
•egjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ar: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 

K, egész erre 80.000 K. 
Hlrdetég dija éltre flzetesáo. 

P O L I T I K A I L A P . 
Feleli-. nar t i i rKI é. kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: . 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ida intezendők a axellemi réaat tflstó közlemények 

hirdetések és mindennemű pénsilletékek. 

Megmarad a forgalmi add. 
Irta: Farkas Elek a >Baross Szövetség, 

igazgatója. 
Annak idején talán a .jön a tatár, ki

áltás idézhetett lel olyan rémületet, mint 
aminőnek okozója volt a mnlt héten az a 
hir, amely arról szólt, hogy a különböző 
érdekképviseletek nem tudtak megegyezni 
egymással a lorgalmiadó uj rendszerében és 
ennélfogva nem kerül egységes- vélemény és 
számítás a pénzügyminiszter elé. 

Az a rendszer, amelynek alapján az 
érdekképviseletek ki akarták dolgozni egyűt-
te-eo azt a becsületes mértéket, amely sze
rint fizetni kellene a különböző anyagok és 
tárgyak után a forgalmi adót, tudvalevőleg 
vagy a vámnál fogta volna, meg a külföldről 
érkező árut, vagy a termelőnél adóztatta 
volna meg a belföldi termelési cikket. A 
külföldi árok megrovását illetőleg tudtunkkal 
nincs baj. Azonban a Gyáriparosok Szövet
sége az utolsó pillanatban visszalépett, kije
lentvén, hogy nem vállalja azokat a nagy 
százalékokat, amelyeket a gyártmányok után 
fizetni kellene, ha a közbülső forgalmi adó 
tételek (tetess megszűnnék. Mivel pedig a 
pénzOgymini-zter annak idején kikötötte, hogy 
az érdekeltségek olyan számítást terjesszenek 
eléje, amely biztosítaná az érdeke tségek ga
ranciája mellett az állam számára a forgal
miadóból befolyó évi 100 millió aranykoronát 
meghaladó jövedelmet, a Gyáriparosok kivá
lása az egész ügyet könnyen kátyúba juttat
hatja. Pedig énnek a kátyúba jutásnak nem 
szabad megtörténnie. A mai válságnak, amely 
s magyar közgazdaságot pusztítja, több oka 
van. A forgó töke. illetve a hitel hiánya, a 
nagy adók, a közönség vásárló képességének 
leromlása és az a sok-sok adminisztrációs 
teher, amely a kereskedelmet és ipart sajtja. 

~ Nagy vállalat berendezkedhet ilyen ad
minisztrációra anélkül, bogy igazgatásának 

. úgyis számottevő kMtségeit jelentékenyen 
fokozná, de amikor nyakra-főre adminisztrál-
tatják a kisiparosokat, kiskereskedőket, -az 
náluk időmolasztásbsn és tényleges költség
ben olyan sokat jelent, hogy ez a költség az 
ára áránál már szembetűnően jelentkezik. 
Mivel pedig sz több fokozaton át történik, 
sz a költségszaporodás is többszörös. Ez 
azután jelentékenyen nOrsli sz árakat és a 
vevőképesség csf'kkeoése mellett csökkenti 
még tovább a forgalmat Szóval a beteg 
állapotnak egészen alapos fokozását idézi elő. 

Elterjedt mondás s kereskedelemben a: 
nagy forgalom, kevés haszon jelszava. Hogy 
lahsssen azonban beérni esekély haszonnal 
akkor, amikor a nagy forgalmat nem érheti 
el a kereskedő, mert ha ő csekély haszonnal 
éri is be, tényleges fizetni valói és admi
nisztrációs költségei mégis snnyira fokozód
nák, hogy a vevő fejét csóválva a fizetéskor 
és nem hiszi el a kereskedőnek, hogy csak
ugyan csekély haszonnal érte be. 

Éa ha még legalább az államnak haszna 
származnék ebből a rendszerből, de a mai 1 
tOrvény- agyonadminisztrálja a kiskereskedő- f 
ket és kisiparosukat, de másrészről az érzel 
járó nagy szervezet költségei agyonsdminisz-
trálják a befolyó forgalmi adó jövedelem 
jélénték»nv részét is. 

A gyáriparosok népszerűségi kérdést 
j csináltak a dologból, mondván, hogy a rajok 

való áthárítás esetében lehelnek cikkek, ame
lyek utan 10 százslék forgalmi adót is tar
toznának fizetni, amivel készítményük termé
szetszerűleg megdrágulns és a közönség foko
zott mércékben szidná ókét a drága áruból 
kifolyólag. Ez a felfogás azonban nem áll 
meg, mert a későbbi fok-.-n megtakarított 
forgalmi sdó tétélék az árat akkor, amikor 
az a közönséghez jut, olcsóbbá' tennék ' a 
maiaknál s igy a nagyközönségnek nem lenne 
oka panaszra. 

Ezt a kérdést meg kell oldani akkor is, 
l ha a gyáriparosok n°m akarnak tudni rutai 

Legfeljebb ellenükre, ha nem lehet velOk 
egyetéri.'ileg. A mai állapot tarthatatlan és 
ha az állam megtalálja az hj rendszer mellett 
számításait, akkor nem szabad a gyáriparo
sok kedvéért sem a régibea ragaszkodnia. 

Ha Ausztria msg tudta oldani ezt a 
kérdést az Állam károsodása nélkül nem 
jeleothet katasztrófái az sj rendszer Magyar
országra nézve sem. A mai padig azt jelenti. 

r | kénytelenek 
szorgalmukat 

A Hósök emlékének megöríkitése 
városnnkbtn. 

A Hö-ök emlékének megOrökilésére in
dítóit gyűjtés első aktusa bezárult. A gyűjtés 
eredménye 26,250 500 korona. Ezen Osszer-
ből as ev. Nőegylet Záaortzky Sándorné 
elOOkoő vezetésével 7,554.000 koronát, a rom. 
kath. Nőegylet dr. Havasey Béláué el n Ok nő 
vezetess mellett. 4,556000 koronát, az izr. 
Erzsébet Nőegylet Honig Sámoelné elnOknó 
vezetésével 7,881.000 koronát gyűjtött Aa 
adakozók névsorát már közöltük és cikkűnk 
végén folytatjak. 

