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

K.j-gér-z evrn 80.000 K. 
Hlráetéa dija é l t r e lizeteadó. 

P O L I T I K A I L A P . 

Falelfa narMulS éa kiaa* : 
DINKOREVE NÁNDOR 

Sierkeutóiég ezkiadohivátál: 
Dinkgreve Nándor köuy.nyomdája Celldömölkön, 
ide intéz, onők a szelletni reart illetd közlemények 

hirdetések.Jri mindenném 0 pi-iailteien-a 

A munka jutalma. 
Az emberi «fet két egnagyobb és 

egymástól elválaszthatatlan vezérlő elve 
a munka és- a becsület. A mai világ
ban talán mintha fogyna azoknak a 
száma, akiknek életén aa vonulna végig 
mint legfőbb irányító, de bála Istennek 
még mindig akadnak .olyanok, akik 
ragyogó mintái a munkának és becsü
letességnek. Meg kell becsülnünk eze-
kel,-'fáj Ok kell mutálnunk, mindenki 
elé például kell odaállítanunk, bogy 
íme lássák, ez is azok közé való, aki
nek a kérges tenyerét szeretettel éa 
tisztjellel kell megszorítani, mert becsü
letes munkában kérgesedett meg. öröm
mel kell megállapítanunk, hogy íme, 
vannak még, akik életük iránya szá
mára megtalálták az egyediili helyes utat. 

Lélekemelő pillanat az, mikor egy 
becsületes élet munkájának megjutal
mazására kerül a sor «. ilyen ünnepi 
pillanatokba mi járásunk területén mind 
gyakrabban akadnak. 

Legutóbb Kernen, smagasi község
ben ért kitüntetés egy derék munkás 
embert. Póafay Gus/.lav főszolgabíró 
augusztus 2 án, a mait vasárnap dél
előtt adta át a földmivelésügyi miniaz-
ter elismerő levelét éa pénzjutalmát 

Jledics Józsefnek, aki 43 éve egyhu
zamban szolgál a gróf Eszterházy Sán
dor kemenespuaztai uradalmában. Negy
venbárom esztendei hűséges, szorgal
mas, htirnnV viselkedése most elnyerte 
a jól megérdemelt jutalmát. 

A nagyközönség előtt Pósfay Guei> 
táv főszolgabíró beszédében kiemelvén 
a hü szolga érdemeit, átadta az ünne
peltnek az elismerő oklevelet és a ju
talmat. Utána Wimm-r Laioa uradalmi 
tiszttartó ünnepelte a derék munkást 
és megígérvén, bogy az uradalom ha
láláig gondoskodni fog róla. A megha
tott öreg ember belyelt egy fehérbe 
öltözött kis leány, a kitüntetett anokája 
köszönte meg a kitüntetést és a szép 
ünnepet, amelyet a toldmiveléaflgyi mi
niszter, Pdsfay Gusztáv főszolgabíró és 
Wimmer Lajos tiszttartó rendeztek a 
számára. Isten éltesse Dedics Józsefet 
s adjon sok ilyen hü, derék, becsületes 
hazafii és munkást a magyar hazának. 

Menekült cigányok. 
Nagyot fordult eddig a világ folyása. 
Mar ebből a címből ia akárki lássa. 
Aminek még hírét sem hallottak régen, 
Menekült cigányok járnak a vidéken.. 

I Régen, ha cigányok erre kóboroltak, 
) Legjobb esetben is mtnekiilök voltak 

S némi hibák miatt a csendőrt nem várva, 
Menekültek odébb, a szomszéd hatarha. 
Annle ezek, akik partján a Mtrcaluak.. 
— Holmi idős nyárfát serényen vagdalnak, 
Azt allitjak. errn oty módon kerültek, 
Hogy az olahoktól idi menekítitek 
S mint a grófi címre, oiyan buszkék raja, 

1 U-. a cigányoknak meneküli haudaja. 
I A n én s .is-, hiszek az egeaz bandának, 
I Mert farkas farkasra nagyon rilkán tám*d. 
, Varjú < varjúnak szemét ki nem vájja, 
l M - T : haragudnék az ....•h a cigányra. 
I Nem járhattak ottan rosszba, csak igazba, 
f Lopni ott nem lehet, Ilut tolvaj a gazda, 
j Amit ők lophattak, az nhhoz c.-ak .-emui, 

Mennyit az olahok tudnak elemelni. 
Kp azért jó magam c-ak arra gondolok. 
Hogy a coo nem-jogos és sántít a dolog. 
S a menekOlt cím csak divatkérdés náluk, 
Aminthogy van nekik B listás vajdájuk. 
M . k o r a miatt kevés hasznát vették, 
Saegényt kegyetlenOI B listára lelték. 
5 hogy megadják módját az egész dolognak, 
M-T: a B listások náluk is morognak. 
Nem fosfény marokkal eresztettek szélnek, 
Nagylelkűségükről legendát beszélnek. 
Minisztertanácsuk hozta meg döntésűi, 
Hat pofa bagót végkielégitésOl. — 
S ahoiiy értesflttem tótok mostaoába, 
Bele ia nyugodna már a B li-taba. 
liidössze a bagót ítélte kevésnek, . 
Egy vajda számára tlelégiléeueki 
Addig kérvényezte szelíden, gorombán. 
Megváltoztatták a dontest olyanformán. 
R-ndezve a kérdét nyugdíjalapon. 
Fel pofa bagót kap minden egyes napon. 
S.ekkép elrendezve ar Bgyet mar szépen. 
Sorban- hajthatja b- minden eator-népeo. 
EzenkirOl az is meg vagyon engedve. 
Koldulhat barkitfe, ha Tán hozza kedve 
S ha ez nem Oti meg az Ot pofa bagót, 

] Nem fizet Utána jOredetmi adót. 
Am ha több is jutna valamelyik napon, 
Adót fizet róla szép pityke alapon. 
S ha nem fizetné meg kitnzOtt napjára, 
Ra lógják táblázni a zsíros bundára. 
Még nem volt rá eset, mert eddig ő kelme 
Nem kapott még annyit, mennyit le nem nyelne. 
S igy az ellenőrök, bar navyon figyelnek. 
Nem adapilhatjákmeg a jövedelmet Zsák. 

