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Előfizetési ár: Egéül érré 40 K, fél évre 10
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Szerkesztősea és ki.dohiv.Ul:
reieifonerkeiits *J uaac.
J g ó i « Nándor könyvnyomdája CzelldömölkOa,
D1NK0REVE NÁNDOR. | ide intézendő* a szellemi réart illető közlemények,
hirdetések éa mindennemfl pénzilletékek.
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atlaszt összeállították s égy országról ily aseI R
E K
kély tudással bírnak. német tudósok kevés földrajzi, d l
A kommün bokán lián ízt hittak,hogy még. Ezen
Vidéki é l é ö i e t ő l l k hátralékairól
kevesebb
statisztikai
tudással
bírnak
a magyar társadalom felébredt rájött arra,
lapunk jelen számához kimatatást csa
hogy egy félnáiidoo át rabiágban telt, hogy Európa orsiágainak lakosairól.
Vagy talán a gonosz szomszédaink.akik tolunk. Kérjük a hátralék szíves be
tervszerűen kittak ki alóla mindéit, vagyont
kisantant
liman
egyesültek,
sikerült
nekik
az
erkölcsöt, kultúrát, biUlmat éihogy végül is
*
összeadott pénzükkel a góthai tudósokat meg küldését.
a hazát akartak elvenni tőle.
A szociális. Misiié fáraóiét gyaléié.
vesztegetni, hogy Magyarország ellenségei kOzé
* A magyarnak természete, hogy hsmsr belépve, Román, Cseh és Jugoszláv hazug Horváth Gertrúd nővér, a Missío Társalat
lelkesedik; de aztia elaliaik. Igy volt ea most állitások alapján a magyar nemzetet ennyire kOsponti kiküldötte kétfOn, 18-án M i t órakor
is. Igy-kéi héten keresetül tartott a harci megcsúfolják.
fogja a Misáié Társulat munkáját ismertetni
kedv, egy néhány belyen táláéiba is ment él
Todatában vagyunk, hogy a Jsstus Pet as apátsági templom tárháziban. As érdekéé
botokkal akarta a nemiét életének legfontoéa közhaszna' előadásra felhívjuk olvasóink
sabb leiadatait n.egoldiDi. Égési termésse- hes-féle kiadványok a világ minden tudósa éa figyelmét.
intelligens embere számára eddig a legtöké
tes, hogy ez igy nem sikeralt.
Póstamesterflak nvugalomoai. éO évi
letesebb földrajzi munkát bocsátotta ki, de
A zsidókérdés békés, higgadtmegoldása, erén most kibocsátott atlasz kiadványa alkal idegfeszítő munka etán a jól megérdemelt
agy hegy lem a jóislés, sem a kerautéoy mat nyújt a világ tudósainak él intelligens ayugalomba vonult a vidéki pósUmeslerek
morál ne tiltakozzék ellése, két irányban kell népének, hogy a mf összeállításából a kon nesztorz, ReindI István. Ismét távolik vele
hogy tOrtéajék. A i egyik a parlament, a tör- zekvenciát levonja a góthai német tsdósok együtt az aktiv életből oly egyén, ki i régi
véaykozás mintája: ennek feladata nomiet- tudásáról, cselekedetükről. .
jó világra emlékeztét Czelldömölk t a m á s i - '
védelmi torvényeket hozni, aratat hoiott i i
mában élénk reszt vett, osztozott barátai
Iái magyarok pedig tiltakozunk az ellen, örömében, bánatában, nem is tudott elmúlni
• á r , pl. az iiyelemi hallgatók számarányára
niirs. A kormány feladata lOrvényhozáaiiag hogy ezen művet Magyarország határán be egy alkalom sem, hogy öt nélkülözni -fialták
gondoskodni arról, hogy a magyar fold ide hozzák, annál inkább ennek terjesztése ellen. volna. Baráü szeretettel segített a sienredín
genek kezén ne kerüljön, hogy magyar isko Gyászkeret alatt mint 'tökéletlen; munkát a • Örült a lelke, ha annak ügyei jóra fordul
lába! idegea ne tanítson, hogy a virilizmns góthai tudósok részére visssa kell küldeni