A gyűjtésen kivfll 6,258.500 koronát 
adskozlsk egyesek a pénztárnok kezeihez = 
26,280 500 K. Az ifjúsági egyesületek között 
első helyen kall smlitsnOnk a C S. E . t 
976.000 koronás adományával, sz sv. ifjúsági 
egyesület 739 000 koronás adományával, 
azután a máv. temetkezési segélyegylet 275' 
ezer koronával, a celldömölki ipartestület 
250 ezer koronával, at isr. ifjúság 260 ezer. 
koronával, a róm. kath. Legényegylet 189.000 
ezer koronával, a Törekvés Sport Egylsl 25 
ezer koronával járult hozzá a gyűjtés ered
ményéhez. A takarékpénztarak közüj a Ke
menesaljái Közgazdasági'Hitelbank. 1 millió 
koronát, a . Kemenesal ai Takarékpénztár r t 
250 ezer koronát adományozón. i 

A" lelkes és hazafias Nőegyletek részé
ről a már emlitstt úrhölgyeken kívül az 
alábbi kedves őrnők voltak szívesek fárad
ságot nem ismert buzgalommal közreműködni 
a.gyűjtésnél: a rom. kath. hitközség részéről 
Horler Jánosné, B-n-cz Lajosoé, Póczik Fe 
rencné, az ev. Nőegylet részéről Szarka Já
nosné, Kncxor Józsefné, Kastyán Ferenené, 
az izr. Nőegylet -részéről Galambos Béláné, 
Blettler Páloé, Rákosi Jenőné úrnők. 

Ezen Igazán hazafias és kolturális cél 
érdekéhén kifejtett munkálkodásukért asm 
tudunk elég köszönetet mondani a fenti ked
ves nrnőinknrk. Tudjak azt, hogy durva bán-
tódásokban is volt részük, de kérjük, felejt
sék ezt el, mivelhogy a sértéseket egy szent 
Ogy érdekében kifejteit munkájuk közben 

kapták és ha a jövőben ' 
leszünk munkájukat, ismert 
kérni, hs tagadják msg tőlünk és tegyék ssi 
ismét olyan szeretettel és odaadó szorgalom
mal, mint azt eddig tették. As ifjúsági egye
sületeket kérjük, hogy a hazafias és kulturá
lis cél megvalósilhalása érdekében lássanak 
mánkéhoz, dolgoztának hangyaszorgalomul,-i, 
mert nekik válik leginkább dicsőségükre, ha 
a Hősök emlékét mint olyant, mely nélkül 
hazafias és kulturális nép nem élhet, felállí
tani segítségünkre lesznek. 

Még sok pénz kell. Tehát adakozzanak 
a magukat eddig kihúzok is. Adakozni állani 
doan lehat s lap szerkesztőségében, Pietnits 
Ferenc dr. elnök, kormánylőtanacsosnal .és 
Csoknysy József pénztárosnál. 

A Hótok emlékéi megúrökilő bitolltüg. 
Adakoztak még a következők: Károlyi 

István, Gersei Ferenc 100 ezer K, Jándi Ber 
nardtn 76 ezer K, Pethő Károly né, Fodor 
Lajos, özv. Ágoston né, Permay György, Pe-
repalios Jánosné, Bornemisszs Károly, Roeen-
beim Jenő, Ozv. Vsiga Mlbályné,Csupor Sán
dor, KockOT Lajos, Ozv. Kovées Jánosné, rfj. 
Reich Imre, ifj. Vadóes Sándor, Szarka Ká
roly 26 ezer K, Szántó Gyula 20 ezer K, 
TOrOk Antal. Fodor- Lajos, Sümegi István, 
Pethő Vendel, Molnár Sándor, Németh Ká
roly. Horváth Károly, Kovács Lajos, 'Vo (in
ger Jánosné, Szabó Jakab, Lampert Gábor, 
Szombatheht József, Buza János. Dénes Jó
zsef, Poliak Lajos, Fudemann Ignác, Vidi 
Lajos 15 ezer K, Horváth Béla, Ozv. Marton 
Vincéné 26 ez-r. B»s» Vilim*. Stak Vilmos, 
Mayer Edéoé, Szakéi Gvnrgv, C anvi László, 
Bálint István. Szabó Antal, Bagics János, 
Rosta Sándor, Tóth N, Takács Mihály 20 
•ser. Farkas Lajos 25 ezer, Wendler Lajos, 
Supola Vilmos, Nagy Pál,. Giczy József 30 
ezer. E. L 50 ezer, Czrraky János 18000 K, 
Lichtschem Gusztáv, Horváth Ferenc. Tóth 
István, Morsovsky József, Siunger István, 
KlaUl Kálmán, Molnár József, Özvegy Boda 
Lajnsné, Halasz József, N. N. 15 ezer K, 
Pető Sándor, Pslotás József, Marton Józsefné, 
Tengehcs István. Horváth Imre, N. N., Móricz 
István, Jakab Péter, Szel estei Samu, Tóth 
József, Farkas István, Farkas János, Nagy 
Sándorné, Szalóky Zsigmond, Hol pert József, 
Kovács László, Koez István, Eresei Gyula, 
Berta József, Horváth István, id. Nagy János, 
Szegedi Gyula, GyOrkös István, özv. Koez 
Józsefné, Tóth László, Fischer Pál, Svendor 
János,' Németh. Ferenc, Tóth István, Szép 
János. Seifrid István. Rozsa Ferenc, Csirko-
vics Józsefné, Bedenios Mártonná, Bartos La-
josné, Zsámboky Lajos, Márkok Florián.Vasili 
János, Hári János, Ho'pert József, Szombat
helyi István, Szili József, N. N., Fodor Henrik, 
Simoi ffy István, Klsm Lőrinc, Ozv. Horváth 
Józsefné, Kusztor István, Msszlényi István, 
Pető Imre, Tasnerne. Kustos Gyula, Kiss Fe
renc, Nsgy Károly, Tóth József, Császár Ist
ván, Tima József, Szenes Sándorné, Wendler 
István, GyOrkOS István, Krepsz Ferenc, Lend-
vai GyOrgy, Horváth József, Miks Antal, Déri 
András, Szakács. Ferenc, Ozv. Kovácsné, Né
meth János, Boda József, Takács József^zabó 
József. Perneczky, P'spp Mihály, ÖIT. Collog-
náth Gyulané, Babos Karoly né, Feslerék, N. 
N., N. N., Ozv. Kovács Józsefné, Kovács lat-

