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KEMENESALJA 
•egjelen minden vasárnap reggel. 

Előfizetési-ár: Ei ész évre 48 ezer korona, 
negyedévre 13 ezer K. Hirdetés előre fizetendő. 

Egyes rzam ara 1000 korona. 

P O L I T I K A I LAP. 
Felelés ntrkwle éa kiadó : 

tMNKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség é l kiadóhivatal: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája CzelldömiJiköa, 
ida intéződök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemO pénzillelékek. 

Harang kérdés megoldása... 
Miért nincs Czelldömölkön harang ? 
Ezen kérdésre nem oly könnyű válasz, 

adni, mint-az emberek kőzöl sokan hlszikt 
hogy egy-két szóval ezt ef lehet, intézni.. 

liulalahan teli lenni ani-ak, hogy » 
világháború okozta anyaghiány kiegészítésére, 
pótlása céljára a törvény erejénél lógva a 
harangokat is rekvirálták, köztük a czelldö
mölki rém. kath. hitközség harangjait, is. Bár 
egy harangra a hitközség- igényt tarthatott 
volna, de az akkori helyzetbe vissza képzelve 
magunkát, amikor vitéz csapataink az-iország 
határain kivrll, idegen főidőn dicsőségesen, 
vitézül harcolva, verték az ellenséget; bent 
az országban a hadsereg részére akkor folyt 
a hadiknlcsöo jegyzése s a harangok rekvi-
rálása. Sok-sok jó hazafi vagyonát adta a 
hadikölcsönbe, a czelldömölki akkori apát 
pedig hazafiúi lelkesedéstől áthatva a róm. 
kath. hitközség képviselőtestülete határozata 
nélkül hagyta az ntplsó legnagyobb harangot 
a .László, harangot is a haza javára el
vinni. Amiként a hadiköleSOa jegyzés' révén 
suk-sok család a hazafiai áldozat készsége-
ért sok nélkülözésnek lelt kitéve, mert a 
habom kedvezőtlenül fejeződött be, épogy 
kedvezőtlen a volt apát cselekedete a harang 
kérdésben, a vesztett habom következtében. 

Amióta csak a két kis csengelyűszerü 
harangocska hívogatja a hivőket Isten dicsőí
tésére s adja tndtnl, hogy az élők sorából 
egy jóbarát, jó ismerős kidőlt, utolsó útjára 
kisérik, azóta folyton napirenden van a czell
dömölki harang kérdés, átér egy ízben elég 
szép aránya' gyűjtés is lefolytatódolt, mely 
az akkori viszonyokhoz mérten kecsegtetett 
azzal, hogy •nemsokára a harang meg log 
szólalnia. Igen ám, ember tervez, Isten végez. 
A pénzünk értéitelenedésével a gyűjtött ado
mányok elégteleneknek bizonyultak s nem 
lehetett harangot beszerezni, igy továbbra is 
kérdés maradt > vájjon mikor lesz harang 
Czelldömölkön?. 

Sokan vannak Czelldömölkön, akik t á 
madják a volt apátot a hazafiúi áldozatkész
ségeért Sokan vannak, akik támadják a volt 
plébánost, mert a gyűjtött'' adományokból 
nem csináltatott harangot, sokan támadj 'k a 
papokat, miért nem csináltatnak harangot, 
hisz ez az ő kötelességük alb. Mindezekre 
a válasz az, hogy mennyivel más volna a 
helyzet, ha a háború a mi javunkra dől el, h 
a az adakozók oly mértékben és anyagban 
adakoztak volna, hogy a pénzünk értékcsök
kenése mellett és a harang beszerelhető lett . 
volna, vérül pedig a papok sem bírnak oly 1 

- áldozatokat hozni, amely a hív "k kötelessége | 
V á z u k erdekei' szolgálja. . . stb, de az I 
bizonyos, hogy támadásokból sohasem lesz j 
harang Czelldömölkön. 

Az emberek a legjobb hiszemüség mel- j 
lett-is tévedhetnek, de azok, akik csak bírál- ] 
gátnak, támadnak s a cél leié nem cselek
szenek, azok folytonos té-ssdésbeu vannak; 

. Itt _az idő cselekedjünk. Elérkeztünk 

oldható, csak egy kis megértés és áldozat- | ki.-.iek a színia éjszakai tűz fényébe és amit 
készség kell hozzá. Az eddigi harang alap benne látok, azt akarom pár szóban leírni, 
bizony-bizony parányi része azon 140 millió j Tüz volt tehát — de hála Istennek, a 
koronának, amelybe egy caRy harang kerül. 
Igen. 140 millió toronát kell Osszéadni,össze-
hozni a hivők körében, Czt-ltdomolk lakossá
gának áldozatkészségeinkén. Hogy ez mentől 
könnyebnen, Összhangban BiegulühatO.legiuu, 
az adakozás, Czelldömölkön a.-róm. kath. 
családfőket számítva, egy-egy családlőnék 
vagy egy dollárt, vagy őt aranykoronát, vagy 
'25 k i . buz.it, vagy pénzünk mostani értéke 

. szerint 00. ezer papírkorona! kell adomá
nyozni és pedig, ugy, hogy feiit. 2 bOnapon 
belől, a másik felét két részletben egy éven 
belül fizeti. 

Ez volna a minimum, mely a harang-
kérdés megoldásához rezek Remélve, hogy 
vannak szegényebb hitközségi tagok, akik ezt 
leróni nem tndják s ezekkel szemben a va
gyonosabb éa tehetősebb hivők a minimum
nál magasabbra fogják adakozásokat meg
szabni. Továbbá, hogy minden hivő vallási 
meggyőződése, hitében vetett reménnyel, ily 
csekély áldozatot felajánl Istennek, a boldog
ságos Szűznek tiszteletére és diesőrtesérP. 

Fogadják az eljáró gyűjtőket azon jó
akarattal, amily jó szándékkal, akarattal ál
doznak Istennek, remélve hogy jó cselekede
tük méltó jutalmazása nem fog elmaradni. 
Köszönettel vesszők a máa vallású czelldö
mölki lakosok Ónként fölajánlott adományait 
is, akik a róm. kath. ügyet adományaik által 
támogatni óhajtják a felismerik, bogy á czell
dömölki harang kérdés megoldass sok e -étben 
az összlakosság érdeke is. Ezt .falismérve, 
adományaikkal elősegítik, hogy a harang mi
előbb megszólaljon Czelldömölkön. 

