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A tűzoltóság felállítása.
Másfélévi vaiudás után végre megszüleletl a ceHdömölki hivatásos tűz
oltóság is, arntnnyib.-n a kepviselölesl ü l e t á "közelmúltban megszavazta .8
tűzoltónak a fenntartási költségeit, va
lami til a tüzellófelszerelések kiegés«vtéeére is az egyenes adók 3 százalékát.
Végre tehát megkezdőd hetik az a 'rend
kívül fontosságú szervezés, amin a vá
rosok és nagyközségek m á r túlnyomó
r é s z b r n régebben á t e s l e - , mert koráb
ban belátták annak fontosságát, *T*
Az államrendőrség elvonulása után
a város éjieli nyugalma a legnagyobb
bizonytalanságban volt a tüzoitosag felállitásáig, miután egy Váratlan tüzeset
a legmélyebb álomban találta az egész
városi, nem volt aki őrködjék, most
azonban állandó éjieli járőrszolgálattal
ezt a legfontosabb kérdések egyikét a
hivatásos tűzoltóság megoldotta. *
Hasonlóképen nagy nehézségekbe
ütközött idáig a város felriasztása is
tűzvész esetén, mert mint több példá
ból is tudjuk, megtörtént, hogy a l ü z
- bejelentése után n é h a órákig kellett
kürtösi keresni, mire a tűzoltóságot
felehetett riasztani. A felriasztást is
megoldotta a tűzoltóság olyformán, hogy
a tüzoltószertár előtt felállított villany
szirénávak melynek hangja tiszta időben
6 kilométerre is elhallatszik, egy kap
csolásra az egész várost felriasztja. A
villamos szirénát mult v a s á r n a p kipró
bálták é s áladták rendeltetésének.
-

A hivatásos tűzoltóság felállításával
még egy fontos kérdés nyert megoldást,
amire ezidug a város vezetősége még
.gondolni is alig mert, t. i . a . meolőszo'gálat megteremtés.-. A kórház igaz
gató főorvosa dr. Szumrák Zoltán kór
házi igazgató-főorvos a legnagyobb kész
séggel vállalkozott .a hivatásos tűzoltók
nak a mentőszolgálatban való . kikép
zésére s a kiképzést dr. Magyar J á n o s
segédorvos m á r még is kezdte addig
is, mig dr. S z u m r á k szabadságáról,
külföldi tatralmáayutjáról visszatér, ű z z é l
a megoldással a közönségnek állandóan
rendelkezésére áll egy m e n t ő testület,
amely a lehető leggyorsabban igyekszik
baleseteknél az első segélynyújtási meg
adni. Ezúttal is felhívjuk t e h á t a közön
ség figyelmét, bogy a tűz. mint a bal
eseteket-a tűzoltó őrtanyára saját é s
embertársai érdekében jelentse be.
Tüzeseteknél mint tudjak legfon
tosabb, hogy a tűzoltóság a vész azinrreWén »m*itjlGbb ''itiegfaíeiiéVsavaík, .mert
igen,gyakran még csirájában ellolytbaló
veszély a késői segítség miatt óriási
k á r t okoztiat. Ez. a legfontosabb prob-,
l é r o a egyelőre még megoldatlan váro
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sunkban, mert ismerve a fogattulajdooosok jórészéuek eddigi gondolkozását,
a fecskendő vontavtá-ához lovaikat vagy
egyáltalában nem, vagy csakis hosszú
rábeszélés és vita után hajlandók . az
istállóból kivezettetni.
A tűzoltó főparancsnokság ezen
legfontosabb kérdést oly módon szán
dékozik megoldsni. hogy az uj tüzrendészeti szabályrendelet' keretében
a
környező községekkel karöltve egy autó
fecskendő beszerzését tervezi, mely min
den pillanatban a kiszolgáló személy
zettel együtt készenlétben várná a vészt
és rövid n é h á n y perc alatt a vész szín
helyén . teremne, ahol óriási teljesítő
képességével kb. 8—10
közönséges
fecskendőt pótolna. Hogy ennek meg
valósítása mily égetően lonlos volna
városunkra, valamiot a környező köz
ségekre is, azt bővebben fejtegetni
felesleges s reméljük, hogy a községek
vezetőségei mihamar módot nyújtanak
f ő p a r a n c s n o k u n k n a k . terve megvalósí
tására.
A város meghozta m á r az első
áldozatot a közönség érdekében, remél
jük azonban, hogy a közönség is meg
hozza a maga szerény áldozatát a közös
érdek előmozdítására legalábbis abban,
bogy kezére j á r a tűzoltóságnak kötelességleijesilésében, az önkéntes tűzoltók
pedig abban, bogy most m á r teljes mag
szervezettséggel és jó felszereléssel büsz
keségei lesznek v á r o s u n k n a k . Azon éret
lenek pedig, akik eddig igen gyakran
igyekeztek a legnemesebb emberbaráti
érzéstől vezetett tűzoltókat gúny tárgyává
tenni, remélhetőleg e l n é m u l n a k é s be
látják, hogy a nemzeti vagyon e fontoe
őrizői nem g ú n y o s mosolyt, hanem a
legnagyobb elismerést érdemlik, amikor
mások vagyonának m e g m e n t é s é é r t vagy
néha emberélet megmentéséért a saját
életüket is készek kockáztatni, csak
azért, mert nemesen gondolkozó, érző
emberek.
Itt említjük meg, hogy a város
területén levő tüzel a sziréna egy hosszú
bugással, míg a városon .kívüli, közsé
gekben a tüzet egy hosszú é s egy rövid
bugással, végül pedig a tűzoltók össze
hívását többszöri rövid bugással jelzi.