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebbén 
teljesít. Elfogad félmilliótól, felfelé betéteket heti koéztkamatra és kölcsönöké! nynjt 

váltókra és egyéb értéklavgyakrar ; ' ; 
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vau, öli. Bisitzkyné, Vasa Jánosoé, Olvas-
hatlan, Papp Sándor, Györkös Sándor, Sági 
Gyala, Alma>i János, Nagy Lajos, Csaba 
Uszíó, Sjateer Sándof. Teiehii Györw.^ l ib-
rus J ó ' S f I , Kontics Annus, Nagy Antal, Ozv, 
Erfiss Sabdorné, Gál Lajos, BaVacskay Mihályi 
Zábonrzky Sándor, Nagy Sándor, Nagy Sán
dor, Vargyas Ferencné, Henjitz Károly, FűlOp 
Imre, ozv. Kovács Sabdorné, Sípos Gergely, 
Lalics Milán, Viooze Sándoroé, Koroanay 
István, Bolinger Sándor, Szabó János, Sümegi 
János. Sümegi Gáborné. Németh Jtno*. Pia-
esek Dezsó 10 ezer K, Bati István 3000. K. 
Bakody László 1000 K. — Ezzel az összes 
adakozók n e v e i közöltettek.-kérjük azonban; 
ha valaki mégis kimaradt volna, a szerkesz-

. tőségbe bejelenteni szíveskedjék. 

B T R E 
Jándi Bernardin domoiki apát. kor-

mánylótanaesost, kedden délelőtt a Griff szálló 
nagytermében a zárda uOveidi kei ünnepély 
kereieüeo köszöulüiie* fel. iats a kalh: Le
gényegylet dalárduja azerenádot adott és dr. 
Horváth Karoly piébános köszöntötte a kath. 

- Legényegylet nevében, mint annak védnökét, 
mire az ap.it me'éghangu beszédben koszO i'.e 
meg a nh-gemíékezésL Másnap a váios elő
kelőségei és a hivatalok köszöntötték az 
érdemdús főpásztor!. 

Zászlószentelés. A celldömölki Drleá 
nyok Mária kongregációja ma délelőtt szen
teli fel zászlóját es avatja fel ut Tagjait DW-
elótt haromnegyefl 10órakor Szögyépy-Manch 
Mária zászlóanys fogadásával kezdődik az 
ünnepély, akihez Kuthy Manci m. ::d üdvözlő 
szavakat A ödvítglés Qtáa 10 órakor kez
dődik az ünnepi natymíse, melynek végezte 
otán i zasnó megs: iotele.se ée az uj tagok 
felavatása.' A • zászJoázOaek bcveréáe a űrnap . 
lom előtti terén történik, ha kedvezőtlen idő 
lenne, ugy ez a tarhatbah tartatik • meg. A 
zászlót köszönti Nagy AnuUs. Á" zasztoszöae-
zéssel a délelőtti ünnepség befejeződik. Este 
pontosan 8 órakor a Maria kongregáció mű
soros éstélyét tartja a -Griff szálloda nagy
termében és pedig magyar dalokat énekelnek 
Petrovics Irén és Szalay Marinka Picrette 
tánc. Lejtik: Kamondy Ilns, Kamnndy Manci, 
Pálffy Ilus. Szalay Marinka. A Mária zászló
ról felolvas Egerszegi Miei. Rózsalánc lejtik: 
Lengyel Ibiké és Bnbica. Egy helyi vonatko
zású lOrténelr színmű 1809-ból 1 mesévé;, 4 
képben •Ceiii legenda, cimmel, melyet Por
koláb István i r t fejezi be a gazdag műsora 
estély. Mindazokat akik tévedésből meghívót 
nem kaptak volna, a Mária kongregáció elnök
sége ezaton hívja meg ugy a zaszlöszenlelési 
ünnepélyre, mint a műsoros estélyre. 

A tüzrendeszeti felügyeli ma vasár
nap járási tözoilóegyesűleteinket vizsgálja 
felöl, hogy azok meg vannak-e szervezve éa 
a tOzoltóazerek jókarbao vannak-e. 

Javadalom megállapítás. Járásunk 
főszolgabirája holnap Kemenesmihalyfán a 
javadalom megállapító bizottsággal a celldo-
mOlkvidéki körjegyző javadalmait állapítja 
meg, amely otán Tokorcson és Kemenessöm-
jénben megejti a kdzségbiró választást 

•üzoros estély. A. celldömölki evaog. 
ifjusagi egyesület Pünkösd hétfőn este 8 órai 
kezdettel, az egyesület céljaira táncmulat
sággal egybekötött műsoros estélyt rendez. 
Az est műsora: Csakhogy itt vagy valahára, 
Dal, dal, énekli az egyesület énekkara Szórády 
Dénes karnkgy vezetésével, önképeidé, tréfa 
1 felvonásban. Részlet a .Bagdadi kalifa, 
cimü operából, előadja a vonósnégyes. Férj
hez menjek ? monológ, előadja Szarka Irénke. 
Karthágói harangok, melodráma, szavalja 
Szarka Ferenc, zongrán kiséri Kirchner Elek 
zeneszerző. Magyar táncok, lejtik: elemi isko
lás tanulók. Rózsavölgyi Márk keaergője, 
előadja a vonósnégyes. Bácsi, komédia 1 
felvonásban. . y. 

•egaivó. A Felsódooántoli Mezőgazda
sági Kamara májas hó 24-én, ma vasárnap 
délelőtt 9 órai kezdettel tartja Győrött a 
Kereskedelmi ée Iparkamara I . emeleti ülés
termében Vilmos császár-ut 5. (Leánygimná
ziummal szemben) V. rendes - közgyűlését, 
melyre a kamarai tagokat éa érdeklődő gaz
dákat ezennel tisztelettel meghívom. A tárgy-

Hölgyek I Figyelem I Gazdái! 
Szeplő, májfoltok es napsütés 

elleni krémek, dekánként' kimérve az 
összes párfőm és kömiviz különlegessé
ge u; lüxdösapkák, bokaíormáió gno 
mipólya; az összes háztartási cikkeit: 
légyfogók, iiaftaliti, rovarporok, ruha-' 
festékek és kalaplakkok stb. Cséplés-

pliez mentSszékrények bviü^yminiszijri 
rendelet'.-k szeriut felszerelve; áiisrttáp-
porok é s mezögazdasáxi vegyszerek. 
Kaphatók Celldömölkén a Sient György 

drogériabaa. 