A gyűjtők csak a róm. kath. hitközség 
tagjaihoz fognak elmenni, míg a másvallásn 
adakozók adományaikat a gyűjtők" utján, 
•vagy közvetlenül a róm. kath. plébánia hi
vatalhoz juttathatják el. . 

Mutassuk mag, hogy mi is kitartunk 
akaratunk mellett a amit elvitt a világháború, 
szorgalmunkkal, Isten segítségével újból meg. 
létesítjük, kőztük a azelldömolki harang kér
dést is megoldjuk. Adományainkkal arra tö
rekszünk, hogy a harang mielőbb a toronyba 
felkerüljön, hogy hirdesse Isten szeretatét, 
Boldogságos Szűz nagyságát, embertársaink 
szeretetét s végül hs az élet küzdelme meg
szakad, utolsó akkord... a-harang hangja k i 
sérje a csendes nyugalomra. CtirdkyJduos. 

A tfls fényében. 
Szágnldó, gomolygó, éjsötét felhők kö

zött fény lobbant és szikrázva indult neki 
rejtelmes utjának. Egy ideig szabadon ciká
zott a sötét éjszakában — azután egy szal 
drót útját ?zegte és bevezette oda, ahol a 
polgárság közvagyona állott ki sem fejezhető 
i 'ilfUnn fnlhiilmniira 1 riüájal^belécsApotl a 

rend éber őre észrevette és az idejekorán 
elősietőknek sikerült azt eloltani.*' Nem veit 
nagy tüz — mondják — de arra ép elég 

'volt, a fényében meglássék t>.-Hdömölk egyik 
n - " - i ™ — x»máld)lCmtÉttŰt H y * 

szégyenfoltja: IQzrendészeti szervezetlensége. 
Égett a tüz negyed 12-kor és a fecskendő 
háromnegyed 1 órakor került elő. Tűzoltó 
volt vagy 4 mellette, lajt egy sem '— és a 
fecskendők mellett levő tűzoltóknak fogalmuk 
sem volt, bogy a szükséges vizet bogyan 
szerzik mag. Csöbrökkel, tálán — mint vala
hol, holmi Isten hátamögOUi falában I Síire, 
tömlő volt — de nyomó tömlő — szarnem
mel láttam, egy rövid tekercs volt csak a 
fecskendőn! Mire a kürtös előkerült — máz 
elaludt a tűz, de ha nincsenek idejében ott 
azok, akik ott voltak, ma porba omolva 
üszkös romokban hever nemcsak a Hangya, 
de tán az egéas városrész. Ennyit a tűzöl 
tokról a tűz. lényében. 

Most epizód a. nagyközönség köréből. 
A rendőrtiszt intézkedéseket ad. Méltatlankodó 
hang a tömegből: 

• Kérem én köztisztviselő vagyok . . .< 
Has jelenet. Valaki erélyes haogon szól,hogy 
ne nézzenek tétlenül, hanem hordjak a vizet I 
Hang aa éjszakában: hordja az, akié a Han
gya!— Ugy nagyjában ezeket láttam, hal
lottam a tűz fényében. Embersk: ebben a 
tűzben Ist'an szólott: szervezzétek mag a 
tűzoltóságot I -

Vigyázzatok: S Noé idejében 120 oss-
tendőt adott a megtérésre, aztán alábocsá
totta az özönvizet 1 Minket tOzes oatorral 
intett meg — ha nem énjük mag a szavát, 
elpusztulunk. Egy valaki — aki ott vott. 

A hősi halottak 

Ozlethelyiségébun tűzet támasztott. Vétkes 
mulasztás történt-e a szerelés körül? ezt 

emlékoszlopának alapja javára a nagystmo-
nyi tűzoltó éa nőegylet május 25-éa ugy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerűit 
műkedvelői előadást tartott 

A programra pontjai a kővetkezők vol
tak: 1. A simonyi énekkar a Hiszekegy-gyei, 
majd pedig irredenta dalegyveleggel szerepelt, 
alig egy évvel történt megalakulása dacára 
is bámulatosan öaszhangzatos előadásban. 
Ezzel kapcsolatban a résztvevők kitartó szór-
galmának kiemelése mellett nem mulaszthat
juk el, hagy az elismerés pálmáját ne nyújt
suk az énekkar megszervezőjének és egyben 
a műkedvelői előadás rendezőjének, Ludvan 
Sándor ev. tanítónak, aki a mai anyagias 
világban, szinte példátlanul álló fáradhatat-
lanságávat és Ügyhnzgósagava! életre keltette 
és úgyszólván marói holnapra respektábilia 
oivóra emelte. A programm S ik száma volt 
vitéz Horkay Bélának, a hősök érdeméit mél
tató emlékbeszéde. 3. A Fekete toborzó című 

telephon vezetékbe és az a czelldömölki Hangya""! uiedeula n»inmnnek_a_-mOk^djrelői színvona
lon messze tnlemelked6^iivójn~eTőgliáiia kO-
vetkezett ezután. Itt Karácsonyi Rózsinak 
közvetlen természetességgel kreált és a több. 

Kizárólag elsőrendű. 
minősegbes a 

l e g e l ő n y ö s e b b 
árakon 

S T E R N J Ó Z S E F R . T . Kizárólag elsörendfl 
minőségben a 

Kizárólag elsőrendű. 
minősegbes a 

l e g e l ő n y ö s e b b 
árakon Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860. évben. 

l e g e l ő n y ö s e b b 
árakoa. 

Női és férfi rirhaszSvetek. Női, férfi és gyermek-fehérnemfiek. Vászon és mosfiáruk, 
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Megérkeztek a legnjabb liberti, grenadin, 
batist, mosó selyem, voal, karton és festő 
újdonságaink, nyári mosó férfi ruhavász-
üák, ftör, mnslin és selyem harisnyák nagy 
választékban, melyeket a legolcsóbb árban 

W e i l e r T e s t v é r e k 
divatára üzletében kapja meg. 

Czelldömölk. Járásbirósági épület. 

szereplőnek, Szálai Róza:, tk, C-trmazia Gye-
Iának asjCíizmazia Lajosiak hibátlan játéka 
mellett kOlflnOsen. ki keli emelnünk a női 
főszerep alakítóját, Szűcs 'Ilonkát, aki szere
pének átérzése, beleélese folytan minden 
adott helyzetben, ösztönös biztossággal találta 
el a megfelelő httngot és modort Játéka 
szívből jövő és szívhez talált, úgyannyira, 
hogy a hősi halottjaikat visszaemlékező né 
zők -soraiból lei feltört a- hantos zokogás, 
minden tapsorkánnal meggyőzőbben jelezvén, 
i , „ f ? gjj atskujl tnkéletes, hatásé mecrázó 
erejO volt A pöttömnyi kis Lőrincz Jóska 
jól megjátszott 'gyermekszerepe nemkülönben 
stílszerű vn illeszkedett bele a darab miliőjébe. 
A szereplőket a közönség, élvezetes játékuk 
elismeréseként •valóságos virágcsővel árasz
totta el. 