H Í R E K . 
Zatkveciky Martos, t 

Ezelőtt pár esztendővel emlékez
tünk meg egy hossza cikkben Celldö
mölk egyik legkedvesebb alakjáról, az 
öreg Zalhureczky Mártonról. Csodálattal 
és szeretettel vázoltok egy hossza élet 
sok küzdelmét, fáradhatatlan erejét és 
a semmiből hatalmss dolgokat alkotó 
páratlan kitartását. Bemutattunk egy 
igazi embert, aki az éleire nem vitt 
magával hazairól semmit a munkasze
reteten ée a mély erkölcsi érzésen ki-
vflj, de ez a két drága örökség a hosszú 

alon mindig elégnek bizonyult. Zalhu
reczky Marion mindig erőoebbnek bizo
nyait, mint maga az élet. Az élet küz
delmei, viharai nem egyszer földre suly-
totlák, szolgalata gyümölcsét nem egy
ezer tönkretették, de ö mindig talpra 
állott éa küzdött, dolgozott, (áradott 
tovább, hogy ismét felemelkedhessek. 

Akkori cikkünknek az volt a címe: 
Egy élet regénye s mi most igaz rész
véttel értesülünk róla, hogy eja a regény 

| befejeződött. Az öreg ar folyó hó 4-én 
j hosszas betegség alán Budapesten a 
' Binger szanatóriumban elhunyt 87 évea 
j korában. Hosazu és szép, de fáradságos. 

küzde|mes élet után pihenőre téri a 
munka embere. 

Zalhureczky Márton hosszabb ideig 
élt városunkban s Celldömölk társadal
mának szeretett és - köztiszteletnek ör
vendő tagja volt. Ha végig ballagott az 
uccán, tiaztelettrl üdvözölte mindenki 
s jöizü elbeszéléseinek .mindig akadt 
szíves hallgatója. Lapunk olvasói bizo
nyaim meleg részvéttel gondolnak az 
öreg. ur utolsó aljára a szeretettel em
lékeznek vissza szeretetre-méltó és lisz
teletet érdemlő kedves személyére. 

ujabb csodák törtéalek Szakácsiban? 
Most már uemc-ak Dunántúl, de az egész 

országban beszélnek a szakácsi csodáról. Mint 
ismeretes, ebben a faluban egy kis pásztor
leány állítása szerint megjelent elölte Szűz 
Mária. Azóta a fchr aomog)megyei község 
valóságos bocsajáró hely lett. Százával, ezré
vel zarándokolnak az emberek, hogy szem
tanút leheeeepek a látomásnak. Csakhogy mm 
mindenkinek adatik meg, hogy láthassa Sztlz 
Máriát Igy aztán sokan a felrázatott vallásos 
képzetet azflleményéoek tartják az egész 
csódabislóriát, míg mások hisznek benne, 
mart állítólag nekik is megjelent a Szent 
S/Oz. A közigazgatási és egyházi hatóságok 
részeról a vizsgáin — hir szerint — moit 
van folyamatban. A mólt bét folyamán Cell
dömölkről is többen elzarándokoltak az alli-
tótagoa csoda színhelyére, azonban egyik 
celldömölkinek sem jelem meg sem Safla 
Mária, sem Krisztus A látomás helyett tgy ebb 
csodákról számoltak be ezek a földi zarán
dokok. Aa egyik p'.a következőket beszélte el: 

— Több szazán voltak mar Szakacei-
ban, mikor mi odaértünk, pedig kOasap ér
keztünk. A szakácsiak azt mondottak, hogy 
vasár ée ünnepnapon ezerszámra tódul a 
vidéki hivők serega a falut*. A rendre ot 
esküdt vigyáz állandóan. A csoda színhelyén 
egy sátor van felállítva ideiglenesen, de rövi
desen egy kápolnát építenek. Ottlétük alkal
mával 18 szakácsi lakos is kfinn roll a sátor
nál, akik kOzOl 17-nek raegielent Szűz Mária, 
egynek azonban nem. Aa ottani zsidó korcs
máros (elesége mondotta nekünk: .Higyjenek 
nram. mert én is láttam ..,« Egy béna em 
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ber-mankdo jött; a' csoda színhelyére Kit fog .határozni a' szobor felállításai rrmtő 
^rorán át imádkozott a' sátorban, .tinin r (ni- . ügyekben, 

kait, a legnagyobb meglepetésünkre, saját j Elhnayt k i i fin Horváth József hely 
lábán távozott, a mankóit ott' hagyta á sá- i belj mav. üzemi altiszté- mély bánat érte 6 
torban . . . Meglátogattok a kis pa-ztorleáoyt hetes József fiának elhunytával. A kis fin 
is. A kis leánynak az egyik bátyja' nem tíítt j csutnrtnkőii vegberient temetésén nagy ezam-
a csodában ás durvád tlulasitoita a kerde- I 0 l n jelentek meg »z ismerősök és a vasutasok, 
zőskodőket, akik a leányt felkeresték. A kis I - A . o p r o n i kiállitaat augusztus á an 
leányt töbtxznr nvegvert..»=i»iv.4^»kjtalalla.- j . , „ , , n , , l i w l i ; tréimá az crdaklódök tSsSkaj-
a csodát Nagynehezen'rávettek, menjen •• 
sátorba. Ott aztán megjelent neki Szűz .Murit 
ezekkel a szavakkal: >N>, te gonosz, el mer-

sen randáinak a kialütas megtekmténere.annál 
is inkább, mivel a vasutakoo féiáru menrt-

, jegygyei utazhatnak es a kiállításról bö la
téi joon i„ . Erre az illető megijedt, gyorsan , p i s t , a i - | o k U | térhetnek vissza. 
..t....--. . L . . I .1.. . . . . . . . . A l l M l t l hnt ln l , ' * . . . . távozni akart, de oly szerencsétlenné botlott 
meg egy kőbe, hogy az esés következtében 
eszméletét vesztette es súlyos betegen fek
szik még most bt 

Ezeket beszélte az egyik celli zaraudok. 
Akinek persze . mindezeket a fanatikussá lett 
szakácsiak beszelték, de mire Céhbe ért. ugy 
adta elő, mintha ő maca is latója lelt volna 
• »csodak--nak. "• 

Népünnepély. A helybeli i i . i r .... és 
kereskedők mult' vasárnapra tervezeit nép
ünnepélyét elmosta az eső. Négy órakor 

. ugyan megkezdődött az ünnepély, tódult is a 
közön-éti a Vásar-térre, de a lerobbanó zipor 
szétkergette a megjelentekéi. Mive-I. ..; az 
ajándékurgyaknaz több mint a fele megma
radt, ma délután 4 órakiir a népOMepétl 
megisniéiiődik.- - i r a ^ i a légért -.-~.-t.ii tár
gyak uyerhetök. ,/• 

Eljegyzés. Heidekker Mancit C-lldö-
mölkrői eljegy-zte C ider Sándor Réficze-
szemere. 