tak. Most távozik 0, mert betegsége és eggmegszűntetésé rel a zsidóság befolyása a tOrkors miatt terhes neki s szolgálat. Elbuciuzik
vénykatóságukban megszánják.
attól sz Íróasztaltól, melyhez mmkáisági
Gyilkos siketaéma.
fűződik, egyrészt örömöt okes a pihenés, de
De a tSrvénykozáa nem intéihet el
V. hó 11-én Szakouyi Sándor 28 éves másrészt nehéz a válás. Buezazunk mi is tőle
mindent A zsidókérdést a kirautéay társa
meghatottan
és szivMl kívánjuk neki, hogy
dalomnak kell megoldania. Ciak as képes kemeuesmihályfai föidmires kocsin hasafélé
felvenni i versenyt a ssidó kereaksdelemmel, tartott Aa lton előtte ismeretlen, katona ru szerettei körében "még hossza ideig élvezhesse
hába öltözött egyénnel találkozott, kit szíves a jól megérdemelt nyugalmat — A posta
u j tóval, iparral, agitáeióvil.
' ..
A kareszlény tarssdslomnak kell magá ségből felvett kocsijára, aki fel is ült. Szavát átadass hétfőn történt i i posti t a n lését
tól távol tartania a ssidú befolyást, sszellemi megértem as ismeretlennek nem lehetett
és suyagi élet mioden terén. Es i i Ébredi Ssakooyinak arra a kérdésére, hogy hova megy, vette át, kinek ReindI a soproai poetanem adott válásit, csak mokogou. Ssakonji tárirda igaigatoság felügyelője *
•agyarok feladata
r»tí :
!fem zavarok, verekedénk rendezése, egy pillanatra félrenésett, az ismeretlen egy adta át a hivatalt As oj postamestert mele <jtís>
mint ahogy régalmizzék eket,' nem is pues- forgőpisitollyal főbe lőtte, azonban aaesimé- gen üdvözöljük a örömünkre fog szolgálni, ka
esok előkészítése, hanem a legfootosabb tár letét nem vasai let te el annyira, kogy táma benne városunkra nésve egy hnznos közéleti
sadalmi kérdésnek állandóan felszínen tartása dóját meg oé ragadta volna, de as ismeret tényezőt ismerhetünk meg s reméljük, hogy
len egyesnek mégis sikerült elmeaektlnt A a fiatal postamesterben csalatkozni n.m fogunk.
él megoldásának kereistfllvitele.
Kiért OrulSnk, hogy as Ébredők erélye lövés zajára a mesén dolgozók figyelmesek
I k t i s * | H i s ásta s i t i é i feléiestt!
lettek
• Hojber Jóaaef mezőőriek hosszas
sen állástfoglsllak az ellen, hogy okét politi
politikát Ea igaián n é p • községházától, eSt
kába keverjék. Az 0 munkájuk társadalmi, a OldOzéi után sikerült elfogni a a sseUdOmOlki dicséretre mélló is, hogy einyire hivatásinak
sseouorségre bekísérni. Megáliapitájt nyert
politikának pedig megint mái a köre.
magaslatán van. Ha két ember kösül vala
Ideje volna, hogy az tbredők Cicllds- hogy az illető Magyar Zoltán 19 éves- nőtlen, mely ikask fOl kell mondaii, ugy hogj iz egyik
felpészi illetőségű siketnéma, ki az ostffyasamOlkOo is megkeidjek működésüket. — X .
ss
utcán kerti, akkor tésaéasatesuu es a i rA
sionyfai lőszertelepen dolgozott, honnan folyó,.!
hó 9 én eltávozott a azóta munksnélkül etV\ legnagyobb pech, hogy aa egyik keresstény,
' • e i i i s i i t t i k a s u n w Msuettt.
varog. Szakooyi Sándort ralyos sérülésével s s maiik zsidó. Padig a községháza neur<e»Most bocsátották azét a Sótbában meg ezelldomölki koskórházba beszállítottak. A nálkat felekeseti politikát, neki az teljeeen
jelent viiághirü Justus Pethes-féle Atlaszt, támadói • caelldOmOlki járásbíróság fogházába mindegy, ki kerti as etesra. A i egyiknek
amely német tudósok Összeállításában térké szállították. Érdekes, hogy Szakooyioak, mert muszáj kimenni; de ki menjen ki, ha a köz