• A programm t i k pontja a czelldömölki 
vonósnégyes játéka volt, amelyet általánosan 
ismert magas színvonalú tudása folytán nem 
kell külön bemutatnunk ezen lap olvasóinak. 
Ennek keretében Roczor Daninak szóló éne
kével kapcsolatban a legnagyobb csodálattal 
kell hogy megemlékezzünk hangjának,színben 
és terjedelemben szinte példátlan gazdagsá
gáról és ériékességéről. Műértő, hallgatok 
elfogulatlan véleménye szerint bűnös köoy-
uyeiműség ezt a hangot; elkallódni hagyni, 
mert ennek valamelyik elsőrangú budapesti 
színházban, legméltóbban az Operában volna 
a helye. 5. Boross Sándor rom. kath. tanító 
szavalata és egy harctéri temetést ábrázoló 
élőkép, szinten nem kis mértékbea járultak 
hozzá az est erkölcsi sikeréhez. 

As anyagi siker is méltó .volt az' er
kölcsihez, valamint hősi halottaink emléke
setéhez. A tiszta jövedelem az adományokkal 
együtt a hat millió koronát meghaladta.Ezzel 
vonatkozásban ki kell emelnünk az Intapusz-
tai uradalom és a Klein testvérek áldozat 

~ készségétrakiiregy-egy bárány idomanynz-i 
sával jelentékeny mértékben emelték ez 
anyagi siker nagyságát nemkülönben a nő
egylet minden egyes tagja is, akik viszont 
olyannyira művészi tökéletességgel elkészített 
sültlésztáknak kiárusításával lokotlák as ered
ményt, hogy a közönség az óriási készletet 
rövid időn belül hordta, a szószoros értelmé
ben hordta szé'. mert a kismérvű hetyifo-
gyasztástól e-tekimvo, a szép számú és elő-
kelő vidéki, közönség vette meg és vitte el 
•otthonába. 

Készpénzádomanyaikkal felsőbüki Nagy 
György 30 ezer K, Vidós Dániel. 20 ezer K, 
Kemenesaljái Közcazdasagi Hitelbank 10 ezer 
tt, liemetir-.nljai Takarékpénztár 20 »»T K, 
Breiner Samu Sárvar 20 ezer K, Szabó 
László, Hajnal Samu, Szabó Aladár 10'ezer 
K, i l j . Vidos József 20 ezer K, Braun Gizi 
10 ezer K, Djzsa Endre 5 ezer K, Gőcze 
Jánosné 10 ezer K, vitéz Fekete Lajos 100 
ezer K, Zoagor"Márton 50 ezer K. Ábrahám 
Sándor 25 ezer K, Mód Aladár 20 ezer K. 
Tóth Istvnn Inta 10 eVer K, Horváth Károly 
CsOnge 25 ezer K, Torapa Jozsel 5000 K, 
Szűcs Mari. Szűcs Samuné 15 ezer K. Főcén 
Sándorné 10 ezer K, Csizmazia Jenő 15 ezer 
K, Gőcze Lajos 5' ezer K^Márkus K71U eze7 
K, Ssabó—F"»'y "m»i»imtnl»jHonns flzelldö-
mölk 100 ezer K. Szakály Miklós 30 ezer K, 
Banvó Károly Bécs 50 ezer K. a nagysimo-
nyi Ev .Nőegylet 703350 koronával járullak 
a Hősök emlékoszlopának alapjához, amely 
szívós adományokért az Ünnepély rendezősége 
ezúton is hálás köszönetet mond. 
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A C e n g O r a i megelégedésre Vadász 

Jenő longorahangoló. Előjegyzések e lap 
kiadóhivatalába kéretnek. 

H I K E K. 
Személyi hírt Jandi Beruardiu apát 

, Győrbe uuzult a 40 éves érettségi találkozó 
'löki.szil - i végett ' - 1 — 

Áthelyezés. A vállá; és közoktatás
ügyi miniszter a czelldömölki járás testneve
lési, vezetőjét, Braila Valér főelőadót. Kör
mend székhellyel a körmendi és szentgotthárdi 
járásokba helyezte át. —" A 'czelldömöTki 
' i r » . i«»in«...i^^i oyyHÍt a szojuizédos sárvari 4*-
járás főelőadója, Szentivány Miklós vezeti 
tovább. 

Elmennek a rendőrök. A-rendőrség a 
tegnapi nappal befejezte községünkben-•'mű
ködését s a mai nappal ismét az 1920. év 
előtti állapotba kerültünk, tehát fejlődésünk 
nem előre, hanem rák módjára vissza halad. 
Ez a szomorú és megváltozhatatlan tény, 
amit már visszacsinálni nem lehet A rend
őrség több tagja már megkapta áthelyezését, 
amely szerint. Markovits. János rendőrtaná-
<tso« Szentgotthárdra, dr. Csukly Zoltán^ fo
galmazó Hegyeshalomba, Hajnal György" fel
ügyelő Esztergomba kerül. Ma délelőtt .11 
órakor lesz az-ünnepélyes átadás, amely al
kalommal az összes rendőrök díszben fognak 
kivonulni, a városháza előtt felsorakozni, 
majd a szolgabirósag elé - menetelni. Végül 
díszmenet-lesz a rendőrtanacsos tiszteletére s 
ezzel mély almunkból [elúbredUuk s marad a 
régi falusi Jellegünk. -

Bobán az adóügyi jegyzői - állás ' meg
szervezéséhez a belügyminiszter hozzájárult 

