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KEMENESALJA 
• e g j e l e n minden v a s á r n a p reggel. 

Előfizetési ar: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 
. K. egesr évre" 80.000 -K. 

Hirdwtét di l i elére Haeteadé. 

P O L I T I I A I L A P . 
gaíelg. lurkasi té m kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

S z e r k e s z t ő s é g é l kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celld' roMköü. 
ide intéz, ndők a szellemi részt illvió' közlemeoyek 

hirdetések es mindennemO pétiziheti • • k 

Könyv, ceruza, füzet.... 
Közeledünk a szeptember f-.-.é és 

hainaros.m ••.fogKi.js megszokott helyét 
az issolai padban a könyv, a ceruza 
és a füzetsereg. Szomszédságukban az 
uzsonnák titokzatos csomagjai, vagy 
illatos sgyümöicsöK várják az első tiz 
percet, amely alkalommal feláldoztatnak 
a' joelvagy telhetetlen oltárán. Mondom, 
ott rejtőzik a pad fiókjában kíváncsi 
szemek elől félretéve az uzsonna la, 
de az igazi izgalmat mégis csak a könyv, 
a ceruza és az irkafttzet okozza. A 
könyv, amely uj és még nem ismert 
szép képeket, elbeszéléseket, verseket 
tartalmaz, ismeretlen vidékre vezet ben
nünk, a ceruza amely örökösen csábit, 

\ hogy hegyezzük és a hegyezés cime 
alatt a késünkkel játszhassunk és a 
füzet, amely még üres, tiszta és sza-

. marfűtektől mentes. De vájjon milyen 
lesz azután ? Hány malac fog beleke
rülni, jp ig megtelik a vékony szarka
lábokkal valamennyi oldala. Mennyi 
reménység, mennyi várakozás, meooyi 
izgalom egy kis fejlődő gyermeki lélek 
számára' Mennyi gondot ókozs könyv, 
a ceruza és a füzet háromsága! 

A könyv, a ceruza és a füzet. 
Most még mind uj, de milye* lesz ak-

. korra, mikor a kis Jézus jön ajándé
kaival megörvendeztetni, a reá várakozó 
kis sziveket Akkorra miodegyik magán 
viseli gazdája igaz képét, minden szán
dékai, igyekezetét, hajlamát és tehetsé
gét. Akkorra a jelentkező tudásvágy, a 
kíváncsiság átlapozza az egész könyvét 
s nyomai ott leiedzenek a csonka la
pokon, a bepiszkított o.dalakon. A ce
ruza sokai veszít karcsú bosszú tei-
metObői, mert vele a rajzolási ösztön 
teremtelt ékes alakokat, csataképeket, 
felismerhetetlen de szép virágokat a 
rsjzfözet kényes lapjain. S a füzetekben 
ott virit élénk sok jó igyekezel, elha
markodott kapkodás, gondos művészet 
és sokszor a hatalmas malacocskák 
.serege mind egy kis növekvő emberi 
lélek őszinte vallomásai. A könyv, a 

' füzet, a ceruza elárulják, vaijoo kis 
gazdájuk elótt az uzsonna-e a fontosabb, 
vagy az említett tiszteletre méltó, áhí
tatot keltő eszközök. , 

Könyv, ceruza és füzet. Fegyverek, 
amelyekkel felvértezletik minden kis 
ember, aki.az iskola kapu felé s azon 
keresztül az élet útjára elindul. Fegy
verek, amelyeket használni kell mind
egyiknek a saját hasznára és javán. 
mert jaj lesz annak, aki nem nastnálja 

fel őket becsületesen és lelkiismeretesen. 
Keserii bánat jut osztályrészül annak, 
aki ném i s W r i fel azt az értéket, amely-
lyel gondos szülei megajándékozzák; 
aki elhanyagolja az élet legelső fegy
vereivel való bánást s megtagadja tőlük 
a szorgalmat és igyekezetet, a szerele
tet és gondosságot, amelyet a maguk 
s/ámára követelnek. Ezek az első fegy
verek, az iskola padja az első csatatér, 
jaj lészen annak, aki az elkezdődő harc
ban megmérettetik éa könnyűnek 
találtatik.,Bizony mondom, keserű meg--
bánás lesz a vége, mert az élet nehéz 
és szükségünk van minden fegyverre,-
minden segítségre, amellyel vele szem
ű m megállhatunk. 

" Szeptemberetsejére virradunk nem
sokára. Könyv, ceruza és füzet mahol
nap készen várja a kis gazdát, hogy 
becsomagolja' őket az uzsonnák szom
szédságába. Boldog kis emberek, akik 
elindulnak velük az iskola kapu felé, 
bogy segítséget szerezzenek maguknak 
a harcra, amelyre majd az élet minden 
bizonnyal felszólítja őket. Könyv, ceruza 
és füzet, btgyetek engedelmes segítségei 
minden kis gazdának, aki gyenge kéz
zel, de erős igyekezettel nyul hozzátok. 

Dr. Rempott Elek. 

A nagyszakácsi csodák. 
Egyik számúikban mi is megemlékez

ünk azokról a csodákról, amelyek állítólag 
Nagyszakácsiban történtek. EmlitattSk, hogy 
varosunkból es a környékbeli falvakból la 
sokén felkeresték, a helyet, hogy esetleg Ok 

'is látói legyenek a csodáknak. Tudjak, bogy 
meg mindig sokan vannak, akik elakarnak 
zarándokolni. Azoknak a részére írjak főleg 
est a cikket, akik elég naivok és könnyen-
hivők voltak, hogy felöltek a zavaros hírek-
nek.'de nem lesz tanulság nélkül levő senki-
nek a részéré sem, mert élénk lényt vet arra, 
hogy valakinek akar rosszakaratból kiejtett 
szavai nyomán milyen hamar lamadoak szí-
nes és végtelen legendák. Aki ott járt, min- , 
denki meggyógyolt betegekről, látomásokról, j 
elszáradó tarol és mas összefüggő történetről • 
mesélt a legalább is ngy, mintha maga látta 
volna. És a végén kiderül, bogy nem történt 
semmi, vagy ami történt, az csalás. 