Köslönet A celldömölki Tűző lóegylet 
parancsnoksága köszönetét nyilvántja :• Han
gya Szövetkezetnek 100 ezer koronás szíves 
adományáért 

Felhivátik az adózó közönség, hogy a 
ülik negyed vegéig esedékes egyenes adó. 
kincstári házhaszonrészesedét., ebadó éa-J-öz-
munka tartozásait 8 napon beiül m-'-i mar 
annál is inkább. lefizessék, mert ellenkező 
esetben ellenük az amúgy is költséges végre
hajtási ejárás folyamatba légiiévé. 

Adoagyr-jegyzőség. 
Öngyilkos matróna Rácz István né, 65 

éves községi szegény, csöngei lakos hulláját 
pénteken az esővízből keletkezett tóban meg
találtak. A megejtett rendőri vizsgálat szerint 

lapitáM nyert, hogy csütörtökön este 
özv. Remete Laszioné községi szegény társa
vai 1 ht'er bort elfogyasztott s azután á szo
bából kiment s többé nem tért vissza. Vég-
zetes tettei, azért követte1 el, mert vidéken 
lakó gyermekei nem törődlek vele, nem segí
tették s a szegényházban hagyták .myl 
Büutéity esete le.m nem forog. 

•ukedvelói előadat. A celldömölki r. 
kath. pcl^án leányiskola 1921 évtől 24 évj] 

Akik C-Hdn-
mölk es vidékéről óh jtnrntk a k tarHtties-a 

-utazni, kedvezményes jegy váltására szolo 
igazolványukat az ipartestül, t elnöienéi, Né-
raeth. Károlynál rnegkaph-tjak. 

Táncmulatság Alsóságon Tonna Mi
hály awsrsagi veudegiőtt jövő tasaru-p ven
déglőjében laacniuat-ágoi tart. melynek tiszta 
jövedelmet az alsósági inzulin egylet felsze-
re.e-einek gy irapita.tara adja. 

A celldömölki ev üjisági agyasaié t 
juhos 31 én tartotta megnyíló közgyűlését, 
melyen megválasztotta tisztikarát él 14 tagu 
választmányt. A tisztikar tagjai a következők: 
Nagy Sándor lelkész elnök, Tóth Dénes főtit
kár, Viutze Jolán titkárnő, Szarka Fer.-uc 

litkar. Sznratly Dénes- karmsifer, D l i Árpád 
jegyző, Vadócz Studor f"f> • z :r Kl-"sSin 

.dor alpénztaro? es főkönyvtár 
es Mikoias Imre ellenőrök. Socnozyl (labor, 
Agostun l-t. in és Bognár l-'tvau könjvtaro-
sttk és Somogyi Sándor szertáros. " 

A Fel-odanantnti Mezőgazdasági Ka
ntára isméi .•-.•)• .komoly lépéssel szolgaija a 
i'vakorlaii Iftbhtermelési. Tavasz ^ita Agro
kémiai állomást rendezett be, mely Kreybig 
[.ajosnak, a cserlulsoranyi talaj vagy eszet! 
kísérleti állomás országo- nevü vezetőjének 
felügyelete melleit eszközli a felsőduuautuli 
gazdaságok vegyetemzését talajfelvételeit, u -
lajoltasokal. Ezen vizsgálatok alapján a gaz
daságok tárgyalása es vetésforgó reudszere a 
külföldön már a gyakorlati életbe átment 
modern elvek alapján log tökéletesedni. A 
gazdák legkiválóbb sajtóorgánuma a Köztelek 
június 30-iki számában érdeme szerint log-
lalkozik a győri kamara ezen ujitasaval. 

Harang beszerzel. A kémen esmagaai 
ev. gyülekezet 3 uj harang beszerzését hatá
rozta el és ezeket már meg is rendelte Sel-
te'uhoffer soproni harangöntődéjében. A ha-

I rangok e hó 15 éie elkészülnek és valószinü-
leg még e hó folyamán felavatásuk is meg-

, történik nagy u->:i»p-.-k között. A harangok 
körülbelül 65 millió koronába kerülnek, össz
súlyuk 832 kilogramm. 

A 18 as honvedek emléknapja. A vi-
l-ahábnruban dicsőséggel küzdött volt 13, 18. 

sötét kebeleben megalakult, dalkör a tanulás-
1 ban jobban haladhasson. A dalkor mar 
néhányszor a nyilvánosság előtt is szerepelt, 
ahol képességeit és életrevalóságát bebízonyi- | 
tolta, mennyivel nagyobb kedv és buzgalom l 
tölti el zv tagokat, ha tudják, hogy a karna | 
gyon kívül a pasik fóke lék is megvan az., 
ének tanításához: a-4iarmonium. 

A dnnántuli szarvasmarhatenyezztes 
tejlesztésére-vstnatkosólag n löldrnjvt?jrj-jhm 
miniszter.részletes rendeletet adott ki. « Fel. 
sódunaniu'ra nézve, mely a Gazdakamara és 
a fi.ü tyelőseg "lőtérj—ztésél elfogadva irja 
élő a prótiafejesek, tejelési elleuőrzesek, tej-
értékesítés m»eszervezesének es törzskönyve
zés bevezetésének módját, melyben a Felső : 

dunantnti Me/őg i-dasan Kamarára n é z v e is 
megfelelő szerep vár. A miniszteri rvnd-let 
szorosan összefüzg azon szervezési munkával, ! 
melyről mar lapunk is megemlékezett srrmeAyvj 
a Papmdéki Alift'teuy .'szlési Egyesület szer- ? 
vezésére irányul. Krte-üie.ünk szerint az ala- | 
kuió közgyűlés -zeptember első napjaiban lesz. 