Dj Levente egyesületek Járásunkban 
A czelldömölki járás testnevelési vezetője 
május' hó első napjaiban ket cj Levente 
egyesületet alakítóit meg, Magyargeucsea es 
Kemeneshógyeszea í'ayyaryencatH disáeinOk 
"SíUCs Isliati es—Utreza üo|tan ny. uhzredo 
sek, elnök csengeri iiacrky Egon földbirtokos, 
alelnök Nagy László .tanito, jegyző Somogyi 
N. lanitó, pénztáros j.imics N. tanító, orvos 
dr. Szemtelen Kálmán leltek megválasztva. 
Kcmencdiögycsien diseelní)^ Rado Elemér 
földbirtokos, elnök Weisz Frigyes ev. lelkész, 
társelnök ifj. Rado Kálmán, alelnökök Nits 
István ej Feiler J.nó tanítok, jegyző Döbren-
tey Ferenc választatott meg. A választmányi 
tagok részben az ottani lakosok, részben a 
Levente egyesület működő tagjaiból-kerüllek 
ki. Az a.akulo közműiéi mindkét helyen az 
elemi iskolában folyt le'szépszámú közönség 
jelenlétében. ~K magyargencsi Levente* egye-
SBtet megalakulnia alkalmával Hac.ky, Egon 
földbirtokos az egyesületnek 1 mm. bnzát 
ajánlott fel. mely nemeslélkü adományért a 
jelenlevők-és a testnevelési bizottság elnöke 
köszönetei uumdtak. Folyó hó 18 an a járási 
testnevelő a Pápócz—szentmiklósfai Leventé
ket tekintette meg. A Leventék vasárnap, 
gyönyörű reggejeo, feszes tartásban, kettős 
rend kben h-.. --.fia- dalokat énekelve vonultak 

-ki a közéli vásártérre. A bemutatott tűzoltó 
és spuri cyákorlatok általános tetszésre talál
lak jemcsak-a- járási nevelőnél, de a-szép 
számmal megjelent közönség körében is. A 
befejezésül lefolytatott otabailtéri játékuk ke-
délyes, víg hangulata biztosit""arról, hogy az 
ifjak Petrovics József körjegyző és Horváth 
taqjtó- vezetése mellett jó utón, fokozatosan 
haladnak kitflzötljjugasztós céljuk felé. 

üj rend as áilampén-táraknál. Az 
állampénztárak fizetői szerepüket június 3-án 
teljesiük. utoljára Ettől fogva mint a pénz
ügyigazgatóság elsőfokú kirendeltségéi fognak 
működni, Azok a köztisztviselők tehát, akik 
jnnius 3-án nem veszik fel fizetésüket, már 
posta utján kapják meg -

Küldöttségek mostanában mind gyak
rabban és tu'lnagyszámu résztvevővel keresik 
fel az Országházban az egyes minisztereket 
ami többféle alkalmatlansággal jar.Intézkedés 
történt, hogy ezentúl az Országházba le-fel-
jobb 10 tagu küldöttségek s ezek is csak 
nemzetgyűlési képviselők" vezetésével bocsát
tatnak be. , 

Rovás. A nyári tikkasztó melegek be-
áltával a helyett, hogy a hatóságok a meg
kívánható tisztaságot rendelnék él, hogy 
ezáltal az esetleges járványoktól megóvnák 

gyepmesterek az árnyékszékek ürülékét a 
Dőmölki-ntcába levő apátsági telekre hord
ják és öntözzék szét, ami oly nagy bözt 
terjeszt, hogy nem lehet az utcának azt a 
részét meg sem közelíteni. Ez a telek ugyanis 
most elmunkálaüanul hever, mert a jogosul
tak várják a házhelyek kiosztását s akik 
részérő! már megtörtént az illetékes ható
ságoknál a feljelentés a további „piszkitás 
megakadályozása végett, azonban a hatósá
gok nem tesznek semmi intézkedést annak 
meggátlására, sőt a mécsesek mindennap 
éjjel serényen folytatják munkájukat A ha-. 
hatóság legszigorúbb intézkedését kérjük, ne
hogy későn legyen. Figyelő. 

Sport-mulatság. A czelldömölki Tö
rekvés Sport Egylet Pünkösd másnapján a 
László-vendéglő kerthelyiségében tekeverseny, 
tombola, szépségverseny, conletti és serpen-
tin- csatával egybekötött szigorúan zártkörű 
táncmulatságot rendez. Belépődíj szemel yen-
kin: N . H M K, családjegy'20 ezer | { . A mu
latság kezdete délután 4 órakor és tart reg
gel i óráig. Belépni a táncmulatságra csakis 
a meghívó" felmutatása mellett lehet Teke-
verseny kezdete délután 2 órákor. A zenét 
A'rvai Jenő zenekara szolgáltatja. 

Cserkeszek Czelldötnölkön. Szerdán, 
fnly . h6-88-áá*e hajnali Tnnallal , pápai 
kath. főgimn Corvin es a református főgim
názium Tisza István cserkészcsapata Czellbe ' 
érkezeit A két csapatot a helybeli Lehel-ek *> 
vártak az állomáson. Mindhárom csapat kath. 
tagjai fé(, hat órakor misét hallgattak. Majd 
kivonultak a dömölki majorban levő Árpád-
kori templomot megtekinteni. ütánna a Ság
hegyre, a JJazaltbanya tanulmányozására in
dultak. Á tetőn a várfái romjait, a knlturré-
teg feltárását szemlélték meg. A déli órákban 
a Ság szőlőiben pihenő volt. A csapatok a 
szt Benedek-rend kedves vendégszeretetét 
élvezve 2 órára beérkeztek a rendház elé. Itt 
néhány gyönyörű énekkel örvendeztették meg 

egybegyűlt városi közönséget Utána diszrae-
nelbitn való ellépéssel a pályaudvarra vonul
tak s a 3 órai vonattal Pápára utaztak. 

'. Eljegyzés. Néhai Gabnnyi Sámuel- bu
dapesti műépítész bájos - leányai, Gabrinyi . 
Margit oki. tánctanárod, aki már évek óta 
CzelldömOlkön közmegelégedésre, nagyou is 
tátogatott tánctanfolyamokat tart, eljegyezte . 
Pischel Ferenc oki. mérnök, jelenleg gyáros 
Argentínáiban. m* 

Aradba Balaton, amelynek nagymér
tékű apadásáról hallottunk évekkel előbb 
panaszokat Ma akkora a vízállás, mint kö
rülbelül 7 évvel előbb, amikor a parti, része
ket is elöntötte egy ízben a habom alatt 

Galgóczytsnlntéset Budapesten Mária 
Ierézia-lér-3. t e l j e 3 anyagi garanciával készít 
elő magánvizsgákra, érettségire. Tanulmányi 
vezető Toborffy Zoltán dr. főreál iskolai tanár 
egyetemi magántanár. Telefon Józssf 95—35. 

Fogászati műterem. Wellner Gyula 
veszprémi fogász június 1-ja helyett jnnius 
15-én jOn Crelldömölkre és fogászati mun
kálatokat végez július l - i g 1 
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Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelidömöik. 
Sági-utca 29 szám 

Teleion : 7. aaaja 

Foglalkozik m i n d e n n e m ű banksze rű üzletekkel . Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 
teljesít. Elfogad félmilliótól felfelé betéteket 

• • * Tiltókra és egyéb 
J ie t i koaztkainatra 
ér téktárgyakra. . 