Az ügy megvizsgálására dr. Rott Nán
dor veszprémi megyéspüspök egy ottagn bi
zottságot küldőit ki. A bizottság lelkiismere
tesen megvizsgálta a helyet, kihallgatta a 
csodák látóit s arra az eredményre jutott, 
hogy a csodák hírei vagy hazugságok, vagy 
csalások és azt előttük a terjesztők • .aguk 
is beismerlek. Egyébként mindennél jobban 
megmagyarázza a dolgot a vizsgálatról fel
vett jegyzőkönyv, melyet dr. Rolt Nándor 
püspök nr megbízása alapján dr. Hoss Józsel 
kaposvári apátplébános, a kiküldött bizottság 
elnöke azzal a kéressél küldött el hozzánk, 
hogy hozznk a közönség tudomására. Kérjflk 

mi ie a közönségei, olvassa el a jelem ést ée 
ne adjon hitelt tObbe a szakácsi c-odakról 
szóló hazug és keresztény emberekhez nem 
méltó bireknek. 

Hivatalos v i z s g á l a t a n a g y s z a k á c s i jele
n é s e k t á r g y á b a n . 

-Kel hónap óta áz a hir keit szárnyra 
a somogymegyei Nagyszakácsi községből, hogy 
ott a boldogságos SzOz Mária ismeteltén 
megjelen; volna. Ez a hir a magyar sajtó 
ólján bejárta ueruc-ak a szniebb kom vidé
ket, hanem az egész országot. Az országos 
sajtó a jelenések Bgyével riport-zerflrn fog
lalkozva s nem ellenőrzött fantasziikos hírek 
közlésével nagyrészt hozzájárult ahhoz, hogy 
ez u. n. jelenések ideje óla immár kél hó
napja folyton növel ró számmal keresik fel 
az emberek Nagys-akácsi községet. E nagy 
tömegeknek érkeze-.• es a jelenések terjesz
tett hirei felhívtuk mind az egyházi, mind a 
világi hatóságok figyelmét, miért i.- a veszprémi 
pOspOk nr, mint illetékes egyházfő, <• lyú évi 

' 2769. szám alatt k-lt iütéziedé-evrl az alul
írott egyháziakból és világiakból álló bizott
ságra rnházta az állítólagos jelenések ügyé
nek megvizsgálását. 

A bizottság f. évi augusztus hó 22-én 
kiszállt Nagyszakácsiba éa a helyszíni szemle 
megejtese, valamint a kihallgatott tannk val
lomása alapján a következőket állapította meg: 

1. A nagyszakácsi, ngynevesett csoda
latos jelenségek kizárnak . minden természet
feletti jelleget Az állítólagos csodák hit* ki
vétel ne.k0l haseeetgun, vagy sssláissi slag 
szik. amit magnk a fanatikus vezetők Ja be
ismertek. 

á községi bíró nem némult meg, siket
némák nem gyógyullak meg, az állítólagos 
sánta közOoségm csaló volt, az kacía pedig 
már jnnins 81-ike előtt száradéban volt. A 
kihallgatott tanok alul vallott látomások SzBa 
Mariáról, Jézusról, tzenvedésénrk törtenetéről, 
a szent családról, az oltári szentségről, szent 
Józsefről stb. egészen egyéniek, feltűnően tarka 
változatúak, ötletszerüek, formailag méltatlanok 
a legszentebb szeméiy-khez, sőt a kegyeletet 
él lést élénken sértik. A latomátok szokatla
nul gyakoriak s ugyanazoknál i t tnl változa
tosak, az úgynevezett »láiók« leije-en érde
metlenek, síit igen sokan határozottan mél
tatlanok ily látomásokhoz. A látomások lo 
lyamáu a látókban többnyire egyházellenes 
érzület fejlődik ki, látomásaikhoz minden 
júzan belátást kiztró módon c-ökOnyöteo 
ragaszkodnak ét állítólagos észleléseiket at 
illetéket egyházi körök elbiráláta alol félté
kenyen kivonják, minden kötelet alázatotság 
liiljan kérkednek és t látomásokat fellOiiően 
hajhásszák. A tömegéé látogatók látomástik 
folytán vallási kötelességeiket mindjobban 
elhanyagolják. A megjelenésekkel kapcsolato
san nap nap utan súlyos erkölcsellenes üzel
mek léplek fel Mind e megállapított körtl-
ményekből folyik, bogy a látomásokban nem 
az isteni kegyelem megnyilvánulásai vannak, 
hanem az emberi képzelődésnek vagy saj
nálatos káprázatai, vagy kiszámított csalás. 

S. Ily káprázatok előidézésére kiválóan 
alkalmasak a sátor scéoikns berendezése, az 
oltani srOk helyre szorított emberek zsúfolt
sága, a látóérzékek mesterséges fárasztáaa 
hosszabb időn at, a napba, holdba nézetés 

TANKÖNTS^EK a z
 26- tanévre az összes iskolák 

. — részére már M E G É R K E Z T E K 
eve könyvkereskedésébe Celldömölkön. 



S. oldal. 

hiányos *tk>.->, nyári hőség, a hossru attól 
vslo kimerültbél, a várakozástól u c-i aszott 
idegek, az a; a ások utanzasi vagya, feltűnésre 
való t ö r e k v é s , az ájultak löbbjen-k korábbi 
szervi bajlamuáeáaa s a náluk u o u a i s i meg 
állapított idegbajuk. Mindezek: á körfllmények 
természetszerűen jobbára hisztériás nóknél 
váltják ki a nagyszakácsi jelenségek szokat
lan, beteges tOceieii. 

3. Mindezek alapján a bizottság köte
lességszerűen felhívja a katholikus közönsé-
get, hogy a a. takácsi jelenségeknek hitelt 
ne adjon, azok hirét ne terjessze és a jele
nések helyét ne látogassa. ~ 

Kaposvár, 1925. augusztus 24V 
Dr Bal* József, apátplébános a Mz,. elnöke, 
dr Csúszik Utcán, dr. Sipou György, 
dr regeié Lajos, dr Stephaüs Pál 

I izoltsn . i tanok. 

KEMENESALJA 

V i s s z a v á g y o m . 
Irta: KERSGjHBAUĵ AYEJ? ERjNŰ. 
Ogy estesen, mikor 
Elkérni az álom, 
Akac o i n falutokba 
Vissza, visszavágyom. 

Vissza, visszavágyom 
És ugy sir "á lelkem . . . -a» 
Szeretnélek c-ak meg egyszer 
Laun a kis- kertben. 

K- ott az illatos 
Akácok tóvébeo, 
Szeretnélek megcsókolni 
Dgy, mint egyszer. . . regen . . . 

Ugy estelen, mikor 
ElkerQi az alom, 
Akaclomboü falutokba 
Vissza, visszavágyom . . . . 

