
XXI. évfolyam. Celldömölk, 1925. szeptember tt. SS. tiarn. Art 2000. 

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

Előfizetési ar: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 I 
K, egész évre 80.000 K. 

Hiraetáa é l i t elére flieteiie. 

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

Fatelts taarkesiUJ «• liiit,: 

D I N K Q R E V E N Á N D O R . 

S i e r k e j i t ó i e g é l k i a d ó h i v a t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intéződök a szellemi részt illelő közlemények 

hirdetések és mindennemO penealletékek. 

Leventék. 
Valamikor aa elemi iskola szök 

padjaiban ismerkedtünk meg ezzel a 
kellemes csengésű szép férfinévvel: 
Levente. Ott olvastunk, vagy hallottunk 
az idegen országokban bolyongó- bárom 
daliás Árpád hercegről: Endréről, Bé
láról és Leventéről. A szép hangzású 
név nem tűnt el nyomtalanul lelkünk 
síkján, mert később is gyakran talál
koztunk vele, ba olvasgattnk a magyar 
költészetnek történeti vonatkozású he
lyeit. Hogy csak egy helyet említsek fel, 
mi is együtt sóhajtoztunk a napmeleg
től izzó rónán álló fiatal Toldi Miklóssal 
a t.iczfi Endre hada után: 

Hej ha én is, én is köztetek le
hetnék: >Szép magyar vitézek, aranyos 
leventék!* .*-" . . • 

A levente szó a költők szótá
rába került, a. levente fogalom az 0 
költeményeik méltó és őrök tárgyává 
vált. A levente szó a 
a testi-lelki erőteljes ezépeéget jelenti. 
Olysn valakit, aki ntán megfordulnak 
büszkén a járókelők és kinyílnak sze
retettel a leskelődő muskátlis ablakok. 

A levente szót most egy gyönyörű 
jövőjű mozgalom és egy kitűzőit szent 
Cél teszi ismertté és közönségesebb hasz
nálatúvá. Egyre erősödik, ujabb-ujabb 
vidékekre gyűrűzik ki a Levente-moz
galom, a kötelező sportolás mozgalma. 
Vannak vidékek, ahol a vezetők lelket 
munkája és a leventéknek sororott 
ifjúság megértő buzgalma rövid pár 
éven belől is c-odáiatos eredményeket 
termett. Nap-nap titán olvashatunk hí
reket, melyek a levente versenyekről 
szólóak, láthatunk képeket, melyek 
sziveWelket telemerő hatást gyakorol
nak a szemlélőre. A magyar kormány 
bő támogatása és gazdag anyagi segít
sége támogatja a vezetőket abban, bogy 
a nagyszerű mozgalom gyönyörű jövő
jét éa tervezett célját megalapozzák és 
elérjék. A cél szent és nagy: lestaen-
lélekken ép, daliás fiataMget, erős és 
müveit uj magyar nemzedéket nevetni 
a majdan felszabaduló Nagymagyaróz
saág számára. Anoevk a Nagymagyaror-
szágnak a számára, amely az emié-
kiinkben és álmainkba* él, ameiyért 
mindennap imádkozunk. A cél szent és 
aa eHrés legbiztosabb záloga a vezetők 
kitartó odaadása s a leventék jókedvű 
briagatma. Az eredknéat nem marad el, | 

mert máj édrltg fs SOtT <9 gfBtrjQIWA 
Ida bi«BTÍyi«a, tmm-Kmnimj^, metál 

a magyar faiban örök értékű gazdag 
erők -és tehetségek szunnyadoznak, 
amelyeket ki lehel és ki kell bontani 
és fejleszteni. 

A levente szó ennek a mozgalom
nak a révén általánosabb használatúvá 
lesz, de nem válik ki égessen a költők 
szótárából. Csak uj színnel, aj értelem
mel gazdagodott meg. A .évente szó 
eddig szivünk vágyódó örömét testesí
tette meg, a gyönyörködő szemünk elé 

' varázsolt daliákat, ezután lelkünk leg-
I mélyebb szeretetét, minden gondosko-
; dáaunkat, követelheti minden reményün

ket, a feltámadó Magyarország uj, erős 
és biztos oszlopai! jelenti számunkra. " 

Dr. Bempart BUc 

j Celldömölki villanytelep összesített 
l mérleoe 1920-1925. évekről 

A Kemenesalja augusztus 30 iki szá-
l mában todósitas jeient meg, mely szerint a 
j község képviselőtestülete elvbea. kimondotta 

"A.7ü'.~B.t.illanr • villanytelep bérbeadását Ez a bérbeadás daliás fiatalságot, j _ ^m^f „ ^ k i I t 0 , k „ . k D e B _ 
Odvos és elkerülhetetlen. 

Ez s bérbeadás azonban mar egy kissé i 
megkésett, ds s kormondás azt mondja: 
•jobb későn, miot soha.. Mi is ogy /agyunk 
aszal a teleppel, hogy jobb későn, mint soha, 
de tényleg megkésünk egy kissé, mert bt- ; 
zooy több lett volna kiadni addig, míg Osz-
sses jövedelmeinket lel uem emésztette volna 
és nem juttatta volná s közterhekkel és , 
adókkal épen eléggé sgyoozakiatott polgár
ságot abba a szomorú helyzetbe, hogy a 
drága villanyáram fizetése mellett még kény- j 
telén legyea 50 százalékos pótadót Is Szelni 
csak azért, bogy egy bizonytalanul mOkődő, 
drágán fenntartóit vülanytelepe legyen. . 