sorozat közérdekű voltára, való tekintettel, 
kérem a kamarai tagok minél nagyobb szam
bán való megjelenését, utalással alapszabá
lyaink 9. Svának rendel kezesére. Tárgysorozat; 
1. Jelentés a lenutóbbi közgyűlés óla kifejtett 
kamarai működésről. 2. AHásloglatís az 1925. 
évi jövedelem éa vagyonadó tárgyában. 3. 
Előterjesztés a WsflddnánToti állattenyésztés 
fejlesztése tárgyában. 4. Az 1924. évi zár
számadások bemutatása és a felmentvény 
megadása, 5. Az 1925. évi költségvetés elh>: 
gadá-a 6. Esetleges indítványok. Gróf.Khuen-
Héderváry Karoly .-k. Azoknak a kamarai 
tagoknak,, kik nem laknak.lt-kamara székhe
lyén, as ülésben raio megjelenésűk alkalmá
val felmerült útiköltségeit a kamara megté
ríti. Az igazgalóválasztmány a kamarai ülé
seken résztvevő tagok napidíját öOOCOKban 
állapította meg. Akiknek a gyűlésen yaló meg
jelenése egy napnál több időt vesz igénybe, 
azoklCO ezer korona térítést kapnak! Ezen
felül minden kamarai tagnak I I ik osztályú 
vasúti menetjegyet téríti meg á Kamara. 

Elhalasztott vásár Ságon. Alsóságon 
a szarvasmarhák között a szaj és körOmfá-
jas fellépett, emiatt a inajus 26-iki országos 
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munkaprogrammjat ismertette A közgyűlés 
utau >A fertőző állati betegségek .-ről elí-
adást tartott Manninger Rezső allatorroti 
főiskolai tanár. Diana a vendégek a sziget• 
t á r i várhoz vonultak ki, ahol dr. Rqsa Ernő 
kir. közjegyző, kormány főtanácsos tartott elő-
adást a var törtenetéről, A kiállítás négy 
napig tart, mely idő alatt a Zrínyi eat-
kész csapat, az állami polgári leányiskola, a 
mozsgói műkedvelők tartanak színielőadáso-
kat és ünnepélyeket. A cserkészcsapat bemo-
tatja a cserkészek tábori életét, a vásártéren 
ailatbemutatas.es állatvásár lesz, a sportte
lepen sportüonepély és mérkőzés, a Stefánia 
Szövetség pedig gyermekegészségügyi ver-enyt 
rendezett. 

A Válás esetei. Ly ol.aao a fővárosi 
könyvpiacon nélkülözhetetlen gyakorlati kézi
könyv jelent meg, rnely a házasélet legfonto
sabb problemajauak: a házasság felboutata-
oak, megtámadásának es semmisegének bo 
nyolult eseteit igen könnyen átiekinibeté 
rendszerben népies nyelvűn tai-.alja, ogjhögy 

gyakorlati iitmmaiot nemesük a jotaszok, 
hanem a jogkereső nagyközönség ía igeo 
nagy értékkei használhatja. A könyv, — 

marhavásár ezen napon n. m larthaló^meg. melynek irója dr. Gerő Erjift budapesti' ngy-
A község elöljárósága a, pótvásar engedélye 
léset kérte- ,•- mihelyt azt megkapja. lapQBfc--
ban közölni fogjuk a vásár megtartásának 
napját • • „ _ ' ' • 

véd — 30000 korona elő.eges beküldése 
mgllett kapható a kiadóim :• . .Merkantil. 
Nyomda éa Irodalmi Vállalatnál Budapest 
V t Izab^Tta^nrapr-TOr^ Mevr^nVmWr lapunk1 

kiadóhivatalá~uiján is. 

Jabtiál a ayngatmagyaroruá|i eaer> 
készkerü.et. A Magyar Cierkesz Szövetség 
II I . kerülete a püukösdi ünnepek alatt Ofi 
meg-hagy- oserlt*«i8íH)«pség keretében fenn
állásának öt T-vés jabjo amnt Ryagátaragyar-.. 
orszai; minden rászeböl összejönnek, a kerü
let cseráésziUzljei éa csapatin.TioAf egymást 
menismerjékMi a cserkesztéstvérT^kapcsolaio-
kat kiiuélyitséz." A '.szorabar+ieiyi csapatok egy. 
nagy tábort fo^rn^k'verni s i*t nyernek, elhe-
lyezéét az összes vidéki cserkészek. Májushé • 
30-án már állni'fog a- tábor s a tábortűznél 
vizsgázni fognak nj c erkesztisztek: Pün
kösd első napján lesz a kerületi tisztújító 
közgyűlés, diszjelvény\.idomáuyozás, folytató
dik a cserkésztisztek vizsgatétele, lesz tiszti
értekezlet, nyilvános cserkészdélután a tábor
ban, este nagy tábortűz és a Kultúrházban 
nagy Cíerkészest. Másnap Szombathely kör
nyékén cserkészjátékok a kerület összes cser
készének részvételével. Az ünnepséget juni
ális /árja' 1>T~X - eyrkWzjiapról.-sM a jubile
umról a kerület hivatalos Ispja Ünnepi számot 
ad k i . Az ünnepségen résztvevő c-erkészek 

A szetgenyi kultúrház avató ttnne-
pólye. A szergéayi Olvasókör Pti<Tkosd: bél-
főjén avatja fel koltoiházát ünnepélyes Vére. 
tek közölt," ami-ivei" "lánc nniatság Lövet. Az 
ünnepély délntau 1 órakor kezdődik. Műsor: 
Megnyitó beszed, .tarlja_Ajllal József elnOkr-f^abiieumi iVálleaálagat kapnak 
Avató beszéd, tartja dr. Moha&y Lajos ev. i 
lelkész. Az Únképzőköi és kultúrházának 
története, felolvassa Hettlinger Gusztáv,, az ; 
önképzőkör titkára. A hajléktalan, n'-pszinmü . 
1 felvonásban O.-izagjáró szelek" szárnyát} f 
irredenia dal, énekli Lampért Sándor. Az , 
elevenholt házaspár, bohózat 1 felvonásban. 
Amíg székely löldöu, irredenta dal, énekli 
Lampért Sándor. A bóbitás galamb, népszínmű 
1 (elvonásban. Műsor után tánc. A befolyó 
jövedelmet a kultúrház költségeinek fedezé
sére fordítják. 