pet és földrajzi statisztikai adatokat kOtSI a kórházba kikérdeilék, annyi ereje volt,hogy ségháza nem ennél felekezeti politikát —
ásókról a változásokról, amelyek Európában lámadójával dulakodhatott, midketten a földre talán sorsot kssoak ? DehogyI Mert a késséga világháború és a békekötés után keletkeztek. estek, a kocái felborult, csak akkor, engedte hása mm esiuálhat felekezeti politikát, hát
Ezen kiadvány a' békekötés után meg el Magyar Szakonjit, mikor a kőzetben dol azért kimegy a keresztény és marad a zsidó.
változott Magyarországról olyan szándékos gozó Páli János segítségére sietett Saakonyi- Est jó lesz megjegyezni.
Hirek s í áUamreidörség ktréböL
tudatlanságokat és gonosz elferditésekot kOzOl, nak, a forgópisztolyt dacéra súlyos sérülésé
Bámay Barnabás illararendőrsógi fogalmaié
melyektói ökölbe szorul minden magyar em nek, mégis sikerült támadójától elvenni.
Debrsezenből
Czelldömölkre helyeztetett és K't\"É
ber keze.
állálát már el is foglalta.
A góthai atlaszban, a híres német tu
b a p i n c s partján.
Lakisvizsgálat. As államrendőrség el
dósok összeállítása szerint Románul lakossági
rendelte a lakáaek felülvizsgilésit, hogy az
Mlasrimnr cigánnyal, kilssdekatvanWmé
bapiacaea ét fuj a alél,
esetleg igénybe vehető lakisokat a rendőrség
Mér sí roeltf dt-al és mindoseze csak harminUjVár felél a Nap kél;
személyzete és a vaggonlakók részére bizto
SMr magyarral szaporodott. Szerintoyugoszsítsa. Egyúttal a háború óta Czelldömölkre
Mapaugér éa fuvallat
lévia javára bekebelezett magyar területen
beköltözött idegenek összeírása is folyamatba
Egyasaa elles hajtalak.
magyar egyáltalában nem él„ etak negytétetett Ezen msokslstskst s rendörfelflgyevenhatmrkiletdt cigány. Csehek által meg
Madár széli a víz felett, \
lOk csütörtökön teljesítették.
szállott magyar területen, mist Cseh Szlová
Sógortól hoz levelet,
Dr. Czifrák Jáaoi figyvéd, s mura
kiában mindössze hatvankétezer magyar
szombati takarék pénz tár jogtanácsosa, VasJámbor óhaj gin beiac ;
embert tüntet ki.
Vármegye
tb. t ügyésze, akit a jugoszláv
A Jostas Pethes-féle Atlasz szerint
Megjár földet ezeretae
hatóságok Maraszombatbél kiutasítottak. CzellOfenpest-nek (Budapestnek) • mindössze áddömOlkön telepedett meg éc ügyvédi irodáját
Pörge bajszát lodorVa,
romsiátnyolcvanezer lakosa van. Belgrádot,
Eoesath Lajos-utca 10. száma ház emeletén
Magyar baka ezt írja :
Prágát és Bakarestet a magyar fővárosnál
{a
Hitelbank tőszomszédságában) nyitotta meg.
sokkal nagyobb városnak tünteti fel.
Qeerc zógor, gyere át,
További adatai szerint a megcsonkított
Segédjegyié rálasitái. Vratsriés Le-,
f a ép Viszket áz irhád,
jos DMoetfllt aieósigi segédjegysfl két pályázó
-^Magyarországnak csak főldmivelése ée állalMegvakarjuk
ideát
.
.'.
.
'
kOzül a ssombathelyvidéki körjegyzőséghez
tenyéettese van, ipara és kereskedelme nincs,
segédjegyzflol srrtgvBaaztatott
... MAQTAR IMRI.
•01 azt is kétségessé.-.leszi,-hopy- vasútja,
távirója is telefonja egyáltalán volna MaBsert Helybeli Sport Egyesületünk ma
{ gyarországnak.
Egy planlBót, vagy rövid sonjo- vasárnap délatán fél 4 órai kezdettel aa
Ezek után joggal kérdezhetjük, vájjon
osttTyassionyfai Football Club csapatával ba
tudósoknak neveshelők-e azok, akik ezen rit bérbe keresek. Clat a
rátságéi mérkőzést tart.