Elhibázott dolog volt a telepet 1024. I 
erején, amikor igazgató vallozáa volt, mind-
jart bérbe nem adni, akkor még megmen
tenünk volna 4—500 miffió K haszontalan -
pénzkiadást és községi háztartásnak fennlar-
tása végett nem lett volna a képviselőtestület 
a fenti 50 százalékos potadok megszavazásá-

I val kénytelen, 
n . „,<-,-, 

pé 

De nagyobb hiba mégis ott volt, mikor 
1920 ban a villanytelepet a község házi ke
zelésbe vette ép akkor, mikor az ország a 
gazdasági romlás tetőpontját még el sem 
érte Tudjuk, hogy dr. Pletnits Fenne agy
véd annakidején milyen harcot vívott a köz
ség javaért az átvétet elten, mig végre azzal 
kezdték gyanúsítani, hogy a céggel összeját
szik, annak egyesre, azért haza beszél. Pedig 
dehogy! At ö éles látásával előre látta azt a 
gazdasági romlást, ami a telepet azóta elérte, 
tudta élőre, látta. hogV'tT telep községi 
lésben töirliv" flregf, efpusifsT, mégse mm isOl I 
Beszélt, argumentált a hazill'lUrtJBVJ VéSSÍ 
ellen, de Mába volt minden. Azóta hrasnUa 
őt bőségesen a Bekövetkezett végromias és 
ptrszralas, amely sajnos, olyan pontosan éa 
aránylag hamarabb elérte s villanytelepet, 
mim ahogyan az jósolva vo't. 

A telep h»«ke*»Jésbe_véte!e uláo roha

mosan megkezdődött s leznilés Rövidesen 
kezdődött s világításaik rövidebb ho-szabb 
időre való heszaotetésa esett, mert a község 
s gépek üzembentartóiéhoz szükséges nyers
olajai jaratlausaga, üzleu tudatlan-ága végett 
soha sem tudta kellő időben beszerezni, ka 
kaptak is neba-asba egy keveeaH, aal csak 
drága közvetítők utján, méreg drága aron 
fizeiték meg és akkor is csak mioimálls meoy-
nyiségbeo u|y, hogy világítást csak korlátozta 
kaptánk, vagy egyáltalában nem kaptunk. 

A motorikus hzetnre berendezett ipari 
vállalatok villanyt bem kaptak éa ezek nagy 
Oáemi befektetésük Mellett kénytelenek voltak 
ttás hajtóerőről gondoskodót. A telep sze
mélyzeti és egyéb más kiadásai egyre sza
porodtak és röride-eii nyakig von. az adós
ságban, tehát már minden érdekelt tudta, 
hogy azok a vérm— remények, melyeket 
akkor építettek fel, mikor a telepet hazikes*. 
Ié=be vetlek, egytől egyig ösaeeomloltak. 

Romlott, posztolt minden, magába a 
gépházba kezdett beesni az erő, ezt cseréppel 
kedett lefedoi és az ezzel jár* kiadások 
mindjárt az átvétel uláo 1920-bsn 50000 
koronát emésztettek fel. Esi mar • varos az 
adózok zsebéből, a közpénzből fedezte. Cz az 
összeg mai valorizált értékében 15-094 5O0 
korona. Ezt évért kell igy számítanunk, mert 
ka a város aroo a pénzen sbbrn az időben 
bármit vett, vsgy osiualiatoti volna, az ma 
valorizált érvekében meg volna. Azért minden 
olyan kiadást, melyei s telep veti igénybe, 
a teleppel összefüggésben adiunk ki, valori
zálva kell es ámítanunk és kimutatnunk. 

A villanytelep természetes, hogy Éltes 
dóan deficitlel dolgoson tovább is s*annyira 
bele keveredett az adósaágba, hogy a község 
kénytelen volt valamit gondolni a talep meg
mentése érdekében es mivel sésat nem von, 
nem Örömest ugyan, de hamarosan eladott 
negyven hold földet és ennek értékét, egy 
miffió körúttal a telep megmentéseié fordí
totta, azt gondolván, hogy ezzel as összeggel 
rendbehozza s telep felszaporodott bajait és 
a további romlást megakadályozza. Ennek sz 
Ősszegnek a mai valorizált értéke 302.098800 
K. szóval haromszazkettő méltó kilencvenha-
romezrr háromszáz korona. 

Ebben a feltevés ben is csalódott a kép-: 
vieelótrs'.üiet, mert sajnosán kellett tapasz 
talnia, hegy a millió elfogyott ugyan, de a 
lerongyolód**, a salyevtss tovább tart és a 
telep nem tad megbirkózót s rea nehezedő 
gazdasági helyzettel. Közben az egyik gép. 
nek eltörölt a tengelye és csupán egy gép 
volt Özemben és ismét ki veétaat téve Bernek 
a veszélynek hogy sötétben maradónk, ha as 
egyénen gépooknek baja törtésik. Gondolni 
kellett valamit • világítás folytonosságának 
fentartása érdekében és mivel sokan dr. Por
koláb igazgató rovására szerették iroi a sok 
bajt, azért 1924. ív elején ótet a képviseő-
taslrllal mesreeiiene és helyette dr. Tompa 
Sándor Bgyvédet Hitette az igazgatói székbe. 
. tompa ivasgaionak ele* dolga volt, 
hogy megszavaztatta a képviselőtestületiéi az 
áramdíjnak 7(0 koronáról 1200 koronara 
vató felemeteset es ígérte, boty ezzel az 
áramdíjjal rendbe fteNka- » telep bajait. A 
második fontosabb dolga az volt, hogy a 
ka^Dnta^les^^ 

r n J^fOttAW V E R M 1926—26. t a n é v r e a z ö s s z e s i s k o l á k 

m&T M E G É R K E Z T E K 
Dinkgreve könyvkereskedésébe Celldömölkön. 



lóerős ezivógázmotor Tételét. Ezt 640 rom. 
buráért vettet meg és fizettetik erte 377 
millió iurur.it mar használt állapotban. Hogy 
pedig az átíjky legyen fizet v,, isméi a Tá
róénak kellett az erszényét megnyitaoi é s 
egymásután, aszerint ahogyan a részletek 
fizetésének ideje eljött. 1984 VIII. 27 eo 16 
milliót, 30 itt. 44 milliót éa XI. 30-an 184 

-mill iót , us-z—eo 344 miilió sor. mai fizetett 
ki a telep helyett Tompa igazgató ezen ösz-

- szegeket kamatmentesen rövid tej'aralra kérte, 
de ebből a mai napig — bár egy ér telt el 

c-..k 20 milliót fixe ell viasza. 
Ezzel szemben drágán fizeti meg a köz

ség az áramdíjat az uccák,' terek világításá
ért havunk, m készpénzbeu a saját telepének. 
Ha tekintetbe vesszOk, hogy a Ganznak évi 
2000 arany komnál fizettünk a világításén 
és ha összeadjuk az 1920. január elsejétől 
általunk eddig kifizetett összegeket és ezeket 
valorizálva .z.-.slntjuk, akkor látni fogjuk a 
lesújtó eredményt 
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A most üzemben levő, mar a mult 
évben kijavított oiajmolorou még egy nagy 
.bibi nem lett kijavítva t i. nem lettek ki
fúrva a hengerek és nem lettek felszerelve 
uj dugattyúk.hu.ott az egyenlőtlen kopás már 
a bárom műiméiért is meghaladja. Ha elgon
doljuk, hogy egy ilyen dugattyú járatban 
legfeljebb tizedmiliméler nyilas engedhető 
még, akkor elgondolhatjuk, hogy egy három 
miliméterea kopás micsoda veszélyt jeleni 
egy precíz gépnél. Ennek a gépoek a javítása 
cca 150 millió k o r o n á t emésztene fel. 