•ayer János löldmivelési miniszter 
a szigetvári kialliláson. A Faluszövetség 
folyó hó 21-én AldozncsOtOrtOköo Szigetvá-
rott rendezett művelődési, gazdasági és ipari 
kiállítás ünnepélyes megnyitásán megjelent 
Mayer Jáoos földmiveléeügyi miniszter több 
nemzetgyűlési képviselő kisérotében. 0,'szág-
azarta nagy az érdeklődés a szigetvári kiállí
tás iránt, mely hivatva van a magas kultú
rájú Délsomogy népművészetét, gazdasági és 
szellemi életét méltóképen bemutatni. A' ki
állítás három sikoia épületben helyeztetett el 
és az egyes szakcsoportokba nemcsak Szi
getvár, hanem az egész szigetvári és barcsi 
járás elhozta mindazt, amit megtekinteni és 
amiben gyönyörködni érdemes. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitásán beszéltek: dr. Barla 
Szabó József nemzetgyűlési képviselő, Perczel 
Győző járási főszolgabíró, dr. Steínecker Fe
renc a FaluszOvetség ügyvezető alelnöke, 
Tallián Andor vármegyei alispán. A kiállítást 
a kormány nevében pedig Mayer János fold-
mivelésdgyi miniszter nyitotta meg. Délután 
az Alsódonántuli Mszögazdasági Kamara ün
nepélyes közgyűlése volt, amelyen a Kamara \ amelyben 
mult éri' működéséről beszámolt és jövő az estét 

Megérkeztek 
a bécsi újdonságok 

W E I L E R ™ I * E Ő 
divatáruházába, 

melyeket az alább felsorolt jutányos 
árban árusítunk. 

Francia eponge újdonság ictr. 
46—70 ezer K-ig. 

Creppek minden divat azinben 32—36 
Mosó voálok » » * 18—26 
Divatos mintás grenadin 10000 
Férfi ingek angol zefirböl 200 ezer K. 
Puplin selyeminget rende

lésre készítünk . 240 ezer K. 

: Pótbucin, A mait vasárnap a valódi 
izsákfai bucsut elverte az esd épen akkor, -
midőn Celldömölkről is a legtöbben mentek 
Vadászy Pál kedvelt vendéglőjébe. Hogy a 
kiránduló közönség ezen élvezettől ne essék 
el, Vadásxy Pál ma vendéglőjében pótbucsut 
tart táncvigalómmal egybekötve.'Akik a mait 
Vasárnap neki indultak az izsákfai útnak, 
azok bizonyára ma sem m i " < l n , t itthon, 
mégha bárhogy *r-sa4aT is az eső, mert a ' 
póthnesoban kényelmes fedett helyit találnak, 

a legkellemesebben tölthetik el -

http://ap.it
http://iotele.se
http://laknak.lt-
http://ailatbemutatas.es
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HoiTM lakat aleaéa 61 Hl öltöz
ködni. Hangzatos és sokat ígérő r ek lámok 
helyett az ízleli szolidságáról világszerte 
közömért Semler J. cég i saison előrehala
dottsága miatt elhatározta, hogy eredeti an
gol női és férfi divatkelme különlegességeiből 
rendkívüli occassiós eladást rendez. A kiváló 
alkalmi vásár . iránt országszerte óriási ér
deklődés nyilvánul meg és az elismerten pá 
retlan minőségű, nemkülönben disztingvált 
izlésll szOvetek — mélyek Mell • a kirakat-
verseny alkalmával a főhercegi pár legna
gyobb elismerését fejezte k i , — a világhírű 
Semler J. cég (Budapest, Bécsi-ucca - ? " « s 
Koronaherceg ucca 9) szam alatti üzleteibe 
állandóan oagy tömegeket vonzanak. Felhív
juk olvasóink figyelmét e körülményre es 
megjegyezzük, hogy a cég vidéki rendelőit 
soronktvBI pontos és figyelmes kiszolgálás
ban részesíti.' 

Nagysimonyi tűzoltók műkedvelői 
előadása A nagvsiínouji Önkéntes tüzolto-
egylet, semmi áldozatot nem kímélve, Pün
kösd héttőn a nagy vendéglő baltermében 
üzembe helyezi a simonyi búbánat malmot 
szinielőadással egybekötött táncmulatsággal, 
amelyre a bubanatbau szenvedőket falraga
szokon meghívja. Délután fél 3 é rakor tűz
oltói iskola- „gyakorlatok. Délután. 3 órakor 
Riadó. Délután, fél 4 -órakor tekeverseny. 
Délután i> órakor dtaztWvooulás zeneszóval, 
nsie-7 órakor mókedve ői szinielO idaa, ame
lyen színre kerül: Juhász legény,, szegény 
juhász legény, énekes magyar játék, amely á 
műkedvelők színpadán hatalmas sikereket 
ertel. A mulatság elhalasztva nem lesz, mert 
fedett helyiségben lesz megtartva:—-—r 

Elveszett AidpzöcJtörtokSi dsluun a 
Rakóeze uccatol a vasati állomásig egy Topp 

' »ziuü' k'abatöv Csaltál elveszeit A károsult 
kéri a «-ives megtalálót, hogy"-azt szerkesz
tőségünkbe leadni szíveskedjék. 

Az oláhok tovább f oly tatjak a magyar 
lakaiák bezárását. Brassóból jelentik: A 
Székelyföldön tömegei iskolabezárásokat k. z-
deit áz otah kormány. Legui abban a kezm-
vásárheiyi. kézdiszentléleki, kézdiszaszlalusi éa 
a lémhény'i rom. kath. iskolákat vették el és 
államosították e egyidejűleg a. csíki magán
javak kegyon iskolait is elvették állami célok 
javára Karcfalváo, Csjko»ic*>a, S-mlyén, 
Ssenumren, Bánlalván, Caikazentgyörgyön, 
Szeatsimunban, Lazarfaivan. D tron es Csi's-
hódoson. 

Kertmegnyitás. Bilint István Zöldfához 
címzett vendéglőjének kerlhelyiségét ma —t-
8 órakor kerti Onnepeltyel és taecmnlalságsaal 
megnyitja. Belépődíj személyéükiot 10000 K 
A tiszta, jövedelem a Celldömölkön felállí
tandó Hősök emlékazobrára fordittatik. 

Jubileum A celldömölki Vasutasok 
Temetkezési Segélyegylete július 7-én ün
nepli fennállásának 24 éves jubileumát, nagy 
ünnepségek kere lébfO^Az Jnnepely részletes 
programmját későbbi számunkban hozzuk. 

Adomány. A Kemenesaljái Közgazda
sági Hitelbank 600 ezer, a Kemenesaljái 
Takarékpénztár 100 ezer koronát adományo
zott a celldömölki Vasutas Temetkezési Se-
gélyegyleuMk." A szives adományért bálás 
köszönetet mond aZ egylet elnöksége. 