Ébredő magyarok.
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i . -éldel.
t i 1118/1117. asámu vonatokkal kOzlekedvtt
kfllóo céln I . oezk aaetl további intéikedéaig,
ezen vonatokon kivOJ as 1116. ét 1110. aa.
vonatokkal is futni fog ugyancsak folyó hó
15-tól kezévé Felsőőr—Felsőlövő kOzStt az
5511/B. helyett az 5521/a. számú vonat köz
lekedik. , _
. •
Magyar vadászok egyesületéinek, fu
zionálása. Budipeetia t hó 5-ín d. o. tartott
rtndkivttli közgyűlésen aazassaSSUai kimon
..- i rtmltlrterleíitok syamaian. ujab datott, ho|y az >Oniágoi Magjir Vadállati
ban mindegyre bikkinnak fel hamis birek a védegylet" ét a .Hibertue Maiyar Vidásiok
Országot Egyesülne. •gvDeolvtd. egyuBl. A i I
oinzlebélyegiéiről. A ninistUnluok kijeiéi
tette, aogy ei a hir mindig a töride tájéka- aj tltptiahély egyhangglsg i!íogadtitott,mely '
tói eted és issihin es aa oki ittntánk rom- | ixirinl a vtzeio igatgalrttáj -Számát 30-r01 |
" r - T Eieknek a faireknek eélja a nyeréu- 60-ri emelte fel a a tagiági dijat évi 60
kedéa. A nyomorai ebben a tekintetben meg- koronában állapítja meg. Szlkaegii volt W D
indtlt éa máris nyomában van több remhii fnionálát, hogy a magyar vadasuk izátfotlaajasilnjsnnk Esekkel nemben leraaésaeteten gáeiolt erői éa izi.rteágaté törekvései - egyetitteetenek • euel a miiyar vadáatat vála legnagyobb ttigorral fogmk .eljárni.
lágba jatott érdekei meivédessrnik. Ezatoo
Őrsziget vasár. Holmp, hétfőn leiz a reméljük, hogy ogy a vidáiiati érdekeink,
• o k i n őeu oroágoi vasár Czelldömölkön, mint a vadvédelem helyes atra fog terelődni
aiely előreláthitólai nagy forgalmának igét- t a HUIét lejtőjére jatott magyar vadáaiat
' , bogy a jertéiiásár Is íjból fii fog virágozni.
(Cl. 1.)
füttak a telem t
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fánk, M iieuünk. Erdíak nInaim, u ouk
menti U*Hk már WtaroJva, « miikti erdőről
Qrflieftmeiit tettén igeit 500 köbméter fát
aam kapjak míg, m m liíoglilu •Faközpont,
a kinyeri erdőn allataik kéulet ia le u n
tofialra, m i i ardO kOaelBnkbea niniseo. Kér
jek as arra hivatott hatóságok gondolkodását,
k o n könégünk valihonntn tQxelö anyagot
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Háv. alkalaaiotlak lója. F. hé 7-én
a szombathelyi máv. ízletveielőiég élelmeiéit
kiraula kotöltt a tsolgálati főaOktéggel ét
esek alá tartozó alkalmazottakkal ai októberi
élelmiszer tiétoutátáL Ezen éetetitét szerint
»t alkalmamtuk mint kedvezményei lót ki
logrammonként agy korocáér kaplak rolni.
Pát "nappal később, amikor a tó kiotatátra
kertit, n égy u t relére i emeltek fel ál árát,
vájjon tien áremelkedéit neme kiveti a
többi élelmiszer Arának felemeléie t vij joo
lesz-e tlég pénzük az alkalmazottaknak,hogy
az áremelés kőtelkeiteken s izOktégM •lei
méiért ét egyéb likkekit besierrzhesiék f
A klthasionbérletek kivételei meg
honzaibitáia. A kormány a hibora eietére
szóló kivételes intézkeuéiekröl szélé törvény
alapján némely kiiháiioibérlet kivételesmeghotsubbitiia és az alhtttnnbérUtak tárgya-,
bin rendeletet adott ki,mely uerint 1-kluoobérbeidó kelelis vddigi kishmonbérlőjét
kívánságára p. 80 kát holdnál aem nagyobb
mezőgazdaságilag műveit olyaa haitonbérletben, amelynek időtartama aa aa évi termei
bftskaritásáv.l a á r lejárt vagy legkétShb
1881 március I I . előtt jár le, még a követ
kező lazdttági évre is meghigyni, hi as
eddigi kiihiizonbérlö a rendelet életbelépteléiékor is birtokolja a hiizonbérlelet illetőleg
áion még a rendelet életbeléptekor ia maga
gazdálkodik. Ha a haizonbérbe-tdó a haazonBltivozott tanító. Frommer Henrik Mrleltt e rendelet előtt máanak háiroobérbt
aagytimoDyi taaitót, ki 21 évig a mgysimooyi íjból kiidta, a régi kishaizeobérlő kivaniáiae. iskolánál mSködött és esaa •aSaiSitési gari ai ingatlan a régi és.assj haszonbérlő
ideji alatt kiváló tevékenyeéget fej lelt ki, kost meg kell felezni t mindegyikük a hasaofgahrias munkálkodásának gyümölcse volt
aa, begy a devecseri iir. hitközség szeptember ssoaber arányos részét. fizeti. Az uj haszon
bérlő azonban a iitrződéstól kantritei uéláfll
Í O . . I I A ; J J . i i x - i i . . ! ! - nitAK«. t i i . 1 oerio 1x00010 1 aierzouestoi urieruas u u u i