Ennek a gépnek ezzel a hibával való 
járatása először nagyon veszélyes, másodszor 
pedig a'reudes olajfogyasstasnál 25 százalék
kal fogyaszt többel é- ha évi 200 métermá
zsa olajfogyasztást veszünk alapul 50 méter
mázsa pazarlásba veszik el. 

zébeo nyugodtan lehetjük le a telepünk sor
sát, mert s biztonság meg van. 

Ezt be kell latinuk azoknak is, akik 
eddig a bérbeadási gondolatnak ellenségei 
voltak, mert ha a bérlő a bér fejében csak a 
város uccait és tereit világítja, akkor is 110-120 
milliót takarítottunk meg tisztán évenként é s 
a város pénzügyi egyeasnlya rövidesen ismét 
v i s s z a é l 

Befejezésül pedig hitatkozoom kell még 
az 1923. szeptember 16-áo a Kemenesaljában 
megjelent memorandum tartalmára, . mely 
mar akkor hivatkozott a telep sajátkezben 
tartásának lehetetlenségére, hivatkozott már 
akkor a gépek kihasznált voltara stb. és vé
gül az eladás vagy bérbeadás mellett foglalt 
ál last A telep helyzete azóta hatványozottan 
romlott gépei — kivéve a kis szivógázmo-

Ha ezt a gépet kijavítottuk, vissza kell 1 tort — ugyanazok, mini voltak, annyi kii 
szerelni a tőle elveit és a szív:gázmotorra i lömbséggel, hogy a törött tengelyt, gép nem 
felszerelt dioamógépet iá, tehát újra egy előre | járhat, amelyik még jár, az h> bizonytalan, 

1925:14600, 760O0OŰOll"C»30OO0l>8O0tX>X]| 
— i i . Összesen 445260400 K 

A kifizetett pénzünknek csak 10 szá
zalékai . é v e aiapul. pedig abban az időben'j 
40—50 'szazaiékot lehetett a pénzen keresni, j 
akkor aa 1920-bao kifizetett 749904(0 K 
kamata 5 érre 37497400 K, 1931 ben ki 
fizet • 79830000 K kamata 4 -vrr3 i932000 ; 
K, 1922 ÍM a, kiliz .-tett 7U4Í1-KHI K k-.m-.ta ' 
3 évre 23832000 K. 1923-ban kifizetet- ' 
73001X100 K kamata 2 érre {4600000 K. j 
1924 ben, kifizetett 800(1(1000" K kamata 1 ' 
évre 8000000 K, összeseíT/ll 5921401' K". | 

T e h á t ha összesítjük a telepnek »ddig J 
adott, kölcsönöket és a vttanitasert eddig ' 
fizetett több kiadásokat, akknr látjuk csak, ! 
hogy mennyit vesztettünk: 1920 ben 50000 I 
K valorizálva ma 15094500 K. 930-ban 
1 millió K valorizálva m a . 302098300 K, I 

-1924—25. évben adtunk kölcsöii 244000000 | 
K. világítás túlfizetésért 561181800 K, ösz-"[ 
szeseo 1123374600 K Szóvsi egy milliárd • 
eg^.-.zazhuszoukettó millió háromszázhetven- j 
négyezer hatszár kon ma. 

-Ha azt a rengeteg veszteséget papíron 
előttünk feküdni latjuk,-' elgondolhatjuk, mit 
csinálhatott volna a vajfos ebből a rengeteg > 
pénzből. Must mar neaf keltene egyes uccák- ' 
ban e-ös időkben térdig sárban járni, nem { 
voluái.ak szekérrel járhatatlan utak. mint a > 
Baross-ucc«. a dőmölkiek fő közlekedő uja. 
Lehetett volna járdákat apjteiu a Baross, a ! 
Berzs.1 v: Dániel, a Petőfi, a Deák, a Batthy
ány, a Palíy uccakbao. Járdákat rendbehozoi 
a Vasúti, a Kórház és Gyár-uccakban. Srés i, 
gy.-n, hogy ebben a k"-zép-n szép Tarosban 
ruéz raiiusi. e[egge szép uccak. ahol ,-sős 
időben sárb-tiM ízben, gödrökben keli botor
kálni a lakiaknak. Lehetett volna -építeni %tr,_ 
egészsesre már regen veszélyessé val; vágó
híd helyett JJ, modern vágóhidat, a varusoo 
kívül, meg leheteti volua va.ositaui sok kul
turális céo . Kemeuesalja koszorús költőjének, 
B.rzseiiyi Daoieiueg adhatna mar a szobra. 

De nehugj azl gondoljuk, hogy a telep 
m i - mar majd megél a maga keresetéből, 
meri lalao a lenti rengeteg pótlékkel nagy
korúsítottuk. Dehogy i«l Ha azt akarjuk,hogy 
a vdlacytelep biztosan működjek és ne le-
gyüuk kitéve auuak, hogy — ha a most 
Ozembeo levő 80 ló-rőe mar kiéit olajmotor 
és a kis gyenge 40 lóerős szivógaz motor 
egyike vagy másika a szolgálatot felmondja 
— máról-boloapra a fél varos sötétben ne 
maradjon, akkor ismét a következő befekte
téseke: keh kiizzadnunk: A romokban heverő 
80 lóerős u-.-.jmutort i.íaj'o.iui kell javítanunk, 
ennek a javítási költsége c c a 2MOOQ000 K. 

nem látott 150 mihió koronás kiadás követ 
kezik, egy uj dinamó beszerzéséből kifolyólag. 