Miaálic eladások beszüntetése. Az 
Dj Barázdában olvassak, hogy a Magyar 
Szőlősgazdák országos Egyesülete illetékes 
helyeken eljárt, hogy a rézgalic vámját egye
lőre függesszék . fel. Az egyesületet erre a lé
pesre az indította, hogy most, amikor a sző
lősgazdáknak legnagyobb szüksége volna réz-
gálicra, a magyar rézgálicgyárak beszüntették 
az eladásokat tekintettel arra, hogy nagyobb 
készletük • nincs. A lap szerint a rézgalic 
eladások beszüntetése katasztrofális és s kül
földi rézgalic behozatalával kell est ideigle
nesen elkerülni A Felsődunántuli Mezőgazda
sági Kamara Növényvédelmi Osztályának 
erre az a megjegyzése, bogy rézgálicot feles
legei küllőidről hozatni. A rézgálicnál sokkal 
jobb a szőlőpermetezésre á perosan. Utal 
errevonatkozólag a kecskeméti kamara terü
letén a mult, erősen peronosporáa évben 
végzett permetezési kísérletekre, amelyek art 
eredményezték, hogy a rézgáliecal permete
zett tábla elpusztult, a perosáonal permete
zett tábla ép maradt. A párosan ára kg-ként 

lQŰpO korosa. Ugyana»,yi azáyalék ifü' fe- ' 
tőle, mist a rézgálicbóL, mész aem kell hozzá, 
így olcsóbb mint a rézgalic, miután itthon 
készítik s használata által függetlenítjük ma
gnókat a külföldtől. Útmutatást ad a Felső-
dunántúli Mezőgazdasági Kamara Növényvé
delmi Osztálya Győr. 

á vidéki szlaézzsk június 10 iki es
téivé irast uagy érdeklődés nyilvánul meg 
az egész országban. A nagyjelentőségű pályá
zatra .százszámra érkezuek be a szavazatok 
a Színházi Élet szerkesztőségébe. A Színházi j 
Élet most megjeleni uj. szama részletesen i 
közli a szavazatok állását. Rengeteg gyönyörű • 
képen kívül érdekesrbbcél érdekesebb ripor
tok, cikkek, illusztrált novella, két teljes vicc- 1 

.lap,, regényfolytatás, a Ránaisance Színház I 
müsordaraójának teljes szövege mint darab- I 
melléklet leszi kitűnő olvasmánnyá Incze [ 
Sándor holnapját. Nyolc rovat. Kottamellek- ' 
lei: a Régi jo Budapest slagere. Egy szám 
ara 8000 korona, negyedévi előfizetés 80000 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-k. 29. 

Cserkész hírek 
Közgyűlés. A Magyar Cserkésszövétség 

] I I I . kerülete razjos 31 éu délelőtt lét 10 
órakor tartja meg a szombathelyi vármegye
háza nagytermében ötödik r-ndes évi éa 

' harmadik tisztújító tözgyOe^ét.Tárgysorozat; 
' Megnyitó, beszámoló, zárszámadás előterjesz

tése, az uj tisztikár megválasztása, székfog
laló, költségvetés előterjesztése, a D. F. 0. B. 

'. jelentése, díszjelvény adományozás, indítva-
' t.yok és zárszó. A közgyűlés napján és június I 
; l é n , a kerület valamennyi tagja a kerületnek 
1 ötévts fennállását ünneplik az összevont nagy 
'. táborban és külön proitramm keretében. 

StélindhelS uerkotm. Nagysikert érT 
i él a dániai cserkéézversenyen versenyoapa-
[• tunk. a III . kerület Aranyos Béla öregcser-
] késze által tervezett és a gyakorlatban na y-
! BzérBe'Q bsvált szétszedhető szerkocsival, 
i Összeállítva egyszerű cserkészkocsi ki'nezését 
| adja, de szélszedve bamslatoaan önálló Ja-
I rabok válnak belőle. Érdekes végignézni, 
' hogyan lesz belőle konyhaasztal, tábori asz

tal-és pad, targonca, tábori taliga (a - vörös 
| taligahoz ha»nulúj. ilu i hóban a I I I . caer-
| készkerűlet megkezdte a szerkocsik gyártását, 
i Elkészítője — kisebb javításokat leszámítva 
! -=-10 évre jót ál! a gyártmányért. 21000(0 
I korona az ara. A k.-cik a kerület utján 
t rendelhetők meg _(Magyar_ C-erkésízövetség 

Uj. ker. Szombathely, Vármegyeháza I C ém. 
1 sz) es a leszállításuk 14 napon belül meg
történik. A kocsi szab.dalom tárgyát képezi 

Dinjelvény. A Nyngatmagyarerszagi 
| Cserkésszövétség midőn 1922-ben a magyar 
f^SjJéaafl éwUrétim lemondott- antonomiáe 

jiiról és a Magyar C-.arkéáazOvetség III . ker. 
lett, azok mókájának elismerése, akik a Ny. 
Cs. Sz. megalapítása és továbbfejlesztése ko
rul maradandó érdemekel szereztek, díszjel
vényt adományozott. Ezen jelvény 4-j-ó cm. 
nagyságú, áttört mintájú, középen a babér és 

j eserkoszornval övezett koronás magyar címer
rel ellátott aranyozott liliom, melynek fehér 
zománcozott hátlapián >Ny. Cs. Sz. a jó 
mnnkáert I 1920—1922. felirat olvasható. 
Harmincnégy ilyen jelvény került kiosztásra, 
olyan kikötéssel, hogy a díszjelvény a kitün
tetett elhunytával visszaszáll a Magyar Cser
késszövétség III. kerületére, mint a Ny. Cs. 
Sz. jogutódjára, amely azt tovább adomá
nyozhatja. A díszjelvény adományozással, a 
díszjelvény alapító levél Dl. és IV. fejezete 
foglalkozik, mely szerint sz adományozás a 
kerületi intéző bizottság kizárólagos joga. 
Megadoraányozhatók a Nyugatmagyarországi 
cserkészmozgalom kifejlesztésében elévülhe
tetlen érdemeket szerzett kerületi éa'várme
gyei intéző bizottsági tagok, csapat parancs
nokok, tiszták, segédtisztek, bármelyik cser
kész, bármelyik kerületi védnök, alapító és 
disztag, a Szövetség bármely tagja, vagy a 
ker. J. B. által erre érdemesnek lalalt egyén. 