és kölciönöket oynjL. 

Aa állami kölcsön fizetésénél 100 | 

takarékkoronái 130 papirkoronar^l számita- . 
uak. A hivatalos, lap vasárnapi száma kOzli J 
a pénzügyminisztérium rendeletét az állami 
kölcsönre 1924. május 27-től június 2 ig 
történő készbefizetések elszámolása dolgában. 
4 rendelet ugy intézkedik, hogy ebben az 
időben történő állami kölc. ön befizetéseknél 
minden 10Ű takarékknrooát 130papirknroni-
val kell egyenlőnek számítani.' 

Sportünnepély. Nagysiraonyiban mait 
vasárnap az elesett bősök emlékünnepélyen 
a nagysitnohyi Levente csapat az ottani t.purt-
pHy«o, Yflgy 3000'főnyiközönség előtt sport
ünnepélyt rendezett Ölt volt az Ünnepélyed 
Braila Valér főelőadó, járási testnevelési 
vezető is, aki a .versenyeket megszemlélte. 
Az egyes, versenyekben a következő eredmé
nyek voltak: L Dlskos: Vajda Dávid 2350 m, 
Vida Dénes 23'—, Hegyi Lajos 22-J.O m. I I . 
Sulydobás: Vida Dénes 10-70 m, Szűcs Lajos 
1020, Vajda Dávid 9~90 m. UT. Gerely vetés: 
Vajda Dávid 24-80 m, Vida Dénes 24— m, 
Vass Sándor 22— m. IV. 350 m. Staféta: 
Törők Zoltán L csapata, Koudica István IL 
csapata. V. 100 méteres síkfutás: Török Zol
tán 1, Hegyi Lajos IL, Bakk Antal III. Az 

. athletikai verseny után tootball mérkőzés 
volt á nagysimonyi Levente egyesölet és a 
czelldömölki H csapat között Az első fél
időben 1:1 volt az eredmény. A második 

- félidőt azooban nem játszották végig, mert 
egy Juszt nevű simonyi játékos sportszérOt-
len es legyelmezetlen magatartása miatt a 
bíró- a játékot beszüntette. Reméljük, hogy a 
Nagysimonyihnz hasonló versenyeket rövid 
idővel a járás minden körjegyzőségében fo
gunk látni. ~ 

TAa a Hangyában. A szerdán éjjel 
tomboló viharban a villám leütött a Hangya 
telefon-vezetékébe és ettől töz támadt meg-
gyuladtak a cigaretta hüvelyes dobozok es 
égni kezdtek. Az epén arra járó rendörőr-
széin lelt figyelmes a Hangyából kuzivárgó 
fényre, amit gyanúsnak talált,, a résen be
nézve meggyőződött arról, hogy az üzlethe
lyiség belsejében töz van. Mire megérkeztek 
a bnltkulctokkal, már többen voltak az Ozlet 
előtt, akik hozzáfogtak az oltáshoz. Szerencse 
volt, hogy a reudőr a tüzet keletkezésekor 
mindjárt észrevette, ami.által megakadályoz
tatott, hogy a tüz nagyobb pusztításokat 
vihessen vérbe. 

K i a korsó szépe Cielldömftlkőn. A 
Színházi Élet uj pályazatára tömegesen ér
keznek vidékről a szavazatok. Az országos 
szépségversenyben, Czelidömöik közönsége is 
kiveheti a részét,'* ha beküldi szavazatait a 

«onyéra,—vagy lányars^JL 

Holpert József, Jakab Péter. Nagy József I . , 
Horváth Károly, Arany István, Ihász Lajos, 
Szclestey Samu. Nagy János I I . , Rába 
Aulai, Németh Vendel, Németh István III . , 
Barabás Károly, Jéger Karoly, Szabó Sándor, 
Tóth István vonatkísérő altisztek. Fütöházl 
személyzet körében cjjorválh József, Szántó 
Gyula, Kiricsi János, Magyar József. Csányi 
László, Szabó Károly vontatási segédlisztek, 
Talabér Adám éa Budai József vontatási 
altisztek. 

A rábakecskét i hős ik emlékoszlopá
nak felállítása, javára a rábakecskédi ifjúság 
jonins 9-én műkedvelői előadással egybekötött 

Szinházi "Élet legújabb száma már közli a 
szavazatokat is. A lap ismét bőséges tárta-

,j lommal jelént meg. A papának igaza' w l t . 
Baj van Zsófival, a Szegény gazdagok bemu
tatóiról kózől iiyönyürü felvételeket, a renge
teg külföldi és vidéki -színházi riportokon, 
intimitásokon kívül. Fényképek vannak Incze 
Sándor lapjában a párisi olimpiászról, azon
kívül gazdag mozi, sport, adtó^nyáralási ro
vat található a lapban, mely ezen a héten a 
Magyar-Szinhae. újdonságát a Szépség teljes 

Ovegét adja mellékletül. A lap ára 0000 K, 
negyedévi előfizetés 00 ezer korona Kiadó-
hivatal Budapest, Erzsébet körút 29. 

Automatikns előléptetés a Biv-nál 
Állomási személyzet körében: Csizmazia La
jos, Horváth Ferenc, JUarsovszky József, Jak-

.• Uo Vilmos, Szalay Imre, 'Torkos László, Tol-
nay Géza. Uitz Imre, Zsiray Károly üzemi 
segédtisztek. Csepregi Sándor, Farkas János, 
Gréezi Ferenc, Gócza Sándor, Kovács Sándor, 
Laki Gábor, Molnár József I . , Pintér János, 

' Simon Ferenc,' Szöka József, Takács Lajos, 
vonatkísérő segédtisztek, Tengelic* István, 

tgHiniü.átságYA tart A-t Unnepély matatás t . 
A Hazáért, irta Posa Lajos, szavalja Varga 
Rózsi. 2. A gyűtlment, falusi történet 1 kép
ben, irta Géezy István. 3. Piros sima, nép
színmű 3 felvonásban, irta Csite Károly. 4. 
A goromba házmester, dialóg két férfi szá
mára. Előadás után táncmulatság '• 

Soronkivuii előléptetés. A magyar 
államvasutaknál 1924. évi május hó 1-vel az 
alábbi tisztviselők léptek-elő": Placaek Dezső, 
Petke Gynla mérnökök, Szíjártó Kálmán' 
ellenőr, Póczik Ferenc ellenőr, Makk József 
hivatalnok-ellenőrré, Teleki Lajoe hivatalnok, 
Szép Jenő hivatalnok. 