k loigépkaselik éa kazaníitók i.gIsfcBi képeiitO vitásai Sspronhsn novemBtf 4-én d. a 9 órakor fognak megtartalm. A
kllffin lllssmlt rissgálati kérvények a m.
kte. ker. iparfelügyeloeégnts kfildendok.
FaUobbMt akae. Farkai iottef 85
éves kovAnseged egy akait próbálgatott saél" agfyaatapnftán. Bootogatáa köim felrobbant éa a tovéewegéd
, Fájdalmas.lebetbe belehalt,
it rajta a u t k é r . Knkorlsassirat .ssiUitott haza a meséról Sialóky
Sándor M éves oaoMeazalóki lakos s iával.
A szekérre rakott kikoriéwár ntkOiben
Ili kezdeU és vele együtt Szalóki Sándor
i i a marhák kézé esett, a ankét pedig letesztai meot rajta éa. mellkasát Osszeanzia.
gsrilsselbe belehalt.
Síézliáiy miatt kisebb l e n a vaintiorgalom. A msv. s ueméiy forgalmiban
október 16-tél kezdve korlátosatokat léptet
életbe s nagy tzénhiany miatt. A korlátozás
a Bodapeit—Grátz közötti személyforgalmit
nem érinti. CtelldömOlkOl érdeklőiéi* BodiSSSt keleü pályaudvarról Bruck-Király hidán
Ét Bées-felé sste 9 örakor indiló ét a Beet
eti Brask—Királyaidén ál a Btdaptit keleti
aályindvarra regjel 8 ere 10 petekor érkssO
vonatokat betzűntettek.
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As adákalél torékSk eUenáilanak a
romiaokaak. Ai idtkaléi dinai ssijaies,
amely azelőtt Atágyironzághoi tartozott é*
anél vett kire*, hogy tz ott laké törökök
kiváló jó dókánjt termeseiének, a román
sormány as, idei dohány termeit iefoililti
zaagánik. Az láikiléi likesság erre az egén
dokányUnnéit alpauUtotta, araiért a tárnán
kslytartt át Oatiei termelőket 2000 lei pém-