Erről a dinamóátszerelésről a képvise
lőiestül;! nem tudott, mert arról, hogy a 
• ziv..gázmotorhoz nem volt dinamó, a kép
viselőtestület nem volt informálva. 

1918-bao, jóformán a háború végén 
leszerelték és hadi, célokra elvitték az akku
mulátorokat Ezt az akkumulátort most a 
leszerelő cég 40 ezer arany koronáért akarja 
visszaszerelni, vagyis a mai értékben 580 
millió koronáért 

Ebből az összegből 

hogy melyik oap dől ki es azután lehetünk 
sötétben a villanygyár mellett 

Csoknyay Jóesef 
. ny. máv. műszaki segédliszt 

képv. testületi 
fs pénzügyi bizottsági lag. 

Tűnődések. 

Al ősei v f r X ^ i . ' 

Tü uzpj 
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A modem » j 

'»^ozá»,P\7Sjl£t« 
erejű '•rMfbajJjpaffit. 

Megrendeli^ 
ü s s z ^ k elózeksloében 
a Közép-EoXnosz-
tályáoál BoiXiibág-
i é ' 7. aráa Mmk 40 

• Azt állítják mostan lám az időjósok, 
I Kik e tekintetben oly nagyon tudósok, 
| Hogy most. van a nyara a vénasszonyoknak 

villanytelep egy 1 N I l r a l n i i ly™*"' már c , s k i a ők szoknak, 
fillért sem ted kifizetni, lehal ellehetnek kél j De hát van vénasszony egyáltalán kérem, 
szülve arra, hogy ezeket az összegeket ismét I m 8 « 8 o h s e l 4 , U , 1 D k l D n 3 P " " * * ™ 
a varos polgárainak kell ktizzaduiok. Ez is I 
980 millió korona. Vagyis az eddig már rá- j 
fizetett egy milliárd egyszazhuszoukeitő roiliiú 1 

háromszázhetvennégyezer hatszáz korona ki
adáshoz ujabb 980 millió K következik. 

Az akkumulátor kérdésénél egy pilla- I 
nstra meg kell áliaiionk és megmagyaráznunk 
azoknak,, akis még nem tudjak, hpgy az , 
akkumulátoré les/erelö Tudor cégnek egy -
szerződése- fekszik a telepen, melyünk érlel- • 
Iliébe- az akkumulátort a békekötést követő ! 
egy és fél év múlva tartozik a cég teljesen 
uj állapotban visszaállítani. E z a cég a há- ' 
borúban bizouyára suk milliárdot szerzett és j 
most mégis megtagadja az akkumulátor visz-
azaállitását A szerződésnek van egy pontja, 
mely szerint ha a cég az akkumulátort a 
szerződésben kimondott időre lel oem sze
relné, évenként mintegy 1900 arany korona 
kártérítést kell fizetnie a város pénztárába. 
A villanytelep igazgatósága néhány szolid 
haugu levélben felszólította ugyan a nevezett 
oéget az akkumulátor visszaszerelésére, dé a 
cég oem adia be a derekat é s sem nem 
Szeli a kártérítést, sem nem szereli fel az 
akkumulátort Tehát ahogy a jelek mutatják, 
elveszítjük az akkumulatnrt is és elveszítjük 
a kártérítést is. Mi tehát a-'.anniság öt év 
aiatl és mit kell tennünk ezek után ? 

Megtanulhattuk - saját bőrűnkön, hogy 
szakértelem nélkül egy ilyen kényes üzemet 
saját kezelésbe Tenui uktatanság Tolt in rt 
hiába volt ügyved dr. az igazgató, mindkét 
-esetben hiába volt a jóakarat, a szorgalom^, 
a telep tönkr» ment. A Lözmucdás azt mondja: 
».-usztnr maradj a kaptafánál*. Ez igen egy
szerű, de jó monda*. A inalt héten egy szak 
ember vizsgálta meg a telep gépeit és meg 
állapította, hogy a sok pénzzel kijavított 
oiajm :or ahogy mar fentebb is említettük, 
olyan állapotban vau! hogy a szolgálatol csak 
ideig-uiáig birja. A szivógazmotor pedig 
gyenge alkalmatosság 

A telepet tehát tajal kezelésben nem 
tarthatjuk, ha azl nem akarjuk, hogy a telep 
teljesen meg ne semmisüljön és a község is 
csődbe ne kerüljön. Azért csak egy megoldás 
lehetséges: a villanytelepet biztos hetekbe 
osonnál bérbe kell adni. 

A biztos kéz szerintem csakis á Ganz 
cég lehet, mert Csonkamagyarországban ő az 
egyetlen olyan cég, akinek nem határoz, hogy 
egyik-másik telepére ráfizet, azért az ő ke-

Ha egyik oldala nyolcvan éves vóna, 
Akkor sem figyelne a vénasszony szóra.' 
Bármelyiknek mondjam talán szemtői-szembe, 
Tüstént paprikát szor mindakét szemembe. 
S hogy az igazságát mindenek meghallják, 
Eiőhoz zsebéből egy Kemenesaljái, 
Ahol nagybetűkkel írva szokott lenni: 
• Középkorú asszony férjhez óhajt menni.« 

• • 
Az újságukból must csak azt a hírt kapum. 
Folyton csődök nyílnak minden egyes napon. 
S engem lélek, hogy a kíváncsiság kirág, 

| Hogy kényszeregyezség, csőd miféle virág * 
| Milyen színe is van, piros-e vagy sárga? 

Mikor szokott nvilni, ősszel-e vagy nyárba? 
I S ha épen évszakot magának nem választ, 
I Milyen évet szeret, esőst-e vagy szárazt 
| Megírhatná nékem valaki tán azt most. 