Jégverés a Sighegyen. A hétfőn este 
itvonuló viharral jött jég' a Sághegyen a 
szőllőkben nagy "karokat okozott - különösen 
a hegy északi részén, úgyszintén a" szerdán 
éjjel esett jég is.. A hegvbirtokosok becslese 
szerint az eddig ígérkezett termésnek csak a 
lele várható. 

A teleméit illetékek a mai nappal 
jönnek érvénybe. A kiadásunkban megjelent 
könyvecskék ezen uj tételekkel átjavítva 
könyvkeroükedéjünkben megszerezhető, mely
nek ára SOúO korona Ügyvédek, közjegyzők, 
körjegyzők, kereskedők részére teljesen nél
külözhetetlen. 

népkönyvtárak ' létesítése, A kultusz-
mmisztenü nbau elkészüli javaslatok szerint 
minden község, amelynek lakossága az ötezret 
meghaladja, köteles lesz népkönyvtárat léte
síteni, a kisebb községek részére a megye 
atlifc fel könyvtárakat. 

Olvasóink érdekét szolgáljak már 
akkor is, midóu tudomásukra hozzuk, hogy 
a Sliv tarifa emelése elölt a május 31 és 
10 !»>•• között megtartandó árumintavásár 
alkalmával feláron mázhatnak Budapestre. 
Méginkább szolgáljuk azzal, hogy figyelmez
tetjük: keressék fel az ország- legnagyobb 
szövetárnházát, a világhírű Semler J. cécot 
bol a" latrányosságszámba menő uyári divat 
különlegességek, férfi és női szövetekben c ak 

" rövid iib lg tarló rendfctvoti-ocoásiós árakon, 
szerezhetők be. A cég felhalmozódott mara
dékai uláii még •.:.:' nagy árengedményt 
nyújt 11 ci-ulca 7. alatti főlerakalában és 
Koronab. rceg-utca 9. alatti fióküzletében. 19 

főtárgyalás alapján, a vád .és a védelem meg
hallgatása utad meghozta a következő 

11 é 1 a t e t : 
I . Singer Ferenc vádlott 44 éves, izr. 

vallású, nős, 1 gyermek apja, mészáros és 
hentes, volt katona, ir, olvas, Vagyonos, bűnös 
az 1920 XV. te. 1. |> 2. pontjában ütköző 
ée minősülő árdrágító visszaélés vétségében, -
amelyet ugy követett el, hogy Czelldömölkön . 
1923 évi június hó 28-án leszúrt sertés hó
sának, tehát oly közszükségleti cikknek kiló
jáért, amelynek a legmagasabb árát a ható
ság'meg nem állapította, 2800 korona vétel
árat, tehát olyan ellenszolgáltatást követelt 
. . I . . . I I .1 Í - . - I U -vi^AUM .ty.lfc 
a méltányos hasznot meghaladó nyereséget n 

foglal magában. 
A kir. törvényszék szirt L Singer Fe

renc vádlottat az 1920 XV. te. 2. bekezdés 
1. pontja alapján a Bik. 91. § alkalmazása-, 
val 1,000.000 (Egy millió) korona pénzbün
tetésre, mint főbüntetésre, ezenfelül 500:000 
(Ötszázezer) korona pénzbüntetésre, további 
1 (egy) évi hivatalvesztésre éa politikai jogai 
gyakorlatának ugyanilyen tartamú felfüggesz
tésére, mint mellékbüntetésre itéli. 

A ' pénzbüntetést a behajtha£atlan;ága 
esetén r 0050/1923. M. E.. rendelet 7. §.a 
álapján 12.000 (Tizenkettőezer) koronánként 
1 (egy) napi fogházra kell átváltoztatni. - -

A hivatalvesztéti és politikái jogok gya
korlatának a felfüggesztését, ítélet jogerőre 
emelkedésétől kell számítani. 

A pénzbüntetést az ítélet jogerőre emel
kedésétől számított 15 nap alatt kell végre
hajtás Urhével a szombathelyi kir. ügyész
ségnél az .1920 évi XV. tc. 6. §-ában meg
határozott célra megfizetni. 

Smg»r Ferenc vádlott a Bp. 480. }-a 
értelmében köteles tíz eddig felmerült bfln-
ügyi költség fejében 63100 koronát és az 
ezután felmerülő bűnügyi költséget az illam-
kiucilároak megtéríteni. 

Az 1920 XXVL tc 7. S-a alapján el
rendeli az ítéletnek az elitéit kötetéin CzeU-

A szombathelyi kir. törvényszék. 
503ö'U'l»23/7. szám. 

. . A Magyar Állam nevében I 
A szombathelyi kir. törvényszék, mint 

ussorapiróság. árdrágító visszaélés bflnletto 
miatt Singer Fecenc és társai ellen a kir? 
ügyészségnek 13081/1CS3,13688/ 1923ri3683/'-
1923 és 13685/1923 száma vádiratában fog
lalt vád felett dr. Valkó Miklós kir. törvény
széki tanácselnök mint elnök, dr. Gergely Jó
zsef kir. törvényszéki bíró és Kaiser Lajos 
ülnök, valamint dr. László Jenő joggyakornok 
jegyzőkönyvvezető részvételével dr. Sólyom 
Ervin kir. ügyésznek mint közvádlónak, a 
szabadlábon levő vádlottaknak és dr. Tompa 
Sándor éa dr. Filipp Frigyéé ügyvédeknek, 
mint védőknek a jelenlétében Szombathelyen 
1024. évi márciue hó 26. napján megtartott 

dömölkön megjelenő Kemenesalja cimO heti
lapban való közzétételét 

Egyéb mellékbüntetések kiszabását mel
lőzik. 