Azt .gondoltam . . .
Irta': KtpSCHBAUMMAYtR ERJlő.
Azt gondoltam, a lany sriv>t —
Kőszál a bérctetőn,
A büszke sas, a szerelem
Lakik ölébe' fönn . .
S e.Vö öröm ma! ád neki
Pihenni tág terel,
.Míg, egijsze r Szál nem szóra •
Villám c menheljet.
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A lány sziite nem - sziklatömb, Hanem homok, amit
Cgy perc alatt a bSsz Vihar
Az égig feltaszít . . .
Szamunk nzoa csak meg alig
Q.jönyórködó!', örült.
Nincs méri... Miként a rónaság
KiauujtVa elterült . . .
Nem
A tc
Csak
J^ele,

bánom én, hogyha por is
szived lányka,
>
«« lehetnék a Vihar,
azt a port hányja . . .

Visszafelé az nton.
A mi emlékezetünk szerint kezdetben
volt a forint és euuek fiokája a krajcár. Aki
nek, ötven forintj i vutt a zsebeben, nyugod
tan ment el vásárolni s még a krajcárost is
respektálta az* ember, adtak érte egy skatu
lya gynlat. Aztán kezdett sokasodni a pén
zünk, akinek egy forintja volt, másnapra már.
két korona boldog tulajdono.-a ébredt fel a
a zsebében mar ket 6ilere-ek csörögtek a
kra|cárok helyén. A fi.térért már nem adtak
gyufát, de egy szai magyar cigarettára még
futotta belőle a a koronáért ebédelni lehetett
A papírpénzek közül az ezerkoronás volt a
legnagyobb s ak'i hozzájutott, nagyon gondo
san eldugta, nehogy megszökjék töle. A há
ború elején aztán megismerkedtünk a sargaszinO .kukorica, tizttlléresekkei, majd" a vas
kétfilléresekkel és vas huszfillére«ekkel. Az
ezüst és arany pénzek eltűntek. Vagy kül
földre kerti lek fogságba, vagy a szalmazsákok
és más takarékpénztarak mélyére lettek in
ternálva. A papírpénzek pedig növekedtek
terjedelemben éa számban s a vezérük volt
a tízezer koronás. Nagyobb számokkal kellett
do'goznunk s csalódva nézegetlek a 26 és 800
koronást, melynek a régi bec-uletes kék színe
helyett fehér volt á színe szégyenében, hogy
nem lehetett érte kapni szinte semmit. Ke
lőbb az országban található nullák mind
együvé kerültek, (le az eredmény értékben
mégis .alig lett több a nullánál. Elv-szitette
értékét a 10. 20, 50, 100 koronás s ma már
csak az ezerkoronás nevezhető pénznek, mert
abból egy darabért is lehet legalább egy
skatulya gyufái venni. Azok pedig, akik több
szörös milliomo-.'knak mondhatják magukat,
még nem igen tudnak teljesen és jól felru
házkod ni. A szamok megnőttek szinte az
égie, de értékben nem jelenteufk semm.t. Az
ut a fillértől a millióig rövid volt es meredek.
A nagyszámoknak ez a zuhataga nem
csak ránk áradt, hanem szomszédainkra is
többé kevésbbé. A bennünket megrablógyőz
tes államok pénzei is felemelkedtek egy da
rabig ezen a veszedelmes lejtön s az" osztrák
korona szintén eljutott a mi koronánk vo
naláig. Eiöbb,.mini.a mienk. .A német márka
pedig még a mipkhez mérten is szédítő.ma
gasságban lebegett, léi én ott a billiókban
való számolás mindennapi dolog. Tiz, husz,
harminc billió azonban, amennyit az iskolai
ban a gyermekeknek csak ijesztésöl szoktak
emlegetni, értékben nem. jelentett sokat.
Most már ugy latszik, a háborút követő
aagy zűrzavaron tul ragyáik, ^ t a e ^ t s z á g
.vas«*lé.rt_az,,srapy márkához és nagy H R f c
és bteeülala, ran a pfenoingofk is. Ausztriá
ban iman..csöreetik az emberek a sillingri s
fiókáit, a tiz, két é a agy -groschanaz pénzecs
kéket. A agroeohoiaBol csak négy keh egy
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S. oldal.
skatulya gyuláért éa-harmincnégyére már egy
korsó sör kapható. Akinek két hamm schillingje
akad, az mar nem fél az ebédidőtől. Nemét
orsság ée Ausztria halad visszafelé az utón,
amelynek mi a végénél állunk az'on gondol
kodva, bogy hogyan tegyük meg az első
lépést Komoly fejek vajadnak azon, bogy az
osztrák mintára 10OOO JtornnaL regyauk-e
egy schillingnek s erre építsük fel az egész
rendszert, vagy pedig visszatérjünk az arany
koronához s 14 ezer koronát lekiotsttok egy
péuzegysegnek.
Hogy mi lesz a dóotés, még nem lehet
tudni a nagyon bizouytaiau az is.'hogy inikópn. nevezik el az ujsiu..".:;. t. De minden
esetre örülünk, hogy ennyire vagyunk s ré
m é hetóleg elindulunk vi s/a a szamóriások
közül azon az utón. me y a, aprópénzhez
vezet, amelynek Csörgését olyan nehezen es
vágyakozva varjuk. • Dr. Remport Blek.