Csak dísznövény talán, vagy eaeüeg hasznos? 
| Mikor szokták neki elvemi a magját 
. S a gyümölcsét olcsón, avagy drágán adják. 
' Hogyha nem ép hasznos, mért termelik e lő 
; S mért kell neki ép egy kfllün felügyelő, 
i Hisz egy felügyelő mai napság drága, 

Behozza azt ecy csőd hervadó virága? Zsák. 

et. 
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Celldömölki ferdesógek. 
• Mióta Celldömölkön az aotok elszapo

rodtak, azóta kelletlenül is futkároznak az 
uccakou és fővarosiassá teszik az ucca leve
gőjét -A sodorok nagy élvezetet találnak 
abban, ha nagybüszkén a Kossuth Lajos-ucca 
korzózó közönsége közé hajthatnak 40—50 
kilométeres sebességgel és verik fel azt ueea 
porát és epigatik ki a sétáló kOzöuség orra 
ala a jó illatú b-nzio (üstöt Celldömölk kö-
zT.nsegen.k egyetleu egy élvezete vult a Kus-
sutb l . j j o - ucca i korzó és most ezt az' egyet
len egy élvezetét is kiakarja sajátítani az 
autó fuvarozás. 

Vasárnap délután a könyörgésről jövő 
közönség közt nyargalászott egy autó, ahogy 
megállapítható volt bizonyára valamelyik 
autótulajdonos szakácscéjával az állomás felé, 
hol még felszedett néhány vasutast és örült 
sebességgel rohant végig a népes Koesnth 
Lajos es Sági-uccan, verte fel az ucca porát 
és eresztette be benzinfüsttel a levegőt Pa-
naazkodui szoktunk a kerékpárokra, hogy 
azok esti időben a korzón járnak lámpa 
nélkül, most megtörténik, bogy aoto is köz
lekedik sötét este lámps nélkül. A közönség 
érdekében felhívjuk a hatáság figyelmét és 
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Jettel 

kérjük, akadályozza meg, hogy az. autók 
lehetőség szerint mindig, de kOIOnOsen abban 
az időben — vasárnap .egész nap és este 
6—9 óra között — a Kossuth Lajos uccai 
korzót kerülj ék el éa ne tegyék ki a sétáló kOzOn-
aég testi épségét és egészségét a veszélynek. 

*-* • • 
A mull hét egyik napján este 7 órakor 

a Kotenth Lajos-uccanak azon a részén, amely 
az Erzsébet-ucca és a Fő-tér közé esik, klo-
"set ürüléket kezdtek hordani és olyan bOzt 
gerjesztettek a sétáló közönség orra a la,hogy 
elment a kedve mindenkinek a sétalásiót 
annál is inkább, mert az ürüléket a Metteri-
un n hordták ki és igy végig vitték a Kossuth -
Lajos-ucoáo éa a Fő-terén. Ha a hatóság 
kíváncsi a névre, megtudhatja a szerkesztő
ségben. Elvárhatna a közönség a hatóságtól 
egy olyan intézkedést, hogy klosetel csakis 
éjjel, mikor a forgalom megszűnt,takarítsanak. 

• 
A város szépészeti bizottsága betétette 

az uccákat ésufitó kerítéseket, de a járdákat 
elfeledte ezeken a helyeken elkészíteni. Fur
csa egy állapot az, mikor a-zárda előtti fő
útvonalon toszam áll a viz és az arra járók 
kivannak téve a lábtorésnek. Ugyanez a baj 
van a Rákóczi-uccaban is a Berzsenyi-léle 
teleknél, a volt Szalay-fé'e háznál és a Csupor 
féle kerítés mentén. Épen ideje vulna, ba 
ezeket a járdákat kipótolnak oda illő bur
kolatokkal. 

Tarthatatlan állapot az is, hog; min
denféle furfanggal kieszelt és mindenféle fiuké
val kikent gyűjtök lepik el a várost, napról 
napra zaklatják a lakosságot. Ha az ember 
azután komolyan előkéri az engedélyüket, 
sok esetben elpárologó -.n, de a legtöbb eset
ben előmutatják Celldömölk lőazolgabirajanak 
hivatalos pecsétjével ellátott igazolványukat. 
A község népe érdekében valónak tartjuk, 
mikor ez ellen a jóformán zsarolás szamba 
menő Sfikus gyűjtők módszere ellen felszó
lalunk és egyben kérjük a főbírói hivatalt 
arra, ne adjoo engedélyt nem országos ér
deket szolgáló gyűjtésekre, de ilyent is csak 
nagyobb időközökben Meggyőződtünk arról 
is, hogy * jótékooy célra gyűjtenek olyan egyé
nek ia, akiknek erre jogosítványuk nincsen, 
ezeknek a meggéllasara kellene a hatóságnak 
szigora intézkedéseket, tenni, mert ezek csak 
arra jók, hogy jól éljenek, de egyébként 
semmi hasznos célt nem szolgálnak a kOrnek. 
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Dolovits miniszteri tanácsos ur a na-
! po>bao városunkban járt és valaki megker-
i dezle tőle,.hogy a polgárt iskolai padokat 
! mikor szállítják le. Erre a kérdésre azt a 
1 meglepő választ adta, "hogy a padokat szál-
1 lithatoá teljesen készen és olcsóbban Buda-
j pestről, de ő azt uem teszi, mert az a ke-
l resztéuy szociális gondolat vezérli, hogy 
! azokat habár drágábban is. de mégis celldft-
' mölki kisiparosnak adja ki szállítás, illetve 
, -elkészítés végett .Ez az ur megmutatta a 
i celldömölki hatóságoknak, hogy mi a helyes 
I keresztény szociális oesel, emberszeretet és 
I ipartámogalaa, megmutatta és Jrányt szabott 
i a jövőre oézve arra, bogi pl. a villanytelep 
' nyomtatvány ruegreudeleseil ne Gyomán, a 
• községi bíró a helypénz barcakal es egyéb 
i köz«égi nyomtatványukat ne Janosbázáo, 
i hanem a helybeli nyomdában készíttesse 
! azzal a nyomdával, amelyik nehéz adóit fizeti 
| a város pénztárába és nyögi az egyéb köz-
I ségi terheket. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Röv/ id t ö r t é n e t . 
Irta : HUMN QYULA. 

i Balatoni nádiaipot 
A babámtól kaptam, 
Éa meg öeki jó cacrébe 
Köszönő szól adtam. 

1 flegköazönt* köszönő szóm 
ő is, amint én ia. 

j Kóazőaószó köszönésre. 
' Köszöntem hét én la * 

Addig, addig köaxóagcHOk 
A kóazőngetéaűtk. 
Hogy Végtére piroa lázzal 
fart a szivünk aékOak, 
t a azt láttuk, jaj, azt láttuk, 
Hogj tgumásért égüak. 