Vendéglősöknél borkan jol bevezetett I 
vidéki azletizerzöket keresünk. Ajaulaiokai: 
Vinicola Budape-t, Ü.lői nt 3U, 

Ne higyjea nagyhaugu reklámhirde-
l ' - . knek. hanet i ha jo és szép cement és 
mukóarul akar beszerezni,'forduljon bizalom-
mái Fellner L-jos cenit-ularu és mükőgyara-
hoz Ostffyasszonylan, ahol kizárólag rábai 

H M 

száliodátnbaa j 

végzett nörendékei roűktsdveiói előadást tar-
tanak a celldömölki megye kOzkorhaz kápol
nájának felszerelése javára folyó he 14 és 
15-én este 8 órai kezdettel a Griff szálloda 
nagytermében. Jegyek előre válthatók a Griff-
szallod.i előcsarnokában a penztarual folyó 
hó 12 és 13 an délelőtt 10-12 ig, délután 
4—ö-ü és előadások napján az előadás előtt 
13»an a gyermekeknek lesz előadás S órai 
kezdettel, 3000 koronás helvarakkal. Meghí
vókat még ezután fogjuk elosztaui a ha elő
fordulna, hogy meghívó nem menne valaki
hez, kérjük az elnézést e- iniii.l euki vegye 
tudtul ezúton is, a legszívesebb meghívásunkat 
Kerjuk a sedves évdetlodőt pártfogasat 

A Rendezőség. 

70 etv 307. gyalogezredek emlékünnepet a/ 
egykori bajtársak ma Sopronban ünnepélyes 
keretek kőzött ülik meg. 

A Zoldia-vendegló táncmulatsága a 
mult vasárnapi esős idó miatt elmaradt ós 
azt a 'vendéglős ma -taletartja meg janoshazai 
jóhirü cigányzenekar kOzfi működése luelieU. 
Ha az idő kedvezőtlen lenne, uity a táncmu
latság a vendéglő össze- termeiben lesz meg
tartva. 

Betejezodtek a i adókivetések A hely
beli adóhivatalbau kél hónapi szorgos munka 
után szerdán elvégezték t lövedelem és va
gyonadó kivetéséi. A kivetés a városházán 
aózszeoilerit kitéve vau éa az- erdekeitek 8 
napon belül betekinthetik. z-S-

Ihi-z Antal v j m o M j U kavicsból készült árul a lezoicsobban 
szerezhet be ú. m. Kul es hidcsóvek mioden 
méretben, kutkavak, etető és Ható valuk, a 
legkényesebb igényeknek megfelelő hydralikus 
présen előállítón sima és mintázott mozaik 

\ é l cementlapok mindeu szinvaltozntban, 
; rr.üzflvirkövek,.sirkeritesek minden színben és 

nagy^gbau, mükó és cement viragvazas, hó 
es langfogóval ellátott palareod-zttrö es hor
nyolt tetőcserép, kerítés oszlopok, diszkerité-
sek, hidas betoiideszkak, valamint a cement 
és mttkőiparba vagó összes cikkek. Nagyobb 
rendelést kívánatra házhoz szállítok. Kedvező 
fizetési feltételek. Kérjen árajánlatot. 

Nyilvános nynytazái. (II.) A helybeli 
erang. auyagyülekezet uj harangjainak be
szerzésére adakoztak: 55 ezer koronát*Brandl 
Testvérek,. 60 ezer koronát Györl János, 
Ihász Lajos, 69 ezer koronát Somogyi Sán
dorné, Vintze Sándor. Fülöp Lajos, Nagy 
János, Darabos József, Kutasi Sándor Hor
váth Antal, Smideliusz Lajos, Szenes Sándor, 
70 ezer koronát Laki Antal, Nagy^"Sándor, 
92 ezer koronát Kiss Sándor, Halász Kalman, 
Horváth Elekne. Bagics Lajos, Kovács Lajos, 
Ambro- Ferenc, Németh István I , Bagics S. 
Pöcze Dávid, Vintze Kalmasne. Németh Ka-' 
roly, L.'inlvai Györgyné, Koczor Dániek 94 
ezer Koron tt Kalbács l-t van. 100 ezer koro
nát Deli József, Kovács Latos, Mayer István, 
Boglár J^zcrfné, Szelestey Sámuel. Hike 
Antal. Vmcze lozs-f. Szász Karoly, Gal La
jos, Kocsi Lajos. Szőke László. Fazekas Ka
roly, Üsvald Uyula, Szarper Janka, iN. mai 
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á Hóiék emlékének megörökitése. A Sétás kapitány 3 lelvona-.s dalmű 
ÉrtesülesBnk szerint a Hősök emlékműve 
munka alatt van és rövidesen elkészül Azért 
a. Hősök szobrát megörökítő bizottság elnök
sége felhívja a celldömölki lakosokat, hogy 
elesett hozzátartozójuk nevét katonai rang
ját, a városházánál azonnal, de legkésőbb f. 
hó 20-ig jelentsék be. A jövő hét folyamán 

tegnap este került -zinre a C. S. E. előadá
sában. A termet zsúfolásig megtöltő közön
ségnek egy valóban müvé.-zi előadásban volt 
része. A szereplők játeknkkal raj... sikert 
arattak és akik láttak -a tegnapi előadást 
azok a mait is bizonyára végig nézik, mert 
az előadást ma este megismétlik. A befolyó 

Zsoldos p lo lyam 
Budapest VTL 

Tekíaf-47 

Sándor, özv. Jloritz Gézané, Patyi ' Egyedné, i Az ország kJ 

városunkba érkezik a szobrot készítő szob- I jövedelmet Odvös célra fordítják, egy harmo-
i - á M n t S r é - i z ^ r i ^ ^ ^ a z i T ^ ^ 