Védjük gyümölcsfáinkat.
A m. kir. tö diniveléstlgyi miniszter 1925
évi j u i u - lm 0" én'kelt 80278 '-25. X. A. 2.
szám aiati k - t es P<*t Pms°;S*>li Kiskun,
Csongrád, Kacs Bslrug, SópruO,- Vas, Győr,
Pozsony e-Mosón közigazgatásilag egyelőre
egyesit -tt varmegyék alispaniahoz. va'amiut
- Sopron. Győr, Hódmezővásárhely. Szeged.
Baja. . Kecskemét thjf. varosok tanácsához
intézett rendeletét az alábbiakban ismertetjük:
1. A varmegye, (varos) területién min
den birtokos köteles a.folyó ev nyarán az
alma, körte, kajsziubarack. cseresznye, meg2y,
szilva és őszibarackláiroi" a Üteg, leperzselt,
elpusztult és zsugorodéit levelű ágakat, haj
tásokat és. termé.-t eltavolitaui és az okozott
sebhelyeket fakáirsiiuysl bekenni. . A farol
eltávolított és (elhúzott -részeket gondosan
össze kell gyűjteni és elégetni, vagy melyen
elásni, vagy tragyalébe f,>.,.:u.i. -^vagy pedig
sertésekkel ("letetni.
A jváén reüde.eieni vegrehajtasaia nézve
az idézett rendeletem 2—6 pontjai irányadók
megleieO-n az tar a - kiegészítéssel, hogy .az
elrende.t .védekezési' munkalatok elvégzésére
a községi elöljáróság (városi tanács) köteles
határidőt kitűzni.
A jelen rendeletem kihirdetése alkalmá
val figyelmeztetni kell az érdekelteket arra
is. hogy az almamoly elleni védekezés erde
kében kivánaios, hogy a birtokosok fagyapotiinl, vagy hatnyolcadrét össtehajtolt erős pa
pirosból sodrott kötélformát lehetőleg még e
hóban, mellmegeaságbaa agy kössenek az
alma, körte és kajszinbarackfákra, hogy az a
fa derekat kétszer-háromszor körülérie.
.
A" kötél alatt letelepedett almakukacokat
10 n'epi Időközben kötetestől le kell szedui,
raegs> innilsiteni éi ujabb fogók ötelel kikötni.
A védekezés tökéletesbitése céljából
esetleges permetezésre és általában a hernyó,
vértetti, almamoly elleoi védekezésre nézve
részletes útbaigazításért a m. kir. Állami
Rovartani Állomáshoz (Budapest, I. Kitaibel
Pál ucca 1. sz.), a gyümölcspenész, varaso
dás és babaszilvára nézve pedig a m. kir.
Növényeiét es Koriam . Állomáshoz (Buda
pesti Ü- Debrói'-ut 15. sz.) kell fordulni, ugyan
ott a postai szállítási költségek és a vételár
előzetes beküldésével a- védekezésre vonat .
kozo kiadványok megrendelhetők. Rovartani
Állomásnál: Útmutató az almamoly irtására.
.Példányonként 17000 korona Növényeiéi ,és
Kórtani Állomásnál: Gyümölcsfáinknak élősdi
gombák által okozott, legfontosabb betegségei
és az ellenük való védekezés. Példányonként
6800 korona.
•