Képviselőtestületi gyűlés. 
Folyó hó 34-én, hétfőn volt községünk 

képviselőtestületének rendes knzgyü • «e. az 
alábbi fontos ügyek v Itak tárgyalva: Tar 
gyalva lett a községek gazdálkodását illető 
miniszteri rendelet, mely szerint tartoznak a 
községek jelentést tenni a jelenleg hazikeze-
lesbeo levó Qzemek gazdasági helyzetéről és 
átok jövedelme sásért! stb stb. És amennyi
ben a kOzség kezelésében olyan özem volna, j egyesületek részére 

A világháborúban hősi halált halt vitéz 
katonáink emlékének ríiegOrOkitésére emlék
szobor felállítása (tataroztatott el eredetileg 
műkőből. Most, hogy a nemes bronz anyagok 
piaci ára annyira leesett, bogy a.inűkó és a 
bronzszobor ára köti nincs olyan lényeges 
árkűlömbség, mely műkő es a nemes anyag
ból készült szobor kOzti különbözet miatt 
érdémas volna egy rosszabbat készíttetői, 
ezért a képviselőtestület helyesen ogy hatá
rozott, hogy a szobrot brozból Onteti meg, 
mert most előnyOseo olyan szobrot kap. mely '. 
év-zazadok multán is állni fog. míg ha azt 
mOkőből készíttette volna, kivolna téve annak, 
ho^y a todepesuSzeofbarom-ag szobor raod. 

' jara néhány év mutva pusztulásnak indult és 
mint érték elreszelt, mig' elleobeo' a bronz
szobor -Orőkidőkig állni log es a művészi ér
tékén kívül még tekintélyes értékű anyagot 
képvisel és a knhur.it, valamint a nepueve-
!é-t tekintve sokkal jobban állja meg a he
lyei es tölti be tiivata-at, mint -gy kő-zobor. 

Egy kis vitát idézett elő WHsz Kálmán 
levlé, melyben elpanaszolja, hogy a község 
bírája a kőtelező pályázat elkerülé-eve: ren
delte mag a varosházanaz egy részére szűk 
séges mintegy 5000 darab hornyolt cserepet 
darabonkml- ÍOOO koronájával, holott ha pa- . 

. lyazatot hirdetett volna, ő (Weisz ,Kálmán) 
. ugyanazt a cserepet 750 korouae.rt szállította 
| volna. Weisz Kalmau panasza jogos, mert az 
' 1907. évben a belügyminiszter állal 63000 
I szam alatt kiadott közszálluasi szabályzat 
; értelmében minden á közcélokat szolgáló 
j anyagok,- leltárak, munkák csakis pályázat , 
' utján szerezh-iői be, illetve a.innátok ki. Ezt 
• a kflzségbiró elmulasztotta és amennyiben . 
' fenti rendelet mellőzésével a községnek kárt 
I okozott, anyán felelősséggel tartozik, A k»p- ' I 
j viselötestülrt jelen esetben eltekint az anyagi 
| kár megtérítésétől, mert az épületről tesze- j 
I delt öreg Cserép eladási ara majdcem fedezi , 
1 a felrakott cserép arat, de a közsegbirónak 
) tudnia kell és azt hisszük tanult ebből any- i 
' nyit, hogy jövőre nem fog önkényesen eljárni, : 
i a lennalló törvényes reudel -t.-k-i respektálja 

Elhatározlak azt is, hogy s polgári Bu- I 
iskola céljaira a földbirtok rendezés folyamán 
igénybevett -0000 uégyzeiö! 'vételarát az 1926. ; 
évi köttségretéfbe, felveszik. 

Kimondta a közgyOlé-. hogy a sport-
átadandb földterületek 

Otthon hagynak mindent, házat, pincét, boltot, 
A-t se veszed észre, hogy valaki volt ott. 
Ellenben a fürdón, ha az ut nem sáros. 
Ott trikózjk majdan lám az egész város. 
A kalapok körül zajong a víg élet, 
A bu vagy a rosszkedv még erre se téved 
Kijönnek a korcsmák a szép nyári napra 
Es a jó porter sört ott ülik majd csapra. 
S akinek-nem tetszik fürödni a porban, 
Az nyaltie elölhet majd a sörben borban. 
Ha a meleg enyhül, majd ogy estefelé, 
Kolompárak jönnek a kabinok elé. 
S mivel m i mar 6k is i-mnrik a rendet. 
Ócskavasaknál majd csinálnak dzs-sz beudet. 
Akik meg félik majd a.harapós C3ukat, 
A parton lejtenek szilaj hupi hupál. 
Szóval víg élet lesz a kabinok körül 
A »Keminesalja« már előre Orfll, 
Meri hisz akkor sok szép és jó hírünk lészen. 
Istenem, csak volnaVtrandlürdönk inarkészeu. 

Ziták. 

1 hozam -
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Alulírni: 
tc. 102 Ja 
teszi, hogy a 
255/1925. sziot 

melyre kimutalhatólag ráfizet 
lyen intézkedést szándékozik tenni annak 
megszüntetése végett 

Celldömölkön tudva.evőleg vsn egy vil
lanytelep, amely a mldrága áramdíj mellett 
olyan gazdálkodást folytat, melyre a város 
kimutatbatolag súlyos százmilliókat ráfizet és 
nincs is arra kilátás, hogy s telep még a 
ssját rezsijét is mégkeresse, azért a minisz
teri rendelet értelmében a község képviselő-
testűit l . ugy határozott, hogy a telepet biz
tos k-'.elh- okvetlen bérbe adja és ezt ha 
tározalilag 22 szavazattal 6 ellenében ki
mondta. Biztos tudomásunk vau arról, hogy 
a várt 3-.kii iasaioik fedeleiének hiztosita ára 
50 százalékos pótadót szavaztatott meg és 
ez azért történt, mert a villanytelenoek nyúj
tott sca 300 milliós rövidlejáratú kamatmen
tes kölcsönt nem tudta visszakapni. Ilyen 
körülmények után á képviselőtestület nem 
tehetett ezyebet, minthogy a teleptől min
denképen megváljon és annak sorsát egy 
olyan vállalat kezébe tegye le.melyiiek módjá-

köz-ég, mi- i ügyében a tárgyalást a sportegyesületek ve
zetőivel felveszi. 

