergének behorpadasára mutaL, még csak a
kísébb hibák közé tartozik.
A kaszinó mulatsága. A lassan köze
ledő farsangnak szuuzációja vau. Oly tánc
mulatság rendezéséről van szó; • mely az
eddigi farsangi naptárban nem szerefielt A
kaszinó választmánya elhatározta, hogy tánc
mulatságot . rendez. Egyelőre csak á^ puszta
hiit regisztráljuk, •
«J -

TALISMAN

Nincs mindenkinek arany a
torkában,
de mégis minden értelmes ember, épp
ugy, mint a Jcgnagvobb énekes, ügvcl
arra, hogy a l é g c s ő d a hyákirteiSnTn*
sétŐI magát óvja vagy amar m c g l e »
.meghüléslöl magái megszabadítsa. I - i »
féle "valiáli Sodoner Mineral-I'aslillK
mindenüll használnak és —oilat iiuiiefnek. ha az ember katarruslól megakar
szabadulni, Ezért világos, hogy az ember
minden meghűlésnél a legközelebbi gyéigjtárban. drogériában vagy ásványizkereevkedésben t "25 K-érl egy doboz FayiféJr
valódi Sodenert vesz és előírás szerint
használja.

Fényes, kirakat. Szvoboda -Károlyné
fényesen berendezett fűszer- és csemege üz
leté a legsjebb látványosságot, nyújtja. Az
üzletet e- díszes kirakatat a közönségnek
megtekintésre ajánljuk. Egynjolcad kiló finom
tea-sütemény 24 fillér.
Uj hentes-üzlet Milkovits János helybeli lakos áz apátsági épületben f. hi'i lo-én
nyitja meg újonnan berendezett hentes- és
mészáros-üzletét. Kapható i t l <b-ftrendüsurtéshus.'ínaThahiis, borjuhusr 'Friss felvágottak
mindig kaphatók. '"'
'.
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Köügynökség Magyarország é s a n s z t r i a r v
W. Th. Gnntzert, Wien X I I .
Helghoferslre-se ('..
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A szomorú szamok. "A legutóbbi flíiízzér
tett statisztikai adatok szerint ebben az évben
januártól október 20-ig 41936 -ember váodor.,li k-i Magyarországból" Amerikába. -' Ezek
azok_a szomorú szamok, melyek ellen ugy-.
'látszik nincs orvosság.
Uj hnszkoroaásók. Az Osztrák ^Magyar
Bankja jövő év-május elsején uj hus.koronás bankjegyeket ad ki. Az uj baBkjegyek.
melyekből harminc milliót, nyomatnak, az
eddigi huszkoronásoktói abban fognak külön
bözni, hogy erösebb papírból készülnek, vala
mivel kisebbek a mostaniaknál, de nagyobbak
a tizkorovásoknál. Színük is más lesz, a mos
tani vörös szin helyett violettszinü lesz az uj
bankjegy, hasonló a mostani 10 koronáshoz,
de nem egészen olyan, inkább összevillogása
a kék, zöld, szürke es violett színnek, ugy
hogy az üj bankjegy, amint a napfény kü
lönböző "állásban éri, különböző színű lesz.

Kiadó lakások.
Egy.külön bejáratú, utcai csi
nosan bútorozott, szoba és .2
lakás ugyan abban a. házban

kiadó*

azo"j^

FWWebb felvilágosítás

_

=

a kiadóhivatalban.

Jutányos ároií

=

eladó
egy

nagyobb

pikarban

Werthetm szekrény

levő

felfiérfue,

Aagm. l)8Hkiegv \mpm<^t^e*z--<$*i**r ai>
j r é * It fcf ijJÖT
ffl"JEjiMM*"
egyikben rózsaszínű ovális alak lesz, .benne
fénynypmatban a bankjegy megnevezése. A
sorozat vörös lesz. A másik mezőben mű Bővebbet:
vésziesen kifejlett női fej lesz. hullámos
OSTFFI-ASSZONTFA.
kereken.
,

gabonarosta.

S C H N E L L E R mülovardája ma
d é l u t á n 4 ó r a k o r é s minden este 8
órakor nagy m ű v é s z i e s előadás*
Bővebbet a plakátok! — Fedett, futott helyiség!
Szives támogatást kér

B é res

1»

Az igazgatóság*

1

S á n do r

nri és női cipész
CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben.
r-*f-

Készit a mai kor igényeinek teljesen megfelelő férfi-,
női- és gyermekcipőket jó anyagból, mérsékelt áron.
Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra special cipőket.
Javítások pontosan és j á t á n y o s áron azonnal eszközöltetnek,— Mindennemű cipőtisztító szerek legjutányosabb

árakon!

Benköffi
AZ

T Ó S Z T . S O R S J E G Y E K

ÁRAI:

BEN KQ B A N K ÖUDAPEST, A N Ű R A S S Y UT6C
Sorsjegyei^.reUamtáblalni kifüggesztése által Jelzett helybeli yiszont.lárusiténinál eredeti árban kaphatók.