A nyalóka.
A nyalókáröl "Zeng im most az ének,
Melyet nyalogatnak gyermekekés vének,
,
Pesttől Kismucsáig minden egyes.helyben
Sőt, mint konstatáltam, már itlen is. Cellben.
Ne mondja hát senki, hogy Cell talán falu: ,
Kultúránk e téren Pestlel egyvonalu. ,
I
Aki nelalántán még analfabéta,
'

30. szirrt.

| negyedben dacára a magasabb százaléknak,
A inak elmesélem, miféle portéka.
kevesebb lakbéri üzemük, mint a mult raáMi az a uyalóka, hogy kell vele bánni,
jusi negyedben. A közüzemi pótlék 3 százaMiféle sok célra, lehet (elhasználni.
.lék
lesz. A lakbérrendelet megkülönböztet
Három részre oszlik a dolog egésze
alapbért és tiszta esedékes bért. Az alapbér
S egy krumpli az egyik legfontosabb része.
az 1917. évi november hó elsején érvénye
Ez a kirakatban madzagon'lóg mindig
sen kikötve volt és jelenleg egy arany k .
S forog jobbra-balra, mint ahogy már illik.
rona 1,4.500 koronának számítandó
.
Mint indián fejből színes hosszú tollak,
gyedre eső részének 30 százaléka. Az alapbér
Ebből a krumpliból ki azért tolongnak
3 százaléka a közüzemi pótlék és a tiszta
Az egyes nyalókák papírba takarva,
bér 12 és ÍAI százalékába kincstári liaszoo.
A járókelőket izgatva és csalva.
-részesedés Az üzleteknél a kiszámítási mod
S ha ezer koronát adsz váltság fejébe,
ugyanaz,
mint a lakasoknál, csak a 30 szá
A krumplit megfosztják egy dísztől cserébe.
zaié'* helyeit 50 Százalékai kell fizetni üzletNagy nagy örömödre tüstént kézhez kapod,
bér ciinén. a pótlékok ugyanazok, mint »
A nyalakodáshoz a jogos alapot'
laka-okná'.
Róla a papírja könnyedén leloszlik
S igy a uyalóká már csak.két részre oszlik.
Egyik ré-ze cukor, ió laposra nyomva.
IIöaszesen
Másik vége könnyebb lajtn bükk dorongfa.
w .a* r
fizetendő
3 *©
Az első -főkérdéa ne okozzon gondot.
—3
Nyalni a cukrot, kell es nem a dorongot
21.75W 2.1751 2.720
2*5 645
Mig pye'vd a űjiazon ide-oda bolyong,"
43.500 ± - 3 5 0 J . 4 4 0
53.290
A szádból kifelé nyúlik nagy dorong
65.000 6.625
8.160
79.685
A jobb kezed tartja s elz-lbbad egészen,
87 000 8.700 10.880 106 580
Araig a cukorral végre l e s z e l készen,
i
Lévén az savanyu, rossz s hozza még ragad,
108.750 10876 13.600 133.225
Szinte azt hiszed, hogy nem bírsz véle magad.
130.500, 13 050 16.320 159.870
Tízszer kezded .újra,-tízszer abbahagynád
152.250 16.C25 19.040 186 515 J
S emlegeted buzgón az apját es anyját
174 000 17.400 21.760 213.160
A feltalálónak s öt magát is gyakran.
195 750 19.575 24.480 234 805
Mert a itya'nkádbol még mind nagy darab van.
De ha van. biztatód, ki a kedved szítja;
217.600 21.759 27.200 266.450
Több órai munkád mégis elpusztítja.
261 000 26.100 32.640 319.740
Elfogy végre és csak árra kell ügyelned,
304 600 30.450 38.080 373 030
Hogy a dorongot már nem szabad lenyelned:
318 000 34 800 43.520 42K320
Az álmoskönyvben all.és igy nem kétséges,
391.500 39.150 48.960 479.610
Hogy dorongot nyelni sohasem egészséges.
Hanem tedd el szépwi s ha hidegek jőoek,
435 000143.500 54.400 532.900
Jó lesz majd a télen egy kis tüzelőnek.
652 500 65 260 81.600 799.350
Imigyen szoktak a oyálókával bánni,
|870 000|87.000[ 108 800 1,076.800
De még sokfélekép lehet felhasználni.
Lehet diszességfll. Láttam is márollyat —
Megszüntetett postahivatal. A soproni
A kalapra szúrni mint egy korte-tollat
postaigazgatóság Kemenesmihalvfj községben
Mivelhogy ragauos, a fara függesztve,
muKodi, postahivatalt jfllius 15-en megszün
Szegény madaraknak lesz léj4ént a veszte.