A strandfürdő. 
Ilyenkor nyár időn az olasz ée angol, 
A friss tenger víznél nagy vidáman strandol. 
Ha egy t sellőt lép, maris azon ízbe- j 
Azon vészi észre, nyaki:: 01 a vízbe. 
S oly barnára sülhet, feje, hala, karja, 
A/ - em ismeri meg, ki nagyon akarja. 
De bezzeg minálunk nem könnyű a dolog, ' 
Ha elhatározom, hogy no most strandolok. I 
Mert ha itt is vo.na mondjuk a Balaton, . 
Megőszülök, amíg eljutok vonaton. 

, O.y lassau dö&ig, hogy magam bárhogy csalom, , 
' Keszthelyig biztosan megöi az uuaiom. 

Autóm meg nincsen s ha lesz is majd mikor, I 
A Balatonból majd addig a viz kifulf. 
S mire lehetnék majd egy szép strandi sétát, i 
Nem vár reám majd más, de csakis a békák. 
Igy bárhogy szeretem a jó meleg napot. 
Az örvendezésre nem lelek alapot. 
S augusztusnak szép forró meleg napján, 

czns Anial ' I I I S E I 27840 
arany korona ei em 1925 évi 
június hu 6-aa .-S-. - vég
rehajtás utján MtSfJfJO koro
nára becsült uaiejjajfiuzaroitura 
nyilvános árm 

Uely arvesJaA kir. jtras-
birúsag 1925. v. m.: regzése 
folytan 3732 800 afa tAkekö-

18 tol jaró 
bíróilag 
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ben lesz majd a telepet felvirágoztatni. 
A rendőrség megszüntetésével kózse- I Trikómat ha volna, sem mutogathatnám, 

gflnkben kezdenek a közállapotok eldurvulni, ' Ha épen hallgatnék egy-két hivó hangra, 
ezért a képviselőtestület arra gondolt a fő- Elmehetoék ide a bobai strandra, 
parancsnokkal egyetértői eg, hogy a fizetett 6 Bár hallom ottan is nagyon panaszkodnak 
tűzoltót részben arra is felhasználja bogy az Hogy az idegenek a mezőről fogynak, 
uccai garázdálkodásokat és az elharapódzott Tán az riasztotta el a fűrdözőket, 
nccai rendetlenségeket a csendőrségnek és a 
község elöljáróságának feljelentsék. A képvi
selőtestület tehát kimondta, bogy a tűzoltók 
ugy nappal mint éjjel tartoznak a közrendre 
és a közbiztonságra felügyelni és az észléit 
rendetlenségeket megfékezni, illetőleg szokst 
a felsőbbség tudomására hozni . 

Zalaegerszeg város képviselőtestülete és 
Zalavármegye : törvényhatósága elhatározta 

Nem fogadták elég nyájassággal őket. 
Igy aztán nem nyílik számomra strandöröm, 
Szegény koponyámat bárhogyan is töröm. 
Hogyha csak azt a hirt nem tekintem annak, 
Hogy itt valakinek nagy tervei vannak. 
Igaz, hogy az időt kissé lassan mérik, 
De hát mindig jobb az, ami későn érik. 
Azt mondja im a bir. hogy én már jövőre 
Cellben is mehetek akár strandfürdőre. • 

bogy boldogalt. Károly király emlékére foga- j Hol a Cioea sara zöldül avagy kékül, 
dalmi templomot fog építeni, a, templom ; JÓvö nyárra modem, nagy strandfürdő épül. 
építése megkezdődött, de a pénz kevés, aaért '• Büszkeséggel nézhet majd akárki rája 
felkérte községünket is a hozzájárulásra. A . S mint ha nyalókát nyal, eláll szeme szája 
képviselőtestület egy millió koronát adott ) í m e itt van a terv s én látom előre, 
erre a nemes célra. ^ Hogy siet a tömeg majd a strandfürdőre. 

Vissza a szabidsagroL Dr. Horváth 
Karoly helyben plebános-3 ueti szabadságá
ról, meiy -1 részben- Pannonhalmán, részbon 
Sopronban töltött, visszaérkezett és átvette 
a plébánia Vezetéséi. • • 

Harangok felavatása Kemenesmaga-
liban. A kemeoesinagasi ev. gyülekezet há
rom uj harangot készíttetett templomtornyába, 
melyeket ma de.-...: 10 órakor ünnepélyes 
szertartások közepette avat fel Varga Gyu'a 
esperes. A harangokat tegnap regKei felvirjt. 
gozott kocsikon szállították a vOnöcki vasúti—Pk 
állomásról .Kemenesroagasiba. 

Elhunyt lyma. taaitó Horváth Mihály 
merseváti községi nyűg. tanító a hét elején 
80 éves korában elhunyt. 

Országos vásár. A szeptember elseji 
országos vásár szokott Celldömölk legforgal
masabb vasára leouL Ez a vásár kedden 
tart.-.tiK meg, amelyre hasított körniil a la ok 
is felhajthatók, mert az állatok között ural
kodott száj és Körömfájás a járási m. kir. 
állatorvos jelentése szerint megszűnt. 

. Tanitbválasilás Ksmeatsueabaár 
t sajkás A Gindly János tanító uyogalombs 
vooulása folytan megüresedett állásra ma 
történik meg a választás. A gyülekezet az i vetélése, aooet lWj 
állásra Patyi Lászlót, Patyi Jónás helybeli , 8 százalékot 
badogosmester fiat és Kovacsics Géza oki. 
tanítókat jelölte. Varga Gyula esperes a gyü
lekezeti jelöltek mellett még a saját részéről 
Németh Ferenc barlahidai tanítót ia jelölte. 

'• illanytelepflnk bérbeadása A kép
viselőtestület legutóbbi üi.-sén elhatározta, 
hogy mivel a villanytelep városi kezelése 
elvise'hetetlrn áldozatokba kerűloe, az üzemet 
átadja egy tőkeerős és megbízható magán
vállalatnak. Minden tekintetben, első sorban 
jöhet számításba a Ganz, amely annak idején 
a telepet leléphette s ahol meg is van • a 
hajlandóság, hogy a telepet bérbe veszi. Fő
felügyelője peuiuseu es szombaton itt tar
tózkodott varosunkban, hogy személyes ta
pasztalatokat szerezzen a telep ügyéről és a 
bérbeadásról.. Reméljük, hogy a bérbeadás r 
sikerűt s a villanytelep ügye közmegelége
désre végre rendeztetni fog. 