A kir. törvényszék 1. Singer Ferene 
! vádlottataznég egy rendbeli, 
]' 0. Németh Ottó rk. vallású, 3.1 éves 
j budapesü-síuletésűf czelldömölki lak . nős, 

mészárus és hentes, volt katona, ir, 'olvas, 
I 'vagyonos vádlottat 1 (egy) rendbeli, 

HL Tóth Viktor 40 éves, rk. vallású, 
I ludadi szüleié •:. czelldömölki lakos, mét.zároa 
. és hentes, nős, 3 gyerniek apja, ir, olvas, 
' vagyonos, 
[ IV M.i-rna'r Gyula, 42 éves, rk. vallása, 
! répczeszentgyörpyi szflletéiü, czelldömölki la-
j kos. Jiői, I) gyermek apja, mészáros és hentes, 
I volt.kaiona, ir. olvas,. vagyonos vádlottakat 
i 2 (kettő) rendbeli és 
j V. Heimler Izidor. 42 éves, izr. vallású, 
i acádi születésű, czelldömölki lakos, nős, 

gyermekteleű, mészáros és hentes, ir, olvas, 
volt katona, vagyonos vádlottat 1 (egy) rend
beli az 1920. XV. tc. 1. §. 2. pontjába üt
köző és az r.'-Jn. XXVL tc. 8. §-a szerint 
minósStő árdrágító visszaélés bűntette miatt 
ellenük emelt vád alól a Bp.-3k*8. § ának 8, 
pontja alapján felmenti. '..."* . 

I n d o k o l á s : , ' 
A kir. Törvényszék Singer Ferenc v á d ^ 

lott dr. Tengler Elemér, Fejes Imre szak
értők, Kiskovits Gynla, Németh István, Kiss 
Ferene és Gerse Imre tanuk vallomása, a 
lőtárgyaláson ismertetett kimutatások alapján 
a következő tényállást állapította meg. 

Singer Ferene vádlott azt a sertést 
amelyet közfogyasztás céljaira Czelldömölkön 
1923. évi június hó 28-ánleszuratott, 117.300. 



A. oldal. -

koronáért vásárolta. Fizetett vádlott 3 szá
n lék forgalmi adó címén 3519 koronát, 
vágóhídi és vágási költség, valamint vizsgálati 
díj címen -2000 koronát, rovar és hajtási díj 
címén 3000 koronát. Összes beszerzési költ
sége tehát 125819 korona volt. E leszart 
sertés 54 kilogrammnyi nyers hnst és 20 
kilogrammnyi nyers szalonnát szolgáltatott. 

A lenti' sertés után bevétel volt: 54 kg. 
hasnak kilónként 2360 koronával egyenlő 
127440 K, 20 kg. zsirszalonnának kilónként 
3000 koronával egyenlő 60000 K, Összesen 
187440 K. E bevételből levonandó 3 százalék 
forgalmi adó címén 5500 K, 6 százalék el-
lorgácsolás és kihűlés címén 11000 korona, 
Összesen 16500 korona, mely Összeg a bevé
teli Összegből levonandó és igy a vádlott a 
bevételi Összeg címén 170940 koronát kapott 
Ezen összegből levonandó a beszerzési költ
ség, vagyis 125819- K és igy maradék Singer 
Ferenc vádlott javára a belszervek értékének 
e figyelmen kivit! hagyása mellett 45121 K 
A tiszta haszon. 

Ez a vételárra eső összegnek 20 szá
zalékát, mint méltányos hasznot meghaladó 
nyereséget foglal magában. 

Minthogy Singez Ferenc vádlott a ki
mutatásokban felvett többi vágatasoknál is 
átlag 20 százalék hasznot kapott, igy nem 
volt javára figyelembe vehető egyéb olyan 
veszteség, amely a terhére megállapított-eset
ben a 20 %-pn felüli nyereséget méltányossá 
tenné, ezokbóí Singer Ferenc vádlottnak e 
tényállásban foglalt cselekménye megállapítja 
az 1920. XV. tc. 1. § 2. pontjába ütköző 
árdrágító visszaélés vétségének tényálladéki 
elemeit, tehát a kir. törvényszék Singer Fe
renc vádlottat e vétségben bűnösnek kimon
dotta és megbüntette. • 
T " A bOntetés kiszabásánál súlyosító-kö
rülményt nem észlelt,, enyhítő körülménynek 
vette a vádlott büntetlen előéletét és csalá
dos állapotát 

Minthogy az enyhítő körülmények any-
nyira nyomatékosak, hogy a vádlott cselek
ményére' előirt fogházbüntetés legkisebb mér
téke is aránytalanul tulazigorunak mutatkozott, 
• kir. törvényszék indokoltnak találta a Btk. 
OS. § át és a vádlottat a bűnösségével és 
kereshetőségi viszonyaival arányban álló pénz
büntetésre ítélte. . 

A kir. törvényszék Singer Ferenc vád
lott oielekményét az 1920. XXVI. tc 8. § a 
szerint bűntettnek azért nem minősítette, 
mert a cselekményében az ismételt elköve
tésre irányaié' szándék, igy az ozletszernleg 
fizott visszaélés nem forgott fenn, közellátás 
érdekeit súlyosan nem veszélyeztette. 

A kir. ügyészség I . Singer Ferencet 1 
(egy) rendbeli, 11. Németh Ottó 1 (egy) rend
beli, I II . Tóth Viktor és IV. Heiszner Gyula 
vádlottakat 2 (kettő) rendbeli, V. Heimler 
Izidor vádlottat 1 (egy)rendbeli az 1920.XV. 
tc. 1. §. 2. pontjába ütköző és az 1920. XX VL 
tc. 8. § a szerint minősülő árdrágító vissza
élés büntette miatt vádolta azon az alapon, 
bogy I . Singer Ferenc vádlott CzelldömölkOn 
1923. évi jnnina bó-9-éo levágott ökör hasas-
ért kilónként 1600 koronát 1923. évi juniqs 
11-én és 13-án leszórt 1—1 darab sertés 
hasáért 2000'koronát, zsírért 2800 koronát 
IL Németh Ottó vádlott CzelldömölkOn 1923. 
június hó 8-án leszúrt sertés húsáért 2200 
koronát zsirért-2800 koronát. I II . Tóth Vik
tor és IV. Meiszner Gyula vádlottak 1928'. 
tnájus hó végén marhahúsért "1700 koronát 
és a CzelldömölkOn az 1923. évi június hó 

.' '-^énjevágott Bk8r busáért' 1000 koronát és 
V. Heimler Izidor vádlott CzelldömölkOn 
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tehénnek és ökörnek a húsát kicsontozva 
kai basznak feldolgozva, a hasnál olcsóbb 
áron értékesítették, nem látta bizonyítva azt 
a ténykörülményt, hogy a fent megnevezett 
vádlottak ezekben az esetekben a beszerzési 
költségek figyelembe" vételévétrötyan á r r tO- : 
vetéltek volna, amely a mészáros iparban a 
bőrnek értékét, a hentes, iparban pedig a 
vételárnak 20 százalékai meghaladja, miért 
is őket ellenük ia árdrágító visszaélés bfin-
tettje miatt, emelt vád alól a Bp. 326. f-ának 
2. pontja alapján felmenteni kellett. 