tette es a kézbesítő kerületébe tartozó KeSőt légyfogónak is kitűnő, beválik,
rneue^söriijeii községei, Sándor, Vidos, Vilma,
E'pnsztul tőle a sok légy mind.egy szálig.
Cserfás, T. •majort a celldömölki postahivatal
Kiki ráspolymodra is felhasználhatja
kézbesítő kerületébe osz"totta^e~^8 Xelldö~Es nagyon éles kését jól eltompíthatja.
mölkról Kemenesmiháiyfára és KemenessömLegjobban beválik, akárki is lássa,
jénre kézbesítő és gyűjtő járatot rendezett be.
Mindenfelé tán a megbolooditasra.
Köszönet .. A Czelldömölk és Vidéke
Mivelhogy láthatod már a tavasz óta
Hangya Szövetkezet 1.500.000 koronát, a
Hány bolondot csinált eddig a nyalóka.
celldömölki Vasutasok Temetkezési Segély
Mert hisz mindenfelé mar azok is nyalják,
egylete 250.000 "koronát adomáoyozott az
Akik magukat m á r . felnőtteknek vallják.
Iparos Otthon építkezési céljaira, mely ado
De mos: veszem észre, az én nevem hallgass, mányokért ezúton mond köszönetet az El
Hisz tréfás versnek is kiválón alkalmas.
nökség.
Miről írtam volna, ba nincs a uyalóka
Celldömölki jelenségek. Már magunk
S csak egy kérdés izgat engem tegnap óta.
is belátjuk, hogy nagy hiba volt annak ide
Feleségem ahogy olvasta, e strófát.
jén, hogy az egész város utteste, nem lett
Egész egyszerüeu reá. azt felelte, | végesteleu végig aszfalt burkolattal ellátva,
Hogy ez huszonötöt is megérdemelne
De nem mondta, hogy mit: botot vagy nyalókát? . mert a kerekpár sportot űzők nagyon megI kedvelték a sima attr-ten való jarast.. Eddig
Zsák.
' csak a mellék uccákon és köves egyéb i.'ts: kon, száraz időben az uttestén tették meg
I útjukat, azonban az utóbbi időben már kor> lallauui az ucca aszfaltján es kövezetén szaLelkeszválasztás. Magassy Sándor I guldanak, nem törődve azzal, hogy ezen sebes
egyházkerületi seaédlelkészt a csöngei ev. I hajtással esetleg mas embertársuknak testi
• épségében ejtenek kárt, mint ahogy az a mult
gyülekezet lelkészévé megválasztotta.
I héten mar két esetbeu meg is történt. TerBiroválasztás. Pósfay Gusztáv főszol 1 meszelésen az a szokás látása betegség lett
gabíró elnöklete alatt bíróvá választotlták az emberekben s már ez a merész cselekeVönöckön Nagy Jánost, Kemenesszentmár. d-t átragadt a bicikli es egyéb kézijármü
tonban Kiniczky Kálmánt
vezetőkre is. A hét egyik napján egy köszöTotb Dávid nagysimonyi lakos vagyo ' r i l s család is élénken vonnlt a járdán, kö
nára zárlatot rendelt el a szombathelyi kir. szörűs szekerével és kétkerekű köszörűs kortörvényszék.
délyával. A jövő héten már társzekereknek
Mekkora less as augusztusi házbér? lesz közlekedési Útja, a közönség pedig men
Övasoink kény-l-nére ramt mindig, most is jen a kocsiutra, ha nem akar kellemetlensépontosan összeallilntt táblázatos kimutatás
Nem_^ddjnk elképzelni, hogy az a sok
ban közöljük az 1925. augusztus elsején : eset, á S í csak az elmúlt két hét alatt vohV
fizetendő lakbéreket járulékaikkal együtt. Az ; ne szögezte volna lé a hatósági közegek, meg
eddig szokásban volt 17.000-es szorzószám ! hivatalos személyek figyelmét, akik azután
helyett 14.500 as alapon keik a lakbért .fizetni, i elejét vennék ennek a párját ritkító s a mai
A 25 százalékos kincstári haszonrészesedés helyzetbe bele nem illeszthető merész kihá
helyett csak 12 és fél százalékot kell mist gásnak. Az emberi testi épség veszélyeztetése
fizetni ngy, hogy tulajdonképén az angnsztnsi mellett rongálják a járdák kövezetét, amit
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Laiet