Kóczén Sámuel, Dinkgreve Nándor. Ágoston 
Janos, Jugovics Imre, Kis- Gyula, Glazer 
Hermanué. Tóth Miklós. Narzy József, Zle-
hovszky Dezsóne. Benkö Karoly, Böjtös Já
nosné, Mtkr.lt - Imre, Légrady Kalmanné, Be
recz l^jos, Finte. Gábor, Kutasi Gábor, Nagy 
Janos, Bresan Vendel, Molnár József, Osvald 
Sándor, Nagy Etek, Koppányi László, Bárauy 
Sámuclne. Juha-- János. Bankó Sándor, Sze-
jfi>rt Janos. li.cl "isch-id Jakab. Horváth Bá
lint Horváth Lajos. dr. Móritz Dénes. Bárdosi 
Gyula, Lengyel Autalue, özv. Takács Jozsefné, 
Morocz Sámuel, Kárpáti Lajos, Rosta Sán
dor. Stettka Péter, Berta Lajos, Osvald Gyu-1 
láné, 115 ezer koronát Szakács Dénes, Fehér 
János, Finta János, Tóth "József, Szabó Mi
hály, özv. Németh Samu. Iné, Smideliusz Sán
dor. Fehér István, Szendrei. Gézáné, Kis La
jos, Csizmazia Lajos, Somogyi György, Vintze 
József, Ágoston István. Bodorkos István, Szabó 
Imre, Szabó Gyula, Tólh Jánosné, Tálos Já-
nosné. fFolyt kör.) 

eklts*-* 
A legl-j 

A Chinoin gyógyszerészeti gyár összes mezőgazdasági növényvédelmi cikkei 
gyári áron kaphatók a 1 Szent György drogériában Celldömölkön. 

ugyanott 3-20 kilogrammos egyszer használt ládák olcsón eladók. 
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• *. kis Botliké vagya. Egy .-.•••g-ü. 
uriasszooyoak van n i HöTske nevű 4 eves 
rjs leánykaja. Bözsike aranyos jószág, Száz 
meg zaz gyermekadoma k< ring róla a c-a-
ládban. M I I t heten volt születésnapja. Előző
leg mezkerdezie a mamája, bogy mit szeretne 
születésnapiam. A c-öp|.sé,_ nagyon bus arcn: 

'vagoit es mondta: Te azt ugy »em adhatod 
meg nekem. O.yaii teljesíthetetlen vagyaid 
vannak? Bz'un! Azl , / . - r . i n é i n , rjogy m a r a 
Magyar Úriasszonyok Közlönyét, a Gazda
asszonyok Lapját olvasni tudjam. Nagy/ 
derfiitseg k ö v e t t e ' ezt a kijelentést. B'tzsike 
racy.inak pedig az a magyarázata, hogy a 
ti.izo n n e m m.'ruihet fel kerdes , m e b r e n e m 
nz lenne a Vlklaráz? nézzük meu a Magyar 
úriasszonyok Közlönyét,a Gazdaasszonyok 
Lapjai. As i r m n y e n m z t a r i isi, kamjbai >.ig> 
O e l i V é s i , kertészeti, orvosi, kozmetikai, d ivat 
vagy kézimunka.valamin; .-.n.ih.izi díváimat 
is megold a magyar ormuk - megbírható 
tanácsadója. Bőzsike a Magyar Vrasszonyok 
Közlönyéről, n Gazdaasszonyok Lapjáról 
annyi dicséretét halt, hogy igazán nem 
lehet tőle rossz néven m n i i . hogy egy pár ' 
évrel idősebb szeretne lenni A Magyar 
Lrasszonyok Közlönye, a Gazdaasszonyok 
Lapja h i» '• it ' háromszor jvfeniK. in.-*, dísze- j 
s e ü iltu-zlr.ilt fő/elbeo. E öf izet i -s i ara egy 
félévre 100.01)0 K. Kérjen mutatványszámot. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budap-st. V. 
Sólyom-occa 16. I : 10. "'. < 

Ujabb szörnyű metrarlas Oroszor-
SSágban. Ujabb borzalma* toioegmé-zana— 
nak híre érkezik a vörös Oroszországból. 
Július másodikáról harmadikára virradó ej- , 
szaka tizenny .le embert lőttek agyoii Péter-
vart minden kihallgatás és Ítélet nélkül, hat
van embert pedig Oroszország északi börlO 
neibe r.írtak. Az áldozatok a régi, csa-zari 
líceum növendékei voltak valamikor. A le
gyilkoltak közott-voll «z-üreg 7ö . . . . Gal.it- I 
zin herceg is. A líceum régi igazgatóját, 
Schilder generálist börtönbe vetetlek, ahol 
meghalt, felesége a börtóube h a l j u k |k> a '29 
éves fiukat pedig agyonlőnék. Ennek a ször
nyű hekatombanak a z oka . hogy Francia
országban tartózkodó régi növendékei a bce-
umuak gyűjtést rendeztek az orosz uralom 
alatt nyomorban sínylődő volt kollégáik sza
mara és sikerült nekik mintegy tízmilliónyi 
frankot összeg) Bjteoi és ezt az összeget el
küldtek szerencsétlen társaiknak. De a pénz 
a kommunisták kezébe karúit, akik azzal 
vádotik a líceum régi növendékeit,hogy ösz--
szeeskflrésl terveznek a szovjet i " i . u E e r l 
elhatároztak, hogy a líceumnak valamennyi 
riOvenilékeit letartóztatják. Tizwuiyulcat legyil-
koltak. a többit börtönbe vetettek Az egész 
civilizált világon végigfut a borzalom egy 
gyen céltalan, egy ilyen szörnyű mészárlás 
hírére. i — • — 

Értesítem a gazdaközöoségel, hogy elsőrendű 

poroszsziléziai szeneim 
megérkeztek, azt üzletemben árusítom a lehelő 
legminimálisabb aron. Gazdáknak 30 najio-
Iutelt nyújtok kamatmentesen Tüzila kicsiben 
és nagyban, cement, cemeniaruk és az összes 

pitö.ü.agok nkn.no. Csoknyay József, 
tűzifa és építőanyag ker. 

Celldömölk. Árpád ucca 7. szám. 

zálogjogot nyerlek volna, alperes lakásán 
C*IW.'iji»ölk községben leendő megtartására 
hii.-.ridöol 1925. augusztus ho 13 ik aapjáa 
délelőtt 9 érája kitöretik, amikor a bíróilag 
l-fogialt -e, felulthgu.lt ..darab ló •> vastec-
gelyű igas loszek^rböl álló ingóságok a leg
többel ígérőnek ké zpétazfizriés Tiel leit , szük. 
seg eseten becsaron alul is el lógnak- adatni. 

Felhívatnák mind mik. kik az árvere
zendő ingóságok »• t-larabM a végrehajtató 
követelését megélő, ő ki-legiltetéshez jogot 
tarának, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyjökö, yvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig aloliri kiküldöttnél irasbau vagy 
pedig s-iival bejelentéig el ne mulasszák. 