kötelet az egéaz hastoibérletet iz uj litiionbér ellevébsu megtartani, különben innak
fele részére itm tarthat igényt. A viták elinléiétére a községi elöljáróság illetékes, mely
nek katarosau elien a járati fószolgabiróhoz
egyfokú ftllehbetéinek van helye. A reatWet
1880 tvl okt 8-án tépeU életbe.

-t A —latnsai estssata. httásaak -terOAFéliz-Jiget hátsó
letén jól itmert egyén volt Weltner . Károly
taviban termett
kemeoeahCgjéiii káwkedő. A miit - héteu
Stleti Sgsskben Győrött tartórkodiftt t a jó ifia szép ia ssk
vásár utas a- győri Royal kávéházban mnlatott barátaival. Azonban a tok ital megártott
n á d .
és egy éjfél tájbtD Oesreesett tőle ét meg
hall. Holttestéi i nemauialóki iir. temetőben 1 f. hő 24-én vasárnap
helyezték Őrük ojngalomra.
- f * | délután 4 órakor
nyilvánoi Árverésen
el fog adatni.

^ ^ ^ K A B O F O R M

kenőcs ujbó! kapható,
beghamarabb megszünteti; a viszkelegtéget, ótvart, sflmört, rühességet. ~
Nem piszkit, szagtalan, nappal is hasz
nálható.
)
Próbatégely, nagy tégely ée családi té
gely .adagokban.
Kapható a helybeli gyógyszertárban, va
lamint megrendelhető-a budapesti tőraktárosnál Törők J. gyógyszertárában
Bndapest, Király-n. 12.

• S z o b a

konyhabntorok
megléteire
kerestetnek.
Cím megtudható

a

kiadóhivatalban.

Űzletmegnyitás.
Cielldömólkón, a Oyár-utea 8.'
alatt, özv. Gayer Gjoláué parkja
melletti területen

géfJavitó ia kováeimükelyl
rendeztem be. Országsuk nagyabb vá
rosaiban szerzett tapasztalataim képessé
lesznek, hogy mindenféle mezőgazdasági
gépet tzakizeiBen^nértékeltároo javítsak.
Kocsivaialáit, lőpalkolást él a kováusztkmtba vágó maukákat pontosan
és ItikiiscHreteseu végzem. Szíves párt
fogást kérve.
hazaBai tisztelettel

— Hsrváth Károly
oki.

patkoló •> kotaikovAca.

As V i k m. k i r. Osztilyiorsjáték I-ső
bJUása atvisiker 17-éa kezdődik.
Minden második sorsjegy nyer.
00.000 sorsjegy. 30.000 nyeremény.
Főnyeremény esetleg 1 BtlUlé E.
Sorsjagyárak misdin osztályhoz: egész
68 K, Al 84 K,-negyed 17 K, nyeleid
8 K 50 fillér. - Igész sor01 ttok is kaphatók I ;<
Helyben k s i t i é s m i n l a n n n e n i h e ü bt mitllyeoeijetvét.
Hiuie u t á l i i e n n i l i árUcilé* I

A sí. kir. állami Osxtálysorsláték
iöániiája:
Csslldömolk, Blkócii-nt 25. tz.

Egy lékarbaa leví

v a s á g y
'..JÉa-aif
gyermek-vaságy
m

eladó.
Og

a klaáibaa.

- Kőmives
mnnkákat
épületek külső és
belső' tatarozását, uj
épületek
készítését
vállalja Ott Mihály
kőmivesmesterCzelldomölkün, Nemesdömölki-utca 44. sz.
(Stétka biz.)

Bfy sfssi •bédlót
bsvsaó beliölil

azoaaal slaii.
Clm a klaiibsa.