az 1925—26. tanévre az összes iskolák
részére mar most e 1 ő ,j e g y e z h e t ő k

Dinkgreve könyvkereskedésében Celldömölkön.
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"IWTip^FI
S k l e t a Kemenesalja
MellékJet

FONTOS!

E R T E S ITÉS !

1925. évi

FONTOS!

Felhívjuk a t. épitöközönsóg szíves figyelmét Döbrentey
Bock cementárugyárára Kemenesmagasiban.

1

Elsőrendű kivitelben a legolcsóbb napiáron gyáriunk: szürke, vörös és fekete hornyolt, hófogóé
tetőcserepei, kutgyiirlit 80 és 100 cm. belméreta csatornacsövet, beton kutkávát: Etető és itatóvályukat
minden méretben. Hydralikus nton előállított cement lapokat 60 (éle Színben, sima és recés mintával.
Különös ügyeim ükbe ajánljuk legújabb rendszerű üreges építőköveinket, melyek az egéaz világon
. lónak bizonyultak. Nincs szükség többé a drága téglára, az egyszer felépített házat,, istállót, pajtát sern
elkészítéskor, sem később netij kell bevakolni s nem kell tatarozni évente. .
Épilsen üreges építőköveinkkel és megtakarít rengeteg meszet, homokot, kőműves munkát Fala
ink vékonyabbak ös mégis erősebbek, mint bármely más anyagból, tömés, tégla, vagy köböl készült fal.

Bármily épületre díjmentesen adónk költségvetést.
Vasbeton kerítéseink a telepünkön megtekinthetők, melyeket különféle
iiléses kivitelben, különböző magasságban késsen szállítjuk ée íelállitjuk.
A leggazdaságosabb és legjobb sertésólat és korlátot készítünk 5 mm.
vasbeton iemezböl, melyre nincs többé fenntartási költség.

Ne mulassza el saját érdekében telepünket, vagy Celldö
mölkön lerakatunkat Lang Kálmán géprakt. megtekinteni.
Olcsó árak!

J ő munka!

Előnyös feltételek!

CCSl E N E S A L j A
Kirósagi elnök, vizsgálóbíró, dr. Hetlhétsy
Elek j.ua- Ttui éa dr Seregély Pál kótrorvos
társasagában kiszállt Alsóság községbe, hol a
megejtett boocolás adataiból megállapították,
bógy kübő sértés nem mit, hanem a halált
nagyfokú gyengesége idézte elő.
A celldömölki Már. Temetkezést Se
gélyegylet 86 érés feunailasa-ak jubileomi
mulai-agan felOlfizeltek: Vincze Ta.nasiie,
Szabó Mibályoé 18X100 K, Rezi Jám s, Keeody, Sándor, Olvald József, Szabó. Mihály
17 ezer K, Szuka JózseJ.. Hőbe Saodor.
""•Jlmegi Janos Boba, Vinczé József. Körohoffer
'ere. c. Holpert Mihály. N. N„ Weodier Ist
ván, Pintér János, Molnár József, Gombkötő
litván, Tóth Lajos, Kovács Gyula. Póczik
Ferenc hentes. Kovács Ernő, Horváth Sándor.
Csuha Lajos, Vendler Lajos, Lampért Gábor
16 ezer K, Kutasi Gábor, Talabér Lajos, Ko
csis Józset Pápa, Móritz István, Varallyay
István 15 ezer K. Farkas József, N. H , Bóta
László, Szántó Gyula, Ni meth Sándor,Sárközi
József, Vajay Sándor, Holpert János. Buza
N. 13 ezer K, Tóth István 13 ezer K, Gócza
Sándor ' ' ezer K, Jakab Péter, ifj. Reich
István, Csepregi Sándor, Bőczéo Sámuel,
Farkas István, Farkas Jaoo , Nagy József,
Seeali N. 10 ezer, Krepsz Ferenc, Berecz Lajosii". B, L, Szabó János, Pat'yi Egyed, Fabián Dezső 9 ezer. Varga József, Szalay Fe
renc, Gersei István, Jeuei Janos. Tóth József
II ifj Gaái Lajos 8 ezer. id. Koczor József
7500 K, Weisz József, Papp Sándor 7 ezer,
Csöngeiné, Matu- Jozsefué, Svendor János
Szabó Sándor, Németh Kalman, Kérek Janos
Petrurics István, Kertész Aranka, Nagy La
jos, Szalay Marinka, Varga János, Horváth
Sándor. Verasztó István. .Viuiczay Károly,
Mérő Dezső 6000 K, Horváth Béla, Takács
Lajos 5000 K. Rúzsa Ferenc, Csepeli Lajos,
Ta-chner Géza, Tóth Mihály, Arany István,
Ágoston Lajos, Szántó János, Proczki András,
Horváth Ágoston, Molnár Béla, Horváth Jór-el, Koczor János, N. N . Kovács László, ifj.
Kúczor József, Simon Karoly, Pálolay József,
Szabó Janos, Szoka István, Móricz Béla, Bö
ködi L ó, Pados István. Va-zily Janos, N.
N . Módos József, Gersey Ferenc 3000 K.