Az ítélet egyéb rendelkezése jtz idézett 
szakaszokon alapszik. 

Szombathely, 1924. évi március hó 26. 
napján. Dr. Valkó Miklós sk. a tanica elnöke, 
dr. Gergely József sk. kir. tvazéki biró. 

A kiadmány hiteléül Röppenszky Gyula 
irodafőtiazt 

A D/5038/1928/7, számú ítélet végre
hajtását a Bp. 494. § a alapján bizonyítom. 

Szombathely, 1924. március 26 án. • 
l ára l Szabó Jené 

21. szam. 

TavaM elmuit, i tt vau a nyár! 
Ugy szép a nö, ha fessen jár, 
Uj ruháját — ha akarja 

~Dr. BalOflfiné—tnegvnrrja. 

Nyári menetrend. 
1924. évi június hó 1-től. 

Szombathely felől Czelldömölkre érkezik 
gyorsvonat t70fTÍndul-1T-18 

' . •» 815 • 827 
személyvonat 010 » 026 

> 426 -' . ' 434 
. , . - . 9.22 _ . 9-32 

gyorsteher személyszáll. 1512 > 16-02 
C'-ell-Pápa között közi. teher-azemély 5 30 
Győr felől Czetldömölkre érkezik-
gyorsvonat 1139 indul 11'49 

i Olcsóbban-és szebben nála -
Nem varr senki Ccellben máma! 
Azért csak ü hozzá menjen, 
Nyári ruhát ott rendeljen 1-
Alakit is olcsó árban, 
U k i k T a z Árpád-utcában 1 t t 

Golyós csapágyakat 
javítok és raktáron tartok S F I R A I 

Budapest, TI. Stiy-ntca TI. 

Tanuló l e á n y o k 

személyvonat -
20-40 
5-21 

20-19 
1556 
9-50 

1540 
935 
4-56 

Székesfehérvárról Czelldömölkre érkezik sze
mélyvonat 14 55 

19S3 
10-57 
17-30 
1250 
510 

Zalaegerszegről Czelldömölkre érkezik vegyes
vonat 7-66" 

» (VI. 28-tól IX. 8 ig) ' 1582 
1950 

Czelldömölkről Sopronba indul 300 
» 1545 

Sopronból Czelldömölkre érkezik 9O0 
1830 

20-30 . 
4 3 1 . . 

20-11 » 
vegyes r - 1528 » 
gyorsteher személyszáll. 927 ~ > 
Czelldömölkről Székesfehérvárra iciiul 

> megnyitás napjától 

• megnyitás napjától 
Czelldömölkről Zalaegerszegre indul 

» (VL 28-tól IX. 8'ig) 

borjúhúsért évi majns no vegén 
2100 koronát tehát oly kőzszOkségleti cikk-
nvic kilójáért, amelynek a legmagasabb arát 
a hatóság meg nem állapította, olyao ellen
szolgáltatást kCvele|tek_é3 fogadtak el isme-
rétien vásárlóktól, amely méltányos hasznot 
meghaladó nyereségét foglal magában és 
ezen fizlélszeroieg visszaélésük által egyszers
mind a vád'otlak a közellátás érdekeit is 
súlyosan veszélyeztették. 

kir. törvényszék a főtárgyalás adatai 
alapján és különös tekintettel arro, hogy 
Tóth Viktor és Meiszner Gyula a vádbeli 

bőven earaaabáa, terpenttndus a oe 
ls lobi mlnöíáQbSE kasiülö kivilo Uszütó 

•a koaaarvkló hatáasal bü-ó clp&kxiaw J 

BEHES TESTíE£E£;VEGY£SZETI GYÁRRT 6T0R. 

Nagyrabecsüit hölgyeim és nrainj, 
e-héten Budapesteo 

csak az udvarban v ! ? i r i , r - « « 
az olcoü mar. 
3500 darab tartós pamutvászonmaradék mé 
térje 13640 K, 2400 db. összevart pamnl-
vászonlepedő darabja 58.100 K, csodaszép 
120 cm. széles női kelmékjméterje 28.100 K, 
férfi Sftonyszövet; feliücésT keltőLir méterje 
S9.4O0 K. sely.mlényU, kitónő előtti méterje 

35.§0O koron.,. 
D. m. remekszt-p kosztom é.s .velourkelmék, 
színtartó kanavasz • és zephirekf batisztschit-

felvétetnek dr. Baloghné 
varrodájában. a 

Építkezők ügyeimébe! 
Legjobb éles homok építkezéshez 

agy nagyban mint kicsinyben, esetleg 
házhoz szállítva is olcsón kapható. Meg
rendelhető lapunk kiadóhivatalában. 

Többféle használt botor eladó. 
'• C m a kiadóhivatalban. 

CzelldömölkOn a Gyár-utcában, a Rótt 
major mellett 1500 négyszögöl szántö-

föld, amely 

h á z h e l y n e k 
alka lmas , azonna l e l a d ó Mini V i l m o s n á l 

• - ~ ~ CzelldömölkOn. 

Ne dobja el 
viselt kalapját. 

mert a mindenkori napiáruál 30 %-kal 
olcsóbban átalakítja, javítja, tiactitja a 

Farkas kalapterem 
Pápán, Szentiioba-otca 20. 

Mindennemű férfi é s női kalap a kivá
lasztott modell szerint javittatik á l 

Női szalmakalapok átvarrása a legújabb 
divat szerint eszközöltetik. 

Űzletmegnyitás! 
Van . szerencsém -Czelldümölk és 

vidéke nagyérdemű közönségének szíves 
tudomására hozni, hogy a Sági-utca 9. 

száma házban 

cipészmüheiyi rendestem be. 
3?.'szanr alan 73—Műhelyemben trlváliaiok- férfi és 

iladasra kerfllnek:—női cipők és Cr.izmák késailését, fejelé-
seket és borításokat: - ' 

Elsőrendű segédemmel minden
nemű javításokat gyorsan és pontosan 
végzek. Fö célom áz, hogy á nagyér
d e m ű közönség szíves pártfogását minél, 
szélesebb körben kiérdemeljem, olcsó 
ésr jó- "munkáim átta | . "A nagyérdemű 

fonok, bőrerős auginok, törölközők-, d e i á i n - é s - . ^ ö z ö r , s ( í é í • » » » pár t fogásáL k é r i j _ 
-kékfestőmaradékok, s'z/slnjjizsak .és hasznait kiváló tisztelettel 

zsákok mindén elfogadható arón. 20 "• ' . - Kárpáti LajOS, cipész. 
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