A törvényes -hatandó a hirdetménynek 
a biróiíe labiajan történt kifüggesztését kft-
-verrMia|.Ua--j^mittsti!kv 

Celldömölk. 1925 augusztus 3. 
Záborszky. kír. bír. végrehajtó. 

M e g é r k e z t e k 

M«g egyszer 
olyan jól Ízlik 

• 3 

az Ön kávéja, 
ha ö n a tiszta, 
'/.ói- s Franck 
kávepótlékot 

használta. ' — 
Ügye l jen be
vásárlásainál 

gyári védjegyünkre, a 

• kávédaráló, r a l 

az őezi női és gyermekkabátújdonságok 
Öltönyök 'és ragián férfi szövetrk, 
Gráci l'n hl-r kalapok, . 
Sima és divat kazánok,' 
Kabát velourok és kosztüm kelmék, 
Liliom éa Regenharl vásznakban állana 

dóan nagy raktárt lartnpk. 

W E I L E R i n ^ 

divatáraháza Celldömölkön. 

Hirek a sárvári járásból. 
Rovatvezető: Palgár Jonef. 

Susogó akácok 
Fucha kiariaaaaak. u In ta 

len.-izert'.miirk hóóollltal. 
I . 

Susogó akácok, ne zúgjatok olyan 
Busán, szomorúan ablakom alatt I 
Néma sóhajtsatok a szivembe markol. 
— Né sirassatok a : .va-.u- :;> ir >t ! 

Elmúlik az élet, elhervad a virág. 
Ellűn' a madárdal, el az ifjúság... 
Wf-AsliAx* J a m n k , alig vesjjgjlk éSZTe, 
Hogy az életfánkon eirestvad az ag . . 
Elhervad a- vnag. . . elsiall az iljutág . . . 
S n i az, ami közlOnk mégis itt marad'-!.. 
— Susogó akácok, ne' zúgjatok olyan 
Busau, szomorúan ablakom alatt t 

I I . 
Susogó akácok, ue zúgjatok olyan 
I ! : an. szomorúan ablakom alatt ' 
Figyeljetek ide, elmondok egy mesé t . . . 
— A múltból emlékül csak ez egy maradt. 

szoriikmunk, hogy — meghajolva a'kárvári 
közönség körében oly sok oldatról éa gyak
ran fenu-rii ő kiván-.ig előtt: hogy a Keme
nesalja legyei, egvnital a sárvári járás sajtó
orgánuma is — áldozatot, faradságot nem^~ 
kiméivé, lapunk mai szamától kezdve •HirrlT 
a sárvári jar.i-i- .:• címen rovatot- nyitunk, 
amelyből kiroernői-n értesül .a sárvári járás 
közönsége az ót közelebbről érintő- 'okahs 
eseményekről — 

Hangsúlyozzuk: nem politikai érdekek 
, szolgalatában lesxzUk ezt. cupan a közönség 

érdekeit kívánjuk szolgálni vele. Kérjük tehát 
• a sárvári járás közönséget, hogy törekvés*in-
t ket joinduiatu lamogataaaban részesíteni szi-
J Veakedjen. 

Előfizetéseket és hirdetéseket a sárvari -
! fiókazerkesztőeégűok (Szechroyi-uea 2b. sz.) 

vesz fel. Előfizetések eszközölhetők meg a 
Sárvár Vidéki Takarékpénztárnál és a cell
dömölki kiadóhivatalnál ia. 

Abban a reményben, hogy a sárvári 
járaa közönségének hasznos szolgálatol t eszünk 
és igyekezetünk megértésre talál, vagyunk 

hazafias ndvoclrtirl 
a leatsaasalja izerkesztoiege. 

218. 

s~* 

242. 243. sz. 1 25 v.grh. 
Árverési hirdetmény 

Alulírott kiküldött Wr. végrehajtó ezennel 
közhírre teszi, hogy a celldömölki kir. - járás
bíróság- 783/2, 1181/2/1925. es ugyanezen kir. 
járásbíróságnak 1925. évi P. 1025/925/3. sz 
végzése folytan dr. Kovács Kálmán es dr. 
Porkoláb Mihály Ogyved alul képviselt Hor
váth Testvérek. Kemenesaljái Takarékpénztár 
r t celldömölki cég, ugy Farkas József nemes
kocsi lakos végrehajtatok részére Celldömölk 
kozségbeb 1925. június hó 15-ik napjao 
3497 600 K tőke, 1985.június27-én6.900000 
K tőke. valamint 2,165.000 K tőkekövetelés 
és jar. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperestől lefogtslt és 16,420,000 K-ra 
becsfiit ingóságokra a celldömölki kir. járas-

, biróeag 1925. évi Pk. 1188, 1277. és 1288. 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 

1 annak a korábbi vagy felOlfoglaltatók köve-
elése erejéig is, amennyiben azok törvényes 

, Volt egyszer egy kisiany, tancoskedvű kislány 
I S volt egyszer egy ifjú — arca halavauy — 
. Holdvilágos este találkoztak össze 
j S egymásba szereteti, fiu és a lany.. . 

i Tavasa vi.it szerelmük, illatozó Májú.-, 
' Ajkukon nyilo'l a sok-sok csókvirág. 

Felettük sok ezer kn- •; kobold játszott 
S szivükben az élet Jiurja muzs.kall 

De jött az ősz, hullt a sápadt, zörgő levél 
S eltemetett mindent, mindent, ami volt... 
— Jótlegy másik ifju.. eh! hogyan sin a szél... 
S minden szent emlékre piszkos pori sodort. 

Susogó akácok, az ablakom alatt, 
Tireatok még jöo sokszor kikelet. 
De az én szivemnek, haldokló szivemnek 
Tavasza mar többé sohasem lehet'... 
Kaid. KertckbaMmmayer Emi. 