Meteorhullái. Akik tegnap este fél 8 
óra felé az uccun tartózkodtak és esetleg a 
köteles korzói sétájukat végezték, azep lát
ványnak lehettek volna tanúi, ha meg nem 
ijedtek volna. Az északi égbolton égy meteor 
hullott le, hatalmas lángcsóvája! vonva maga 
után. Gyönyörű látvány volt, csak rövid ideig 
tartott s mire az első pillanatban megriadt 
közönség feleszmélt, már el is tflnt az égről. 

Xáróánnepély Az Országos Testnevelő 
Tanács által megtartott-Levente oktatói tan
folyam csütörtökön tartotta záróOnoepélyét 
Szombathely városi tornatermében. Az ünne
pélyen megjelent nagyszámú közönség sorai 
között képviselve volt a Vármegye, Szombat
hely és az összes járások egyházi és világi 
vezetősége, nemkülönben a Levente mozgalom 
számos barátja és pártfogója Az ünnepély a 
tanfolyamhaiigatói állal elénekelt Hiszekegy-ol 
vette kezdetét, melf után Haszár János sár
vári apátplébános és Sohocker lelkész mon
dott szivet és lelket emelő beszédet az nj 
oktatókhoz. Utána a svéd szertorna, sártrendű 
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gyskorlatok, céllövészet, majd a tűzrendészen 
gvakorlatok beánnMása kOvetkez*tt az okú
tok aha ,. akikor* i tOkeielea es preciz mu 
látványaik meg megújuló tapsot éa SrOmet 
váltott ki • közönség joraiból. Az Onnepély 
Vidos varmegyei főjegyző zároszevai, majd a 
Hnuoni* elónrklétevel ért veget A tanfolya
mon jarisuukbrtl baian vettek rész:, még 
pedig O l lbö l Vájni Sándor, Alsóságra Dr. 
borhegyi István, eellvidéki körjegyzőségből 
Kovács Kalmárt, Kecskédről Rémet és Kovács 
tanítók, mig HógyéezbOl Németh József, akik 
székhelyükre mar ha/a is Mattak, hojy teljes 
erével megkezdhessek működésüket. 

Celldómölki kótalktlmazottak t t é l 
jóléti miniszter e lé l t Zsleegerszegeo tartóz 
k"dó dr. Vass József népjóléti i n o n - . e l o l t 
ma fog tisztelegni a celldömölki közalkalma
zottaknak egy nagyobb küldöttsége a meuigért 
épilési hitel űgyébei.. A kO.dóttségei Csók-
nyty Jiizsel ny. pályafelvigyázó vezni a mi
niszter elé és tolmácsolja a hilel szüksé
gességéi. 

Köt iöne t A celldömölki Ha.igyá fu-
gyaszte-i "szövetkezei a katb haranzalapra 
100 ezer, a kath. elemi isk..!ak céljaira 200 
ezer koronát adott, amely adományén halat 
köszönetet mond a Plébánia hivatal. 

Blkanyt borbély mester. Szabó Karoly 
borbély csütOr'ókOti este 11 órakor nosszas 
szenvedés u'.au 81 éves korában elhunyt 
Korai halálát telesére. k*» kis gyermek* ée 
nagyszámú rokoutac siratja. Temetése ma 
délután é órakor Insz. 

Bajnoki iontball Bér k i l é t . A mai 
nappal k-zdetét veszi az egé-z orstágban az 
uj bajnoki szezon, hogy íz egyesületek a 
nyári pihenő uta.ii friss erővel mérhessék 
össze erejűiét Bevezetőül minalnnk a Törek
vés o-apau méri Otsze erejét a Balatonffiredi 
Sport Eg)lettel, ma deiulan fél 6 orai kez
dettel, mig i C S K es pápai Kinizsi -mér- | 
kőzés elmarad, mivel a pápai pályán egy 
nagyobb szabása lóverseny lest tartva. A 
Törekvés -4—6 felfejlődött ifjúsági jatékottal 
frissitette fel a e-apatát, akik reméljük gyó-
zeiemliez. ia segítik aa egyesületet, noha igaz, 
hogy a fürediekről se jó t er. rosszat mondaiü 
nem tndonk, miulán most jttank először t 
bajnokságért 
- A vetésidé ilktlenaboi felhívjak olva
sóink figyelmet a nemesített vetőmagvak b i t t -
nalatanak fontosságára, liindea gazda, aki 
termését mennyiségileg és minőségi les (okozui 
akarja, nemesített vetőmagot vessen. A leg
ismertebb ét legjobban bevált nemesített 
vetőmagvak a Székács- féle boza és őszi árpa, 
valamint a Fleischmann féle rozs, melyeket 
kizárólag a Vetómaguemesitő és értékesítő r t 
(Budapest V. Mérleg, ucca S) hoz forgalomba. 
A vállalat érdeklődőknek szívesen ad közelebbi 
felrilignlttást 

Jivitoviiagalttok él potbeirasok • 
polgári tioilkolábaa. A rendes ét a mt-
gantauuiók î vitóvizsTíSlatn aatevztus 31-en 
d. e. 8 órakor ét d. u.' 8 órakor kezdődik. 
A tanulók pótbcirisa szeptember 1-én és 
2-án lesz. Szeptember 3-an Vem Sancte, 
4-én megkezdődik a tanítás. 

A Felsodunanluli Mezőgazdasági Ka
t i i r a arról értesíti az ország gazdaközönsé
gét, hogy az 1925—28. gazdasági é»re sike
r ű t az OlajmOvek r t (Kohn Adoll ét Tárta 
céggel) előnyös repceszerződési mintát készí
teni, illetve repcttzertódési (eltételeket meg
állapítani ét igy nincs aksdálya annak, bogy 
a gazdák a repcetermelést, mint a mnll évben 
felkaroljak, annál is inkább, mert a mostani 
szerződés sem hátrányosabb, mint a tavalyi 
évi, tót tekintettel arra, hogy a repce ár 
megállapításánál nemcsak az indiai, hanem a 
hazai repceár ia figyelembe van.véve, a gaa
dák részére biztosítva van az egyenletes 
arkialaknlát szerinti elszámolás. A repeester-
ződés különös elónytkép felemlítjük a repce-
pógácsa éa extrahalt liszt, valamint világító 
és étkezési olaj kedvezményes áron való 
megszerzését, azonkívül a repcetermelés! 
szerződés értelmében a repcére tavasszal 
történő előleg adását 

Tűzoltók szüreti arnlatsági, A hely
beli Onk. tűzoltó egyltt október 4-én (elsze
relései javára szüreti mulatságot rendet. A 
mulatság sikere érdekében máris nagyszámú 
rendezőség buzgólkodik. 