Bethlaa litván gróf miniszterelnök 
betegségéből teljesen felepOlt éa már át ia 
vette a kormány vezetését 

A népjóléti miniszter legújabban kiadott 
rendelete alapján újra lehet gyógyszertári 
engedélyt kérni. 

Bjynázi kuigrfUél. A helybeli evaog. 
anyagyütekezet a mai napon délután 3 óra
kor az Árpad uccai iskolában közgyűlést tart, 
amelyen a gondnoki számadás fog megvizs
gáltatni, egyszersmind az egyházi adó kive
tése iránt fog intézkedni. Ezen közgyűlésre 
az egyháztagokat .ezúton is bizalommal meg
hívja az egyházi elnökség 

Zászlóavatás Az adorjáoházai tűzoltó-
egylet ma délután 3 órakor avatja fel újon
nan beszerzett zászlóját, melyet táncmulatság 
kOvet 

Áthelyezés. A pénzügyminiszter Simon 
József allampénztari tanácsost t helybeli 
adóhivataltói saját kérelmére a tapolczai 
adóhivatalhoz helyezte á t A távozó tisztviselő, 
mint varosunk szülötte, t ö b b mint maslel 
évtized ota működött a helybeli adóhivatal
nál a ezen bosszú idő alatt ugy agilitásával, 
mint megnyerő előzékenységével a közönség 
teljes bizalmat nyerte meg a ép ezért távo
zását sajnálattal vesszük; de családi körül
ményei miatt határozta el, bogy Tapolczára 
kerüljön, ahol szintén kiterjedt rokonsága van. 

CeUdomólkkepviselötosttUetónekkőz-
gytlese Tegnap volt a celldömölki képvi
selőtestületnek rendkívüli közgyűlése, melyen 
az alábbi tárgysorozat largyallatott: 1) Ke
menesalja (Gea) kérvénye, melyben kövezet-
vam elengedései kerté, a kérelmet elutasította. ; 

.2) ld Szabó Karoly bejelenti, hogy a villany-
telepnél történt szabálytalanságok miatt az j 
igazgató tagsági adásáról lemond. A lemon- | 
daat a képviselőtestület nem veszi tudomásul 
és kéri ő t maradjon meg továbbra ia állásá
ban. 3) Az iparostaooocokat ezután a polgári 
iskolában fogjak tanítani a polgári iskolai 
tanárok. 4) Furgaimiadó tisztviselők a tórvé-
nye.eu nekik laro l.í százalékos pótlékot 
(egy hónapra) megkapták, ni Dezső Lajos 
adóügyi jegyző aziuten megkapta az őt meg
illető pótlékot. 6) Mikulás Imre unsz kérvé
nye, melyben a Mesteri-uccaban egy villany
lámpa felállítását kéri, elragadtatott 7) Steiner 
Samu kereskedő a tőle polgári iskola céljaira 
elvett földterület helyett földet kér, a kép
viselőtestület elvben ezt elfogadta. 8) Dénes 
Ernő kérvénye 60 arany korona fizetésért, 
elfogadtatott 9) Ladányi Ilona és Stnger Béla 
letelepedést kaptak, a törvényes telepedéai 
illetéket azonban meg kell fizetniOk. 

Áthelyezés. Szembratovica János gaz
dasági szaktanán, aki egy éven át volt polg. 
fiúiskolánk tanara, a közoktatásügyi miniszter 
szolgálati érdekből a csepregi poigari 
fiuiskoialios helyezte ai. «. -

Elhunyt nagybirtokos. Koltai Vidos 
József gemeuesinihalytai nagybirtokos Tokor-
csou levő s-. •• Héttőn délelőtt 11 
órakor 77 eves korában' ethonyt, akivel a. 
Vidos család sremora szállott sírba. Fiatalabb 
éveiben Vasvármeeye kör- és táraaaéletében 
élénk szerepet I i t t az ntóbbi időbeo azonban 
teljesen visszavonult es uem foglalkozott kOz-
dolgoka.it. A jólelkű magyar ural vármegye 
szerte szerették. Halálát özvegye, fia koltai 
Vidos József kamarás, nyűg. husaaróruagy, 
01 unokája- éa egy dédunokája gyászolja 
Holtteste a család meraevati kápolnájában 
volt lelravatalozva és innen történt a teme
tés, a ravatalt Kemenesalja előkelősége állta 
körül. Nagy Sándor ev. lelkész magas szár
nyalású beszédben búcsúztatta el az elhunytat 
Övéitől. 

Cseadórörs vizsgálat A helybeli csend
őrőrsön hétlőn Száhlender Béfa tábornok, a 
csendőrség felügyelője Mészáros Ödön főhad
nagy, parancsnoktiszt kíséretében vizsgálatot 
tartott és a legnagyobb megelégedését nyil
vánította a tapasztaltak feleit 

Az iparostanonc Iskolába a beiratás 
szeptember 21—22 és 28-án 4 u. b órától 
6 óráig a polgári fiúiskola Bdilósy-téri épü
letében less. 

Hétfőn Alsóságon az országos vásár 
a községben fellépett ragadóászáj- ée köröm
fájás állati betegség miatt megtartva nem 

- -

Takarékos 
háztartásban 
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egy erős, kiadóé, amellett zamatos 
Kávépóttékkivá 
lasztása nagy 
szerepet játszik. 
Okosan számító 
háziasszonyok 
márrégbeláták, 
hogy a régóta 
bevált .Franck' 

a kávédarálóval h á l á s , megbízható 
kávépótlék- n 
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. A fiatalé* etkaavt RliOp Martakat mait 
vasárnap temették a kOzkórházböl. Utolsó 
Htjára elkísérték a Marit Kongregáció tagjai, 
a zárdai Nővérek vetetésa melléit azonkívül 
nagyszámú tyaszoló közönség jeleié meg a 
temetésen, melyen a temetési szertartást dr. 
Horváth Károly plébános végezte. Virág Jó-
csel tanító érzékeny búcsúztat, t ént keit amely 
alatt a gyermekét vesztet: szülők hangos 
zokogaaba törtek ki. A holttestet a Kath. Le
gényegylet tagjai vitték a sírhoz. Bánatos 
szülei és három tsetvére. gyászolják a korén 
elhunyt Fülöp Mariakat 