A kerületi intéző bizottság a közeljövő
ben dón tani fog a_mnit. évben, elhunyt néhai 
Kiss Zoltán diszjslvényes tag, díszjelvénye 
tovább adományozása felett,' mely ünnepélyes 
keretek között a közgyűlésen kerül átadásra 

s & U I l g U r a l megelégedésre Tattal 
Jeni zongorahangoló. — Előjegyzések s lap 

kiadóhivatalába kéretnek. . ••', 

lanVr 

P H e s a n . ' t a s z i 

a legtöbb háziasszony, ha be
vásárlásánál a . .7-. 

„valódi Franck" 
k á v é p ó t l é k o t követeli. Ók 
súlyt helyeznek arra, hogy 
mindig a valódi, régen bevall 
»Franck« kávépótlékot kap 
ják I . . . mivel ez használat
ban a legelőnyösebbnek bi
zonyult. 

Ügyeljen bevásárlásainál 
gyári védlegyönkre, a •ká
védaráló, -ra. 

A viliig legjobb cipőkrémje 1 
P Í Q J A egy 9 hónapos és l 
. w E j l u U U 2.-eves n ő s t é n y 

fajtiszta farkaskutya 
gaaat ftyirgy drafaria OeUdftatilk 

Galgóczy magántanfolyam 
Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít 
magánvizsgákra, érettségire vidékieket ia. 

" J > » jTa _ alkatrészeket és Tfé-
J ö a r w I l l U azülékeket ne vásá
roljon addig, amig Araim olcsóság írói 
meg nem győződik. Az összes villa ny-
szerelési anyagokat a legolcsóbban szál
lítom. Vidéki vevőknek rádió anyagok
nál és készülékeknél 10 százalék uta

zási költség megtérítés. 
Fürchtgott Gynla elektrotechnikai 

nagykereskedés Budapest, VII. Dohány-
ucca 63 a. Telefon: J. 40 - - Í9 . 

Jómagav iseletii fiút előnyös féltétel melleit 

tanoncul 
azonnal felveszek, Hagy Lajos elpéss 

Urasági kastély 
4 szobával és mellékhelyiségekkel, szép 
udvarral és kerttel, . azonnal bérbeadó 
ás elfoglalható. 

Bővebb felvilágosítást ad Barit 
U l t i n lalttoirlskts IJsaaealart. 

Egy könnyű 

Eszterházy-kocsit 
megvételre keresek, i 

Gönye -Ferenc Celldömölk, _ Kossuth-u. 
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Máv. AlJUlmaiottak Fogyasztási Szövet
kezetének közleményei: 

' A Magyar Államvasutak Alkalmazottai 
.Fogyasztási Szövetkezete, felhívja a L vá

sárló közönség figyelmét, jelenlegi előnyös 
áron forgalomba hozott, elint felsorolt áraira, 
azon megjegyzéssel, hogy as aradijukban 

mindenki vásárolhat. 
Minden árujuk elsőrendű. A vevők pontos, 
előzékeny kiszolgálásban részesülnek, rende
léseiket esetről-esetre házhoz szállítja. 

Kocka, süveg, kristály és porcakor. Lisz
tek. Rizs L rendű, fényezett Japán. Rizs 2-es. 
Kávék: Maragujp, GyOngy, Santos, Pörkölt. 
Cacao hollandi elsőre-dű. Lenese. Borsó sárga, 
Bab. Köleskása. Aszalt szilva, Szilvája. Gyü
mölcsíz vegyes. Príma minőségű borok, első
rendű romok és pálinkák. Mosószappan stb. 

Mivel fent megjelölt árok árait nem 
közöljük, szem előtt tartva az esetleg beálló 
arolcáóbbodást, t vevőközönaégOnket felkér
jük olcsó árainkról, valamint áraink jó mi
nőségéről győződjön meg személyesen, mivel 
azok i celldömölki árupiac legolcsóbb árai 
és -legjobb árui ... . . . 

Egyben közöljük L tagjainkkal, igazga
tó-águnk Tolyó éri április hó 2J an megtar
tott közgyűlésének a vásárlási visszatérítésre 
vonatkozó határozatát, kérve a t. tagokat, 
hogy szelvényeiket, valamint a szelvényeik 
kimutatását saját érdekűkben mielőbb adják, 
ét a celldömölki áruda vezetőségének. 

Hirdetmény. 
—. Értesítjük t tagjainkat, hogy a f. évi 

április ho 26 an megtartott közgyűlés hatá
rozata alapján szövetkezetünk tagjai az 1924. 
évben árodáinkbao vásárolt szabadforgalmi, 
consumaruk értéke után (jóléti és bizományi 
arak kizárásával) 3 szazalék azaz három 
százalék visszatérítésben részesülnek. 

Az osztalék visszatérítésben szövetké
z-tünknek csak azon tagjai részesülnek, akik 
1924. érben mar tagok voltak. Az 1924. év
ben belépett tagok esek az 1925. évi vásárlás 
•tán fognak kedvezményben részesülni. 

• Felkérjük az osztalék visszatérítést igénylő 
t. tagjainkat, bogy az 1024. évben eszközölt 
szabadforgalmi, cooaum árok bevásárlásáról 
szóló pénztári szelvényeiket összegyűjtve és 
összegszerű jegyzékbe foglalva az áruda pénz
táránál nyújtsák be. A pénztári szelvények 
lleosiajjiignllilniii kérjenek JI árudéban egy 
külön e célra szolgáló borítékot, melyben a 
szelvények a jegyzékkel együtt elhelyezendők. 
Ezen boríték leragasztandó és a leragasztás 
helyén a tag sajátkezű aláírásával látand . el. 

A borítékba csak olyan vásárlási szel
vényeket lehet betenni, amelyre rá van ve
zetve: .1924. évi visszatérítés, bélyegió, 
a tat neve él tagsági száma. Az átvett borí
tékról a pénztárkezetönő elismervényt tartozik 
adni. Ezen elismervény mindaddig megőrzen
dő, míg az osztalék kifizetésre oem kerti. 

Minthogy az osztalék kifizetése csak a 
szelvények központi átvizsgálása után történik 
meg. kérjük tagtársainkat, hogy a benyújtást 
követé néhány hét múlva szíveskedjenek a 
kifizetés iránt az árudéba érdeklődni. 

Továbbá értesítjük t tagjainkat, hogy 
ugyancsak a folyó évi április hú 26, án tartott 
közgyűlés határozata alapján minden tagaokv 
oak egy-egy befizetett üzletrész után az üz
letrészek számának megfelelően ugyanannyi 
ingyen üzletrészt írunk jóvá. 