^ 36 ssám. 

ffll Bokáa. Hétfőn délután György 
Károly bobul lakos,pajtája kityoladt ételtől 
a szomszed»sgb-ii levó Vernéé es Lévay Jó
zsel hazai tüzet íogtak és teljesen leéglek. 

As ipartestület a molt vasárnap a 
városháza tatiacslérmébeu k0zgyü!*tt tartott, 
melyuek főtárgya az Iparos Otthon javára 
tartott népOonejiélyek elszámolása volt A két 
izben megtartott i„-pti\ 26 millió ko
rona: jövede.mezetl a házaiapra. 

Táncmnlatsag Itaáktáa, 111 deistán 4 
órai kezdettel Vadaszy Pal .:. akl.o veudéglót 
az otta.ii tuzoltóegylet javara táncmulatságot 
rendet. Ha az idő kedvező ieez, bizonyara 
Cellből is sokan -felktreail ezen jóhirnevO 
vendéglőt 

A iop l i Murtatsa*. He:>m Sándor 
helybeli gepkrretkedö Ozlelei (eltörték es 
több értéket lelszereleai cikket elloplak. A 
csendőri nyomozás *id*ritulle, hogy a lopást 
Audieazka Uu»..iv. kOvelle el, aki a lopott 
ba mnai Saékes fehérváron ertekesiietle. az 
ertllk kapna pénzt pedig elköltötte. A cteud-
örök a betörőt elfogtak s egy éjszakára a 
c-i!dömölki jararbuosan (oghazaha zárták, 
de aa éjszakai neve .. vassal toliötte, btn 
bmtogatni kezdte a fogház oldalát es tető
zetet, hogy megszökhessek. A szombathelyi 
kir. 'ö'vepy«rek hétfőn ítélkeretl (elette, aki 
U:téi'bei.merle, de körmölt elmebeli álla
potán, beszamita.i képasaégére való tekin
tette, lopat büntette és idegeu tcf,o és ingat
lan megrongálásának vétsége mit l l tíz hónapi 
borlö re ilélte. 

M e g é r k e z t e k 
az őszi női és gyermekkabál uidónságok, 
•Könyök és ragián férfi szövetek, 
Gráci Pichler kalapok, 
Sima éa divat kazánok, 
Kabát veloarok és kosztüm kelmék. 
Liliom éa Kegenharl vásznakban állan

dóan nagy raktárt lartank. 

dmtárnháza Celldömölkön. 

A k o r h á z i k á p o l n t tavára rendezett 
S á t o r o s e s t é l y cim alatt a nu . számban 
mrgj.tent cikkre válaszom a köwtketó: Saj
nálatul vettem tudomásul n. 'apjából, hogy 
ezen nemes célra (olyó hó 14 es 15 én mű
kedvelő előadat volt amrij rémét l saaéE 
folytan nem •IkerOU s .a b» folyt jövedelem 
nem elég a nemes 0*1 elérésére. N m uaiv-
ságból írom. hogy b. lapjából értesültem az 
e Mas utan annak -f • va-aro'i hanem az 
tcuyieg u.y is voit Lapozzuk at a Kemenes
alja számait, akkor arra a meggyőződésre 
jutunc, h igy minden .hétre, de talán anuak 
minden napjára esik egy-egy, sót több nu? 
lttstg. tnűkedveiő, színház, cirkusz stb szó-
rakoztató, nemet célt támogató est Termé
szetesen, ha t békebeli boldog időket élnénk, 
talán magnók is örvendeznénk, hogy míndeo 
jyaria meg van a kellő szórakozásunk, de 
saji "s nehéz időket élünk, amikor minden
napi megélhetésünk sincs eléggé biztosítva, 
igy szórakozásra nem ia aJduzha'.ouk. A vá
ros lakossága tniuyomóan kOzéposztafyo a 
majdnem kizárólag fixfizelétes, azik jól tud
juk, hogy békebeli fizetésüknek csak a töre
dékét kapják t ép ezek támogatnák ezen 
intézményeket legjobban, de nincs meg hozzá 
a kellő anyagi erejük. Eltekintve azonban 
ettől, amint már lentebb út emiiteltem, a 
tok mulatság már a tehetősebbekre is teher
ként nehezedik s a meghívókat már el sem 
olvassák, hanem egyszerűen a papírkosárba 
dobják. Én igazán nem tudom, valójában 
nálam hogy törtenheteit, de annyi bizonyos, 
hogy az előadás előtt arról tudomásom nem 
volt, mert ha lett volna, minden bizonnyal 
ott is tettem volna. Mindezek folytán agy én, 
mint hasonló gondolkozású társaim nem 
vesszük magunkra nézve Illámnak- a • közle
ményben foglaltakat, de ha nem is voltunk 
ott, szert megfelelünk szerény tehettégünkhöz 
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mérten Olebaráli köieleetégooknek. hatétlem, 
nagyon sajnálom, hogy a szereplők ée egyéb 
közreműködők munkája, fáradozása nem te
remt) meg a nemet célt wá t t l é - mük-tlvelő 
előadás anyagi gyümölcsét, -év remélem a 
jövőben a szerény hirdetés mellett baaazatos 
buzdítás mellett fogjak jóelöre a keaOoaég 
tudomására adni rendezendő estélyiket ami
kor azután mindnyájan olt lasrünk. 

Egtt olvaaó. 
J tasak Él Él még áprkBt elején íagyu-

ladt Barath Sándor hazánál egy t is ls ta ls i i l . 
mire a tüzet fesz revet lat, arra mar Márti 
József barom éa (elévet gyermek súlyos égési 
tetteket szenvedett A kisfiat áronnal a atom-
beiaelyi korházba szállitttUák, ahol rOvid 
kralodat ulán meghalt Az asyétttég vádiryU 
szerint Btráth Sáudorné guudallaatága lo'ly-
lan kelelkezelt a tüz és eatrt Uktvéuokoztt 
vétsége miatt vádat emeli elleae. A szom
bathely i törvényszék büntető testen t h é t lön 
vonta felelősségre az asszonyt, de mivel a 
tanok vallomásából megállapítható volt, hogy 
at asszonyt nem terheli guiidatlintág. ezért 
a tárgyalást vezető bíró felmentette. 