VESZEK
minden mennyiségben ssiaát, sial-

TUkwmkMbM

, labot,
takarmanyrésát,babot,
Ktmanssaljal
J B Í 8• i»tM
t
ulót, mákot, lticsét és mindenféle
S i u v é a r t t o s a i a g CisUiosiolk.
As Oiitrék ilágyir Bask mellék'helye.
migvakat.
As illő mtgyír Altilánoi biiloiiló téttssés
Szisz Albert takarmány és ter
kerületi tóSg nökií|e.
ménykereskedő
M i t e k é i elíogidenk: betétkönyvre *.
Badapest, Képszinhaz-atca 16. sz.
fotystsémlAra.
Váltókat leeximitoluak.
lelsalSi-kSIstSnOkit íoiyóiilnnk.
KUestsIklt nyajtank: értékpapirokrt.

Valtoiái a meaetrendben. T. hó 10tél ktsdve a Balaton d. v. vonatok heteokint
Bétemsset és pedig Baeapest d. v.tól Wieaig
a 801/801 isalatasrreoat kedd, osStOrtők és
taombaton ét at ellenirányban a 101/503.
sstssa baláton vonat izerda, péntek ée v i 
tanap fog közlekedni, L évi-október l é t ő l
kezdve Bndapest ée tfagykanizsa közt minden
tedtörtökön közlekedett 10*. él 801. számú
gyorsvonatok megszűnnek. F. hó 15 tói penrsljaSSfill H'JlHllSlillSSSJIlhiia bmlektSt kezdve a Bidapeit Tipoleza között az tontékri. —
1118. él 1114 .asámu személyvonatok esak
Vtékpapiroktt tenSok ét eladaak,
kellőn, uerdán ét pénteken, az 1115. és 1118. igy hiiomáiyban, mint i t j i t izámlára.
ssésn személyvonatok pedig esak kedden,
Teljeiitünk ugy belföldi, mint iSJsMst
•tűtOrtökön és szombaton közlekednek. Dgyanatak f. hó 15-től kezdve a «13G. ét 81 IS. 8itlAs*kM él i-.utiláiokit.
külföldi péanemeket igy dollárt, itaaásásra veszprémi vonatok forgalma, az 1116.
és 1187. atáZM vonatok menetrendjében Al kol éi lirál itb. viliink ée .Ildink.
sóörstől Balatonfüredig kiterjesztetik. Az 1138.
I Beváltunk iielrénreket, kieoreoll értékél 1187. számi vonatok vasarnip kivételével pipirokit.
aaponta közlekednek. Alsóőrs Balatonfüred
llindeunemü (tüi, élet uh.) hiitoeitíiokötött as 1118. és 1116. siámu vonalok
bníapetti, ss 1117. és 1118. száma vonatok kit — mint at Eliő magyar álltlénm biitopedig tapoltcai mozdonnyal továbbitandók. sitó tánaiag ketflltti /flügynöAsége [elveizünk,
vonatkitérő személyzetit Tapoliza állítja ki.-f-A-kinktilet körébe tartoiö BÜsásaasaiI
A Biíapoet—Bilatooföred közt jelealeg csak
flgyit Ieboayolironk.

nim.

Téllé!

cukrász
berendezés
assisii slaii,

T

PANNÓNIA cipőgyár

P Á PÁ M, (a baromfi piac mellett).
Készít (mérték
után is), raktá
ron tart és gyári
áron elad min
denféle gyer
mek, leányka,
fin, női- és férfi
cipőt elsőrendű anyagból.
Tisztviselőknek
éreirgedméfryt
nyújt
Ugyanitt cipész és csizmadia segédek

felvétetnek.

•artos Tiseésél
1 Sági-ntci

10.

st.

Jókarban levő

lyernrekkossl i s
»gy gysrmek nék,
.mely egyúttal játszó
kocsi is, azonnal el
adó Fülöp JisOSBil
Czelldőmölk, Ferenc
József-utca 6.

Egy fürdőkád
és egy

teljesen

uj

férfi téli kabát
„eladó.
Gm a kiadóban, j