r

Férjoesmenne fiaUI bázias árraliay 60 ho'd földbirtokkal szerényigé
nyü férjhez. Ismerkedést létrehozza
• E l i t e t iroda Budapest, Ko-stith Lajosucca 15. (Cégjelzésleien levelezés.)

Plad<S hül*
c i a u o naz.

8ív.

TakáciMátyásné
é i gyermekei.

r

—
Két uccai szoba, konyha és

lakásomat

előszobás

elcserélném

.

Augusztus l é r e

Z

s7am

FODRÁSZOK!
Ajánlóm dosan felszerelt raktáramát az összes fodrászati kellékekről a
Ugo'csóbb áron:
1 db 27—28 as valódi Pallart borotva
75000 kon.na.
1 darab 18—19 cm es hajvagó olló
75000 koruuii.
1 db i J u w l « vagy .Mar-, hajvagógén
la 150000 korona,
1 db Koh I Noor szakáigép la 150000 IC
A töubi fodrászán kellékekről kívánatra
árajánlatot kü dök.
Gazdaságoki uradalmak' A kö
zelgő őszi nyírási szezonra ajánlom ló és
marhanyiro gépkö-zörfllésre modernül
berendezett műhelyemet. Nagy raktárt
tartok kézi é s lendkereket ló és marha
nyiro gépekből, valamint összes alkat
részeikből.
' Vidéki megrendelteket a legrövidebb idS
alatt ál a legpontosabban teljeeitam.
Araim oly olcaók, hogy a povtakatitg alig

csinosai batorozott szobát

jaleot valame fás tMtterbelast.
Forduljon bos>ám bizalommal, elgcm

keresek. Címeket kérek a kiadóba.

Z0 eV! áll fenn. Kiváló tiaztrli III'!
LANCSARICS VENDEL,
műköszörűs
Szestaatkaly, Brenner Ji.oa-ucca ]

Egy jókarban *levő modern rövid
Tnno-nrü
jutányos áron azonnal
8
etadó. Ont a kiadóban.
U
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Relchsdentsche mit Jahres-zelgnlsse
sncht Stella bal tinder Oflerten snb:
>Hochdentsch< aa die Ad minis ztra
ttoa i. B
D A n
A i J T C l l Z c l

H E T I KÉT
SZÁZALÉKKAL
KAMATOZTATJA
M p r p n r
U D A P E S T,
« *
^ • - " • . B á k ó c z i - t é r 14 .
9
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Zsoldos magántanfolyam
Budapest VII. Dohány-ucca 8*. s z á m .
Telefon: J. 1 2 4 - 4 7 .
Az ország legrégibb és legismertebb
előkészítő intézete.
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény,
teljes snyagi felelősség.

Nyilatkozat

Mindazon jó rokonok, ismerőtök jj
éa jobaratok, skik felejthetetlen férjem,,,
illetve edrsatyauk Takács Mátyás te-)]
metésén megjelentek, a ravatalra ko
szorút helyeztek és részvétüket nyilvá
nították, fogadják bánatos szivünk hálás,
köszönetét

uccaban M

Jókarban levő urasági hintó

Varga 'István és á köztemi téve
dést magunk közt, elintéztük.
Celldömölk, 1936. IUIÍUS 24.