A PeisMaaáatinMieéiaaáaiáal to-
• t r t értetiti aa érdekelteket, bogy a Heves-
megyei Gazdasági Egyeseiét (. évi szeptember 
87,. 88 ét 89 napja ia Egerben szőlészeti, 
borászati éa gyümölcskjelluáet rendet, amely
nek megnyitása szeptember SéVáo déli 1 
érakor lartatik meg. Kiállásnak: termelők 1. 
szólótokén is, fürtökben », nyert és »záritott 
allapotb.il). szőlőn, z s e l é , dtsess. 2- Bor ét 
termeket, mint sűrített matt, pezsgő, javított 
bor, borpárlat, seprő ée tOrkotypalinaa. 3. 
Gyümölcs nyers et feldolgozott állapotban; 
mini konzervek, izek, b e f ő t t e k , t t t r i lot t gyü
mölcs és párlatok. 4 Szőlő és borgazdasági 
gépek, e s z k ö z ö k , rrdekező és tpolási cikkek. 
5. Kádár munkák. 8, Préth-iz es pinceberen
dezések tervrajzban. Előzelet bejtleniét lotyó 
évi augusztus hú 81-ig, végleges bejelentél 
treptember 10-ig a Heveamegyei Gazdasági 
EgyesOlet titkári hivattlánál iratban történik. 

Aa tlt ták •sgvédéaa. A varos álul 
drága pénzért beszerzett ét elültetett élőfákat 
a házigudák nem védik meg kellőleg, dacára 
annak, Hogy erre annak idején (elkérettek. 
Előlordu'i, hogy képviselőtestületi tag marhái 
a (ákal ledörzsölték és mikor at illető erre 
figyelmeztetve lett mosolyogva logtdta azt 
Nagyon szomorú dolog, mikor intelligens em
ber nem tudja komolyan felfogni és értékelni 
tat a rengeteg kiadást ét munkát, mely as 
élőfák ültetése terén felmerül ét annál jobban 
kell csoda.koznunk, mikor a panasz épen egy 
képviselőtestületi tag ellen hangáik el. As 
élőfák megvédését újból kérnünk kell a t 
házigazdáktól ée minden celli polgártól. 

AS laailealUei felhívja aa iparosokat, 
hogy a kebelében ti tkolt temetkezési egy
letbe belépésre jelentkezzenek. Minden ipt-
rotnak fontos érdeke, bogy ezen egyetOletben 
tágul szerepeljen, ami által megnyugvást ta
lál abban, hogy hátramaradottéiról gondos
kodás történik. Felvételre jelentkezni lehat 
vitás Virág (Wtber) Vencel panztarcanáL 

http://uta.ii
http://allapotb.il


Husi sioborra adakoztak: filéz Ko-
T i c s Karmán vaskereskedő 100 ezer K. Er
zsébet izr. Nőegylet 200 ezer K, Celldömölki 
Ipartestület 300 ezer K. Mu't -zamnnkbant 
közlésnél Horváth Jozset az adakozók sora-

t bao 26 ezer koronával szerepelt, holott 50 
ezer koronát adott „ 

As iparosok Otthonának építését meg
kezdettek éa azon vannak, hogy az epületet 
minél előbb átadhassák rendeltetése céljának. 
Az alapkőletételt ma vasárnap délntán 4 
órakor ünnepélyes keretek kOzOtt tartják meg. 
Tudvalevő az, hogy az "Otthon az iparosok 
éa kereskedők," valamint az ezekkel össze
köttetésben levő oégek és egyének adomá
nyaiból épül (el. A helybeli iparosok pénzbeli 
adományaikon felül az Otthon ipari munkáit 
díjtalanul végzik el, kívánatos volna, ha a 
vidék iparossága is segítségére jönne az ipar
testületnek és ók ia lelajánlanák munkássá
gukat Azok a vidéki iparosok, akik az épít
kezés munkájában részt óhajtanak venni, 
ebbeli szándékukat jelentsék Németh Károly
nál, a celldömölki ipartestület elnökénél. 

higyjen a nagyhangú reklámhirde-
téteknek, hanem ha jó éa azép cement és 
mOkőarut akar beszerezni, forduljon bizalom
mal Fellner Lajos cémeotáru és mükőgyara-
hoz Ottfi*yaasaocy tan, ahol kizárólag rábai 
mosott kavicsból készült árut a legolcsóbban 
szerezhet be n. m. Kut és hidcsOvek minden 
méretben, kutkávák, etető és itató viluk, a 
legkoaveeebb igényeknek megfelelő hvdralikus 
présen előállított sima é t adatásott moiaik 
éa cementlapok minden szín változatban, 
műkősirkövek, sirkeritések minden színben éa 
nagyságban, műkő éa cement virágvázák, hó 
és langfogóval ellátott palarendszert és hor- i 
nyolt tetőcserép, kerítés oszlopok, diszkerité-
sek, hidas betondeszkak, valamint a cement , 
és mOkőiparba vagó összes cikkek. Nagyobb \ 
reodelétt kívánatra házhoz szállítok. Kedvező 
fizetési feltételek. Kérjen árajánlatot 

Ut ü t ata t Ez a háziasszonyok leg
nagyobb gondja. A legügyesebb háziasszony 
i t l'pten nyomon zavarba jOn ennél a kér
désnél. Ilyenkor jó, ha kéznél van a Magyar 
Úriasszonyok Közlönye, de hasznot akkor it , 
ha meg akarom tudni, hogy mit it tözzek 
olyat, ami olcsó. ízletes, pompás és egészsé
ges. A Magyar Úriasszonyok KOzlOnye Kertész 
Béta szerkesztésében megjelenő pompás atz-
ttooyujság mindent felölel, arai a háziasszonyt 
érdekli. Irodalmi rovata hétről-hétre szenzá
ció számba megy, háztartási rovata,receptjei 
tészták, tortákról és apró süteményekről az 
úriasszonyok köreben közkedveltek lettek. 
Kézimunka ét divat rovata, valamint kotta-
mellékletei nélkülözhetetlenek minden uricsa
tádnál. Tártasági pletyka, színházi levét, 
valamint asszonyoknak asszonyokról cimü 
rovatai eaetről-eaetre minden figyelmet lekötő 
ingerrel bírnak. Ne halassza holnapra a Ma
gyar Úriasszonyok e kiváló Közlönyének meg
rendelését, hanem még ma kérjen mutatvány
számot a Magyar Úrasszonyok Közlönye ki
adóhivatalától Budapest V. Sólyom-u. IP. L 
10. Előfizetési ár leletre 100 ezer K. 