Bveicl siarvasmarht btJj j t i l t tL A 
Felsődunantuli Mezőgazdasági kamara 'elhívja 
az állattenyésztő gazdák figyelmét a földmi-
veléeűgyi kormány által eszközlendő stveici 
szarvasmarha importra (bika és üsző) As 
importból ugy a községek (közbirtokosok, 
tenyésztő szövetkezetek), mint magánt- ayesz-
tők is részesülhetnek. Tekintve azonban a 
mai nehéz pénzügyi helyzetei, a foldeuvelés-
flgyi kormány azonnali teljes összegű kész
pénzfizetésre a vevőknek áreleogedest bizto
sit, máa esetben pedig, mikor a verőknek 

.anyagi eszközei hiányoznak, bárom félévi 
kamatmentes hitelt biztosit As érdekelt te
nyésztők forduljanak közvetlenül a varmegyei 
m. kir. gazdasági felügyelőséghez, va ;y pedig 
a Kamara állattenyésztési osztályához 

A r h eum a éa ez n i legújabb gyógy
módja Hirnnvée bel éa külföldi, orvotok fog
lalkoznak évek óta olyan szerek laltalalasaval, 
melyek a rtieumát és Csuzt gyökeresen gyó
gyítani tudják. Ezek a gyógymódok jóhiszemű 
kísérleteknél'vagy ügyes reklámnál többnek 
nem bizonyu'tak. Most arról értesülünk, egy 
fiatal magyar orvos dr Gara tstvar. a riieuma 
és csűr ellen olyan gyógymódot tatáit fel, 
mely igen rövid idő atttt telje* gyógyulást 
eredményez. Gara dr. már a háború folya
mán, unni ezred orv oe is igeo erteket ered
ményeket ért el rheumasok kezeiésénéL 
Megfigyeléseinek összegezése és l"eryszerű-
sitéea az nj gyógymód, melyet oly módon 
tökéletesített hogy ezáltal az előkelő külföldi 
orvosok es gyógyintézetek figyelmét felkeltette. 
Örömmel kell tudomásul vennünk, hogy l'od-
maniczky-ucca 71. szám alatti rendelőjét 
tömegesen hagyjak el a gyógyult betegek. 
Csak gratulálni tudunk a magyar Géniusz e 
legújabb diadalához. 

Levéste értekezés. Gálba Vince tb. 
főszolgabíró a mult éri április bó 18-án 
megalakult Levente egyesület elnökségével 
tegnap délelőtt a városháza tanácstermében 
értekezletet tartott Az értekesiet eredménye
ként közöljük, hogy az egyesület ezideig tartó 
működése as újonnan kiadott végrehajtási 
utasítás szerint változást szenvedvén, az ujabbi 
működés felvétele tárgyában az egyesület L 
hjó 27-én, JÖVŐ vasárnap közgyűlést tart, 
amikor az egyesület működésének mikénti 
irányítása és az oktatók választása fog meg
történni. Felkérjük az egyesület megválasztott 
tisztikarát, valamint a tagokát ét szíves ér
deklődőket, hogy a jövő számunkban köz
lendő időben éa helyen minél tömegesebben 
megjelenni szíveskedjenek. Emlékünkben van 
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még az az istnnsáni közgyűlés, amikor ezen 
egyesület megálltait él alánná működését * 
legnagyobb ambícióval megkezdette. Emlé
künkben vauDak azok az elhangzott beszedek, 
•melyeket a megjelent előkelőségek elmon
dottak s azt hisszük, hogy ezek • beszédek 
nem csupán légbeeresztettek voltak, hanem 
igenis mindannyi .z i vből fakadt és as átérzett 
hazaszureteltől lángoltak és bevésődlek az 
Összes msgjsleotek szírébe, ahonnan azokat 
kitépni egyáltalában nem lehet. Az egyesület 
tehát létezik és fos is lélezni, ha a közel
múltban működésű kissé technikai akadályokba 

szünetelt Is, de a közgyűlés 
• fokozódó bérrel fogja nagy 

munkája! folytatni," előre is mondhatjuk, hogy 
Levente egyesületünk első fesz' a járásban. 
Hisszük, bogy aa a MzfyWea épen olyan át 
méltóságteljes fog lenni, matt smilyeo volt 
az alakulás mult év április 13 án. 

Tűzpiros élet címen Segesdy László, a 
kiváló posta optimista verseit gyűjtötte kö
télbe, mely most hagyta sl a sajtók A mo
dern magyar arra reprezentatív fiatal képvi
selőjének olyan robosztus megnyilatkozása 
«s a könyv, msly méltán fog óriási viszhsn-
got keltem a sajtóban és sz Irodalom korében. 
A Székely fsstdmOvisz gyönyört boritekraj-
xávsl -ellatolt, bslír terjedelmfl ízléses kötet 
ám 30.000 koruoa. Menrendelhelő s Közép-
Európai Kurir söoyvoszlályánál Budapest, V. 
Szabadiak ter 7. Viszoatsiadóknik 40 sza
ra' i fO.-Jmel . 

M e l é r k e z t e k 
az őszi nöi és gyermek kabát újdonságok, 
ftltönyök és rag Ián férfi szövetik, 
Gráci Picbser kalapok, 
Sima éa divat kazánok, 
Kabát velourok éa kosztüm kelmék, 
Liliom es Regenhkrt vásznakban állan

dóan nagy raktárt tartunk. 

WEITiERT w t T é r e t 

divatártiháza CeUMaBkh. 

a télen lázai, ogy már 
most rendelje meg szén és fsszükségletét 
YtttsUSI Aláír sapil , ahol a valódi po-
ro-z, külföldi és hazai szsneket legolcsóbb 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindecn >m0 
épitő anyagok, tetőtől alapig a legjobb minő
ségben és legolcsóbb árban kaphatók. 

Okleveles u i l é s i a ö több évi kli
nikai gyakorlattal tanácsot és segélyt 
nyojt. A nagyérdemű hőigyközöoség 
becses pártfogását kéri 10110X11*, Gyar
mati-tér 18. Celldömölk. 