Az ingyenes jóváírás azonban csak 20 
üzletrészig terjed. Tehát akinek 20 üzletrész-
nél többje van, annak is csak 20 üzletrészt 
irtlnk jóvá. ' • 

Az üzletrész jóváírásáról szóló nyugtat-
vényt az árudák alján fogjuk tagjaink körött 
kiosztani, miután a posta alján való végre
hajtás aránytalanul nagy költséggel járna. 

Minthogy a jóváírás technikai keresz
tülvitele hosszabb időt fog igénybe venni, 
arra kérjük t. tagjainkat, hogy az árudák 
utján rövidesen kezeikhez juttatott nyugtat-
ványt szíveskedjenek ideiglenesen s tagsági 
könyvbe beragasztani. Az ingyenes üzletré
szek jóváírását a tagsági könyvecskében ké
sőbbi időben fogjuk végrehajtani, amikor a 
nyugtstrányt,visszs fogjuk venni. 
.- . Budapest, 1925. évi május hó 7- én. 

I l igazgatóság. 
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Ve djük g y ü mó l e s ő s e i n k e t; 
szőlőinket, kertjeinket 

a Farbenlabriken vorm. Friedr, Bayer & Cu. leverkuzeni gyárnak az egész világon 
r — '. •'-..„> j kipróbált szereivel 

^ _ _ _ 3 o I b a r : íisztharmat, raonilia, fusicladium, 
• , D s t i n : vértem, _ . 

V 0 B 6 t a B : levéltetű ellen. •} ; 
Gyártja: KrausS-Moskovits Egyesűit Ipartelepek R-T Budapest, VIII. Örményiülgy.ucca 8 
Forgalomba hozza : A Magyar Növénymentő R T. Budapest, VI. Dohány-ucca 20. 
Kapható: >Hangya< Fogy. Szöv. összes fiókjaiban, a Magyar Mezőgazdák Országos Szö

vetségében és a szakmába vágó összes kereskedésekben. 

Kési térit és fin rnhák 1 

ANGOJ, BUBA ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
Felsiet P á p a Kossuth La|ea-n. 9. 

Fióküzlet Veszprém aUkaoii-tér 1 

Óriási váksztékban k a p h a t ó 

a l e g k é n y e s e b b Ízlést is 
k i e l é g í t s 

Férfi öltönyök 800.000 koronától 
. feljebb. 

Fin öltönyök 280.000 K tó! feljebb. 
G u m i m kabátok 360000 koron a tol. 
Férfi gyapjú szövetek 110000 ko

ronától feljebb. — 
Férfi felöltők, angol é* Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legnjabb szabásban és az összes 

e szakmába vágó cikkeket 

•érték szerinti uriszabóság ! 

Borotválkozol.! 
Ha könnyen é s jól akar borotválkozni, 
nay kOsrOrOlleaee borotváját, ollóját, ké
sét, hajvágó gépét, G-i le t t e-pengéjét 
LANC8ARICS VENDEL mflkósxörüsnél 
SZOMBATHELY, Brenner J-ooca 1. 
Oleaóbt auzt kártol I iratéi a ksvetkeiik: 
1 borotvaköszflrü'és csak 12 ezer K 
1 hajvágógép » 15 ezer K-tól 

1 olló 5 ezer K 'ól 
1 Gilelte-penge. 500 K-tól 
Azonkívül Báty vélaeatik a legfinomabb aeél-
árakaan, ilklaseretben, borotválkozó eszi ősök
ben, féaü- kefc- as mppanirnrkan. RoaazJr 

vU élesé ártsa: 
Saaló olló »K éai. a legftnomtab Solingeni 

lyértzaiay: 
e-aa Me M j s W-m • ii-a» 

70.000 100.000 150.000 ZOO.000 180.000 K 
1 L rendű hajvégórép 0-áa éa S-aa 70 axer I . 
1 > Solingeni sorolva lokseaSO axar K. 

Hnaörlögépilkatrészek állandóan 
raktáron I 

Vidéki megrendelést azonnal teljesítem. 
TIsstalatM Peates M ~ V " - ' 

i oág 10 ive áU fean. 

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest V I I . Dohány-orca 84. szám 

Telefon* J, 124^47. 
Azsország legrégibb és legismertebb 

- elfikészitö intézete. 
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekéi is. • Részletfizetési kedvezmény, 

teljes anyagi fehNósség . 

GUTH VIL 
fa éi diszmü esztergályos üieme 

SZOMBATHELY Kossnth Lajos-n. 19. 
Készáru üzlet Óperint-ucca 7. szám. 

Készít es raktáron tart minden e szak
mába vagó munkákat, mint pl. Villamos 
álló lámpát 2 mt. magasságban selyem 
ernyővel, valamint asztalra és éjjeli 
szekrényre lámpát, facsillárokat, virág, 
könyv es szobor állványt, szalon asz
úit , függöny, kotta, tojás és gy ertyaiartót, 
zongoraszéket, alló és fali fogast, konyha 
fatargy a kat, kuglibabát és golyót, lignum 
sanktum fából, hordócsapot fadobozt 
(kaseita), szijkorongol fából, gyermek
kocsit, Turul labdaverő-fát, Ping Pong 
(asztali tenniszj\gyOtü hints, mindenféle 
gyermekjáték fából celuloidból,székűlések 
stb. stb. Az Országos Iparegyesülettől 

••tat éremmel kitűntetve. ' . 

WALTER magántanfolyam 
Budapest, VI I I . Rákóczi-ut 61. atám. 
Előkészít középiskolai összevont magánvizs
gákra, érettségire, vidékiéket is. Tisztviselők-

-. i oek nagy kedvezmény. 

r Szabászati rajztanfolyam I 
CelldOmOlkOn három hetes titháortti 

rajztanfolyamot nyitok. Könnyű tanítási mód
szeremmel a hölgyek ezen tanfolyam elvég
zése után képesek bármily divatos ruhát 
elkészíteni. 

Aki tud már várni és nem, akar raj
zolni, az egyedül is elbírja készíteni ruháit s 
d.vatlap utáni szabásmintámmal. 

Ruhák elkészítését jutányos áron -vál
lalom. Levélbeli megkeresések ~ 

Engel Ilonka szabónö Pipa, 
Szentilonai- ucca 9. címre küldendők. 

H a h á z á t J"1"3^ 6^H Vfc 
_ _ _ L a ~ nff>• keresse lel V\ 

Bicz6Istvá.n %8S*%M 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett mnnka után háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint n] házak építését 

y olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi 