Előfizetési felhívás! 
Vasmegyében, de talán egész Dunántúlt 

egyetlen járási székhely Sárvár, ahol nincs 
évek óta helyi hírlap. Ehelyütt nem kutatjuk 
annak az okát, csupán annak a bejelentésére 

| Nehl̂ y kéri u é Sárvár köaöasegéhei 
Innen onnan két éve teák, bogy bele-

| betegedtem a mindennapi újságírás gyötrel
eméibe^ .Belebetegedtem, mert a háború utáni 

barma en uj-azirask..dasom meglagil'-Uarra. 
j a keserű tapasztalatra, hogy as ui-ag es az 
: újságíró immár csak eszköz; eazkózH valaki-
I nrk, vagy valaminek. És csak igen keiés szer

kesztő .ehet fOggétlen >-s idealjainik katonája. 
Ez * ki-SerO lapaszlalal kergelelt engem 

is (sok-sok hasonló gondolkodású kanáriam
mal egyu.l) a Csöndes elvoouitsagba. Ebben, 
a magány Ludasba keresett tel minap a Ke
menesalja szerkesztő-tulajdonosa azzal a ké
réssel, hogy valiaijam a sárvári rovai veze
tését E öltem nagy kérés vuJt ez, it- nem 
térbeliem ki-előle.mert Sárvár közönségének 
óhaja előtt kölelességemnrk tartottam meg
hajolni. Hiszen közérdekről van szo éa én 
a köz érd- kében sohasem szűntem meg fá
radni. Szívesen fáradok eznllal is. 

De én is kérem mindazokat, akik mint
egy felévvel ezelőtt jószivvel párltogoltak 
akkori akciómai, ne vonjak meg azt most 
sem a Kemenesaljatói, amely most pótolni 
kivánja a sárvári újságot. Kérem különösen 
az ip-irmjjjoi r̂nT?î n.ir érdegébcu a múlt
ban és a jelenben is időt, fáradságot nem kí
mélve munkálkodtam és amely iparosságnak 
oly kevés a pártfogója, szószólófa ebben a 
szegény, jobbsorsra érdemes hazában. 

Polgár József. 

Sárvár - ftirdöviroi. 
Elért aezs kassaálják ki a természet nyal

tatta előnyöket I ' 
Súlyos gondot okoz a fürdés azoknak a 

sárváriaknak, akiket a sora nem juttatott oly 
kényelemhez, hogy saját fürdőszobájuk legyen, 

! Mert Sarváróit közfürdő nincsen.Pedig lehetne. 
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4. oldal. 

Nagyon >' könnyen. Hiszen két folyóvize is 
Tan a varosnak:, a Baba es a Gyöngyös. 

És Sárváron nemcsak közfürdőt kellene 
és lehetne építeni, hanem nyaraié fürdőhelyet 
is. Hiszen, ba egy kicsit számítani kezdünk, 
hamarosan rájövünk arra, hogy mind hatal
mas előnyöket hagyank kihasználatlanul azzal, 
hogy nem használjak fel a Rába vizét. Mert 
nem kellene mást csinálni, mint a Rába med
réhez két zsilippel ellátott mellékágat létesí
teni s azt mintegy 5—600 méternyi hosszú
ságban strand szerűen kiépíteni, kabinokkal 
ellátni, közelében egy szállodát emelni és kész 
a fürdőváros. 

Hogy megnövelné ez Sárvár idegenfor
galmát és mily hasznos, jövedelmező lenne 
ez ás őstermelésre, iparra, kereskedelemre 
egyaránt I Hiszen oly sokan — akiknek nem 
jut a.külföldi, vagy balatoni lürdőzésre — 
mily szívesen Tennék igénybe a. jó vasúti 
összeköttetéssel rendelkező sárvári fürdőt. 

Szombathely kincsekét adna egy rábai 
strandfürdőért, tehát Sárvárnak is megér any-
nyit. Gondolkodjanak rajta az illetékesek. A 
megvalósítás nem is olyan nehéz, rifint ami
nőnek látszik; 

U t a i i i c s é a a l t n Biupes t tő l Sárváilg. 
Délután 3 óra. A sárvári közúti Rába-

hídon cserkészfiuk állanak őri. Vájjon miért ? 
Akartam épen kérdezni az egyiktől, midőn 
látóim, hogy a megáradt Rába hömpölygő 
tükrén két karcsú, sárga csónak siklik lefelé 
nyílsebesen. A cserkészek integetnek a csónak 
felé, az evezősök visszaintenek, majd a híd 
mellett kikötnek. 

Hatan Öltek a két csónakban. Feketék, 
mint a szerecsenek, mind a hatan. Partraug-
raaak, bemutatkoznak. Egyetemi hallgatók. 
Bndapestről indultak el a két csónakkal vízi 
körútra; a Dunán lefelé Szekszárdig, onnan a 
Sió vizén Siófokig, majd tovább a Balatonon, 
a Zala folyón végig, a Raban lefelé érkeztek 

-meg Sárvárra. - , 
A két csónakot: a Csavargót, meg a 

Szöszkét ott hagyták a Rába partján egy 
cserkész őrizetére bízva, magok pedig be
mentek a varosba. Itt töltötték az éjszakát és 
másnap indullak tovább a Rábán Győrig, 
majd oonao a Dunán Budapestre. 

Í I Í B I . — 
r i i a t é a é a Meyer Károly vépi uradalm 

ellenőrt a földmivelésOgyi miniszter a vasme* 
gyei U gazdasági kerOlel vezetésével bízta meg-

Esküvő liarothegyhazi i l j . dr. MarOthy 
László, Vasvarmegye tb. főjegyzője tegnap 
vezette oltárhoz az ormáodlaki templomban 
egy házasnak ki Dervaries Mariát 

Záazlét készíttet a tárvári ipartes
tület. Régi óhaja mér a Sárvar Vidéki Ipar
testületnek, hogy egy szép zászlót készíttes
sen. A solyos gazdasági viszonyok azonban 
mindig útját állottak, hogy az Óhaj teljese
désbe menjen. Most azonban mégis meg van 
a komoly remény arra, bogy az ipartestület 
tagjai nemsokára uj zászló alatt vonulhassa
nak fel ünnepélyes alkalmakkor. Herezeg János 
ipartestületi elnök ugyanis elnöki tiszteletdíját 
800 ezer koronát engedte át a zasrlób-szer-
zes céljaira a ezzel megvalósította a zászló
alapot Hisszük, hogy Herezeg János nemes 
példáját számosan követni fogják. 