Köszönetnyilvánítás.

s^,.

(félfedeles Kölber-féle) olcsón eladó.
O t n : . B r . Brelfeld Külsövat.

I rovatban koslottaktrt Mel&Wgvt n,m vállal a 8—t.

Wm jjrtal

Celldömölkön,
a

, jesen újonnan épült modern ház (20
évig adómentes) 4 szobával, előszoba,
üveges veranda és a szükséges mellék; helyiségekkel, kedvező fizetési feltételek
mellett eladó és beköltözhető. A terület
470 négyszögöl nagyságú. A ház esetleg
két .részletben is eladó. Qm a kiadóban.

Nyilt-tér.

-...^a.

30

Értesítem a sazdaközöiiseget, hogy elsőrendB
(

poroszsziléfciai szeneim
megérkeztek, azt üzletemben árusítom a lehető
legminirasiisabb áron. Gazdáknak 30 napohitelt nyu t"k kamatmentesen. Tűzifa kicsiben
és nagyban, cement, cemeninruk és az összes
épitőtnyagok raktáron. Csoknyay Jéisef,
tűzifa és építőanyag ker.
Celldömölk, Árpad ucca 7. szam.

Celldömölk belterületén, majd
nem a Piac-tér mellett

egy házhely
azonnal olcsón eladó.
Cím megtudható 'a

kiadóhivatalban.

A soproni iparkiállitásra
tömegesen érkező magas vendégek és
külföldi kereskedők részére keresekr
anlik bútorokat, régiségeket, perzsaszőnyegeket. ékszereket és modern műtár
gyakat. Ilynemű eladási megbízásokat
díjtalanul e.löjegyzrk. Meghívásra vidékre
is megyek. A helybeli közönség szives
látogatását kérem. Vételkényszer nincs.
1

Rosenstingl József Sopron
Várkerület 115.
E j T V

Telefon 444.

kétágyas szoba

azonnal kiadó.

Cím a kiadóbán.

ríiaes seakhn, akihez bizalommal szól
hatnék I Teljes arra, keresztény házias*
hajadont, melyik tiszteséégea szándékú
férfi venne feie.«eJól ? Vú.yooom nem
sok, foMlnrtokh.ni lekszik, alig 800 millió\
értékű. Bsreodezett lakásom váiii. Komoly 1
szándékú férfi levelét > Közel Pes'hrzt i
jeligével Közép Európai Kurír kiadóinv.
Budapest, Szabad-áz-tér 7. kérek.
Egy

keveset használt

vetögép,

Öivejyen maradtam, gyöngének érzem
magam 2 éves Bácskám felneveléséhez,
3| éves, keresztény birtokos-gazdálkodó
ember vagyok, hozományra való tekintet
nélküli feleségül keresek hbzzamillő, gyer- ,
mekszereti! házias hajadont, vagy esrszonyt. Teljes cimO választ •Gyermekem
anyja* jel. a Közép Európai Kurír kiadó |
hir...Budacest, Szabsdaág-.tér 7. kérek.,,

esetleg égy'^najjyobV szobás láiissal is.
-•• .
Qni a kiadóhivatalban.
l i a l a l

TárThnf.
megbízható, állást
" "
'
keres varrodában felső
. tuha készítésre, állandó munkára, leneB

U

U

Lajos-necában és bizsa meg hazáiiak javításával,
mert < az ^ftála végzett ' W * a itán ^lát»a' lü "étig
-t-e íj
netnsáöral Javításra. Övánal minden az épitkeelfog *
.
zésbe Vágó javítást/ Válamlát nj házák építését
ddk/Citnk*"*a' és
kiadóbán.
7t\norlnrÚt
javit Uj-es
y
olcsó
ár mellett és azokat ^kifegástalannl végzi.
á ^ O I I g U r t t L megelégedésre Vadási
Polgári • f íni ske4ai • t u s i é t
1

k

5

0

Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések e lap
kiadóhivatalába' kéretnék.

0<£

eke,

borosa, henger, gasdaságl szekér
(hosszn oldalak is), ejy pár iéastr
szám és egyéb gazdasági eszközík
azonnal eladók Celldömölkön, Hothold
Istvánnál Sági ucca 5.szam

É

Nyomatott Dinkjrreve Nándor vilUajerórc berendezett kŐDyvnyonidijában, Cclldömólk.
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