Feittiaiettak a Celldömölki Sport Egy 
let augusztus S an és 20 án megtartott Nótát 
kapitány cimü műkedvelői előadásán: Reiger 
János, Mészáros Jáoos 100 ezer K, Kirchoer 
Elek Uj. 80 ezer K, P-tke Gyula 76 ezer K, 
Weuz Izidor 60 ezer K, dr. Holéczy Zoltán, 
Z oldos Antalné. Dinkgreve Nándor, Lengyel 
Anlal 60 ezer K, Szabó Károly, Weisz Zsig
mond 80 ezer K, Vjutze Jolán 40 ezer K. 
Scheiboer. Aladár, Berecz Lajos, Betthésty 
Elek, Horváth Sándor, N. N., Nyulász I-tvanné, 
Deli József, Zlehotszky Dezső, dr. Horváth 
Károly, Kuli József, Bóta Lászö. Berzsenyi 
Dezső, dr. Bertha Benő, Dénes Erbő 26 ezer 
K, Szabó Ferenc, Molnár N., Rozmaon Sán
dor, Berkes János, Mód Aladár, Csoknyay 
József 20 ezer K, ifj. Berkes Jáoos 15 éter 
K, Kiss Lino-ka. N. N , Ludván János, Ko-
czor József, Csizmazia Lajos, Poór Szilvesz
ter, Reich Imre, N. N. 10 ezer K, N. N., N. 
N., Birkás Gyula, Szabó Jakab, Koczor János 
6000 K, amelyért ezúton is halas köszönetet 
mond az Egyesfllet vezetősége. Külön köszöni 
továbbá Glázer Hermán, B-recz Lajos asz
talos és Berecz Lajos kertész urak szívessé
geit, akik színpadi kellékekét illetve virág- 1 

cukrokat adományoztak az előadás céljaira. 

FODRÁSZOK! 
Ajánlom dosan leiszerelt raktára

mat az Összes fodrászán kellékekről a 
legolcsóbb áron: 
1 db 27—28 as valódi Pell tr l borotva 

7sO00 korona. • 
1 darab 18—19 cm-es hajvágö olló 

75Ö0Ö korona. 
1 db >Juwel< vagy >Mtrs« hajvágógép 

la 160000 korona. 
1 db Koh-I-Noor szakai gép la 160000 K. 
A többi fodrattati kellékekről kívánatra 
árajánlatot kflldök. 
• BUlette. penge életit és dk. 1000 K. 

Oiidatágok! Uradtlmakl A kö
zelgő őszi nyírási szezonra ajánlom ló és 
marhaoyirö gépköszOrOlétre modernül 
berendezett műhelyemet Nagy raktárt 
tartok kézi é» lendkereket tó és marha
oyirö gépekből, valamint Összes alkat
részeikből. 

Vidéki m»|rreiiJtlé.ek.t • legrövidebb id6 
alatt at a togjMaloaaheu teljesítem. 

Araira oly olcsók, bojrv i potókoiuéf alig 
jattal valaaW'TM mtfUrlMldaL 

Forduljon botiam biialomir.il, cí-rm 
S0 <va ill fenn. Kiváló tititeltttal 
LANCSAB1CS VENDEL, mükötzörnt 

SlombttbtlT, Brenner Jásoi-ucca 1. 

A hölgyköxönség figyelmébe! 
Tisztel tltel értesítem a mélyen L 

hölgyközöi;'éget, hogy Pápán, Kuruc-
ncea I . szám alatt teljesen uj, modern 
gépekkel felszerelt 

női k a l a p g y á r a t 
nyitottam, ahol párisi és bécsi legojabb 
divat szerint készülnek különféle anyag
ból női kalapok. 

Kész női kalapok 120.000 koro
nától kezdve. Női kalapok átalakítása: 
fehér 40 ezer, színes 36 ezer K. 

Férfi kalapok javítása és tisztítása 
jutányos áron. 

Urakat: Pápa, Flórián-ucca 2: 
— . Kiváló tisztelettel 

Farkai Antal 
'- -r női kalapgyáros. 

Svöici motorkerékpár, 
1 astfél lóerős, láncbajtátsal, sebesség
váltóval kuplunggal, dinamó világítással, 
uj gumikkal, keveset használt állapot
ban eladó. Bővebb felvilágosítás e lap 

szerkesztőségében nyerhető. 

-Varrónők 
figyelmébe ajánlom', bogy kiszabott női 
kabátokat, ruhákat stb. és annak kipró-
báltatáaát a munkadíj felébe megvarrom 
és pontosan készítem. Cim a kiadóban. 

Autó fuvarozás! 
Hat személyes modern tnra gép

kocsimmal bérfuvarozást vállalók. Tele-, 
fon hívásra bérkocsim megjelenik. Inter
urbán telefon 18.) 

," Gépkocsim rendelkezésre áll a n. 
é. közönségnek mérsékelt díjazás mellett 
ugy hosszabb, mint rövidebb utakra is. 

1 t. utazó közönség az itatás 
tartama alatt baleset ellen bízta 
altra van. r 

Autók részére >Vacuum« töltő ál
lomás Válialatom szíves pártolását kérve, 
vagyok- kiváló tisztelettel 

Hellem Sándor 
műszaki és gépkereskedő 

Celldömölk, Korona-szálloda épület. . 

Keresek egy szépen butoro-
zott két ágyas szobát. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

' É r t e s í t e m a gazdaközönsegrt. hogy elsőrendű 

poroszsziléziai szeneim 
megérkeztek, azt üzletemben aiusilom a lehető 
legminimálisabb áron. Gazdáknak 30 napn< 
h'telt nyújtok. kamatmentesen Tűzifa kicsiben 
és nagyban, cement, cemeutaruk és ar Összes 
rpitöanyagok raktáron. Ctoknyty Joxttf, 

tOrifa és épitőtnytg ker. 
C e l l d ö i n ö . k , Árpad ucca 7. szara. 

Színdarabok 
a legnagyobb választékban kaphatók 
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. 

/ f i n o m r a f h a n « ° l
 éé i , T Í l t " , 1 i • , 

a ^ U I l g U I (XI megelégedésre Vatáll 
Jeni zesgorahangoló. — Előjegyzések 

kiadóhivatalába kéretnek. 

H a h á z á t g ^ y 
Biczó istván as igfaa; 
Lajos-nccában és bizza meg hasának javításával, 
mert az általa végzett munka után hasa 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden as építke
zésbe vágé javítást, valamint nj hasak építését 

y olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi 

Nyomatott Dinkgreve Náador ttUeayer&rc berendezett kön7re7óradíjában, Celldömölk. 
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