Bajt! állomált leszerelik. A Máv. 
igazgatósága már korábban elhatározta, bogy 
Sárvár és Celldömölk között levő Bajti állo
mást takarékossági szempontból megszünteti. 
A mult héten meg is kezdették a leszerelési 
munkálatokat Felszedték a második sínpárt, 
leszedték a váltókat és jelzőberendezéseket, 
csupán Kéld felőli elágazásnál hagyták meg 
a szemafort A személyzet közül csupán két 
váltóőr marad meg továbbra ír, mig a tiszt
viselőket át fogják helyezni és a forgalmi 

szolgalatot Sárvárról látják el. 
Országos vásár volt hétfőn Sárváron-

A vásár meglehetős élénk forgalmat mula
ttot!. Mivel épen egybeesett a hetivásárral, 
raég nagyobb méretűvé emelkedett. Vidékről 
is nagyszámú látogatója volt a vásárnak. A J 
kínálat bőséges volt mindenben, akárcsak a 
boldog békeévekben. Csupán a, gabonapiac 

volt gyenge, ami a folytonos esőzésnek tu
lajdonítható, mivel a gazdák nem tndták el
csépelni a nedves időjárás miatt a gabonát. 

Megnyílott aa ipartestületi könyvtár. 
A forradalmi idők uem hagytak érintetlmül 
a sárvári ipartestület könyvtárát sem. A könyv
tár mintegy 600 kötetuyi állományát szelliur-
eolták, alig maradt belőle 80 kötet Most 
aztán súlyos anyagi áldozatok árán az ipar
testület vezetősége uj könyvekkel egészítette 
ki a könyvtárt éa mintegy 300 kötet könyv 
vet megnyitotta az rparos«ag«ámára.Tervbe 
van véve, hogy a könyvtár készletét a tes
tület anyagi helyzetéhez mérten fokozatosa.i 
fejleszti. 

A Sárvári Temetkezesi segélyegylet 
közgyűlését az elmúlt vasárnap tartotta meg 
Sárvarott, Erőss Saudor igazgató-tanító, elnOk 
vezetésével. A közgyűlés főbb tárgyai vo.tak: 
az alapszabályok módosítása, évi jelentés és 
a tisztikar megválasztása. Az évi jelentés 
szerint az egyesületnek megalakulásakor 215 
tagja volt Ez a szám a mostani közgyűlésig 
535-re emelkedett és 2500 koronás lagjaru-. 
lék mellett esetenkent 1 millió koronát ' tud 
fizetni. Egy év alatt az elhalt tagok szama-
10 Volt Jelenlegi pénztarahománya 12 millió 
korona. A segélyegylet most arra törekszik, 
hogy. a segélyezést a családtagokra is kiter
jessze. A közgyűlés elnökévé újból Erőss Já
nost alelnökévé Tangl Gyulát, szamvizsga 
lókká Drban Lajost, Hóhr Jánost és Fónyad 
Gyulát, ellenőrökké Fabiy Gyulát és Miifay 
Ferencet választotta meg. -

: «:1 

Kö szönetny i l vánitás. 
Mindazon jó-rokonok, isme-

rOsök, jóbarátok és a vasutas kar-
társak, akik koián elbunyl kis 
fiunk temetésén megjelentek, á ra
vatalra koszorút, vagy virágcsokrot 
helyeztek, nagy bánatunkban rész
vétüket nyilvánították, fogadják bá
natos szivünk hálás köszönetét. 

Horváth József éa családja. 

Egy kereset használt vetőgép, 
henger, gazdasági szekér (hosszú ol
dallal is), egy pár lószer&ám és gaz

dasági eszközök azonoal eladók 
Hokhold Istvánnal Celldömölkön, 

Sági-occa 5. szám. 

Fehérnemű varroda! 
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönség b. tudomására adni, hogy Cell
dömölkön, Dömölki-ucca 44. sz. alatt 
elfogadok mindentéle varrást. Uri fehér
nemül, üzletekbe nagyban raktárra is. 
Nfli és gyermekruba varrást, alakításo
kat stb. a legújabb divat szerint. A 
varrást pontosan, ízlésesen és jutányosán 
vállalom. Szíves pártfogást kér 

Virga Jánosné. 

Hirdetmény. 
A kemeneatiőgyészi fcorcsmabirto-

kosság tulajdonát képező 

korcsma és mészárszék 
1926. évi január hó l ' tőj 3 (három) 
évi időtartamra folyó évi augngZtUS 
hó 30-án d U 2 órakef a helyszínen 
haszonbérbe fog adatni; feltételek a 
magyargencsi körjegyzői hivatalban 
tudhatók. 

Kemenesbőgyész, 1926. július 27.. 
Weltner Mór, korcsmáros. 

A Celldömölk és Vidéke 
„H Á N G Y A " 

Fogy. és Ért. Szövetkezet 
egy tanulót és egy kifutóíint 

j alkalmazásra keres. 

i" _ ízletes és olcsó 

i házi kosztot 
adok-, özv. TanholTer I-tvánné Celldö

mölk?, Berzsenyi Dániei-ucca 10. 
i • . 

! Egy Jókaiban levő modern rövid 
T n n i r n r o .'jutányos áron azonoal 
Z U n g U r t t eladó. Oma kiadóban. 

Eladó ház. ™idr»]"a,?! 
• - •• U| adómentes lakó

ház 2 szoba és a szükséges mellékbe-
; iyiségekkel, üveges verandával, 360 
, négyszögöl gyümölcsös kertfel 

160 millió koronáért eladó. 
Vétel esetén azonnal beköltözhető. 

Cim a kiadóhivatalban. 
mmwmmawmmtmmmmmwmwmwmmmmmmmmmmrm 

H á z a s s á g o k . 
Falul életet kedveli intelligens, 

róni. kath. arileány megismerkedne 
30—40 év köröli vendéglőssel, vagy 
jómódú gazdálkodóval Levelet a kiadóba 
kér > Gazdálkodni tudok c jeligére. — 

Kérjen ntmntatást Gábor M. fran
cia módszerű ismerkedési báljairól. Vá-
laszbélypg melléklendő. Budapest József 
körút 66. fszt. 6, Garantált eredmény. 

Előzetes költség nélkül csakis 
Gábor M. intézi el házassági ügyét. Ren
geteg kitűnő partbie előjegyezve. Gyor
san, biztosan, diszkréten közvetít. Vá
laszbélyeg melléklendő. Bndapeat Józaef 
Körút 66. fszt. 6. 

H a h á z á t g j 5 J T Í 
Biczó István g e W g f a 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak építését 

y olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. J j 

Nyomatott Dinkgrcve Nándor viliinjerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