Behajtják as sdehátralékal A pénz 
Ogymixuszterinm 12O.706. VII. a. 1925. számú 
kOrreodsletévei elrendelt* a köatsrtozások 
legszigorúbb behajtásai. Erre vooeikozolag a 
cslldomöiki m. kir. adóhivatal a községi jegy
zőkhöz utasítást adott ki, melybso meghagyja, 
hogy aa adóhátralékok behajtása a legeré-
lyeaebbon, sOrgösea augsoetwsiUasték. Ameny-
iiyibeq, a hátralék á rendelei megszabta ba
tárokat túlhaladja, a felelős községi közeggel 
sasmbtn (Jegyző és biró) érvényesítik az 
anysgi felelősséget, milyet a közigaigatasi 
bizottság vaa hivatva kjmoudani. Amidőn a 
sje\f01mjÉny*k ily nebéá asiiaet elé állítják a 
isgfzőkat, a magunk restéről is figyetmez-
tckjük e> közönséget, hogy igyekozzék adózási 
loinlateueégéoek eleget tenni. Sec-ki sem ki 
vatihatjs a jegyzőktől, hogy tatát rizikójukra 
a véalSJtsktl elvárjanak az • adófizetőknek, 
amikor a felsőbb hatóságok' őket teszik fele 
Idssá, a katraJékok határidőre való behajtásá
ért. KQ>Ob0a súlyt, kMjMS s •inisateri rende
lek hogy az olyan adóalanyok, kiknek kjpq*-
tári haghaszönrészeeedése a folyó év U ik 
tetévöi kexdw wbesen megszűnt hagy azok 
a maliból netán még fennálló hátralékaikat 
október végéig feltétlenOI végleg kiegyenlítsék. 

Polgári Olvasókor választmányi ölést 
tartott folyó hó 14-én a Szőlő vendéglőben. 
A gyOles tárgya a könyvtar életre hivi' 
volt. Ugyanis a Polgári Olvasókör a báb 
kitöréséig szépen működött. Volt igen ssé| 
rendezett, mintegy 600 kötetből álló értéke 
könyvtára és volt neki rendes és pontos re
zetője, aki azt nődben is tartotta. Mint sok] 
más kultúrintézményt, ezt is tönkre tette aj 
bekövetkezsjj világégés. Könyveit lelkiisme 
rellen kezek széinurcollak és sok-sok köoyl 
veszett el. A legnagyobb pusztítást azonban 
a kommunizmus végezte a könyvtárban, mer' 
parancsra ki kellett szolgáltatni az ifjumun 
kasok (inasok) vezetőségének és ráazabadi 
tották ezeket a gyerekeket minden felügyelt 
nélkül a könyvtárra^zok azután el is bántál 
vele, mert csak a roncsai maradtak nf»i 
neki nagy vetetlen. Egy ttbee már sasai 
kéréssel fordult s Polgári Olvasókor a kö-j 
zöoséghez, hogy amennyiben birtokában volm 
a Polgári Olvasókor talajdonát képező könyv, 
adja át azt sa elnökségnek. Néhány kön 
elő is kertit, de a nagytomege a könyveknek 
még mindig a közönség birtokában van.Most 
ismét felkértnk minden celldömölki polgárt, 
nézzen körűi »i tr*** h-" és amennyiben ilyen , 
könyvet talál, azt juttassa el Simon Sándor • 
étnök kezeihez, vagy Gersey Kálmán szabó- > 
mesterhez. 

Szürati •alatsái a Msasiak javára. 
A helybeli Onk tüzoltoegylet elhatározta.hony I 
felszerelései javán 1926 évi október hó 
4-én Mgyssabása szüreti mulatságot rendez. , 
Felkén a nagyközönséget, tekintettel i nemes •' 
célt, támogassa litereivel s tűzoltó egyesü- ' 
latnek ezt a hazafiat, fáradhatatlan törek- • 
vesét éa segils* a molstsagot anyagi siker- j 
hez. A mulatságot megelőzi egy gyönyört 1 

felvonnia-, s mókás látványosságokon kívül ' 
még lovasbandérium felvonulásában is lesz I 
módjs gyönyört Adni s közönségnek. A tűz ) 
oltó egyesület felkéri mindazokat, akik vala- . 
milyen szerepet vállalói akarnak ebben a 1 

felvctralásban, jeJenlketreask Deli József pa- ' 
ranosooktial. Kűlönöeeo Mkératnek á lovasok, i 
agy helybeliek mint vidékiek, hogy ebben a ! 
lova-lelvontlásban mint magyar di.-zruhás . 
csikósok mioél nagyobb szambán jeleníts-- ' 
zenak lehetőleg azonnal, d* legkésőbb fió 27-ig. I 

Sporthírek. A Várpalotai Sport Egylet ! 
volt az elmúlt vasárnap a.C 8. E. ellenfele 
s amig a kezdő palotaiak a szusszal bírták, : 
nem egy meleg pillanatot szereztek a celli , 
drukkereknek. Igaz, hogy' es elsősorban a i 
CS. L indiszpoBáH játékának köszönhető, ! 
aki csak a Un feiidőben talárt magára, , 
mikor Is 7 imllal terhelte meg s palotaiak 
hálója:. A C. S. E. bői jó volt Sralay és I 
Horváth, míg s palotaiak közül a kapat, j 
kinek t leeantuiasa. okozta elsősorban a csa- •' 
pala súlyos vereségét — Ma a C S. E. B a - i 
IstonMrettsa játseik a mattan a rossz vasúti I 
közlekedés miatt csak holasp tudnak haza-
utan.i. több larisleakal kénytelen Isivenni a ' 
küzdelmet, de remélhető, hogy még igy is 
elég erősek lesznek s fürediek kezelő csapata 
ellen — Melegebb nkpja lesz idehaza a Tö
rekvésnek, ki ellenfeléül s pápai Kinizsit látja, 
délután 4 ónkor. A K in i z s i ma határozottan 
jó játékerővel rendelkezik s s Törekvésnek 
ugyancsak törekednie kell, ha egy eldöntetlen 
eredményt is ki aksr csikarni sz ellenielétől. 
Mindeneseire erős küzdelemre van kilátás s 
s szerencse-ebb csapat fogja s bajnoki pon
tokat mensererBi. 

38. szám. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok és isme

rősök, akik felejthetetlen leánykánk 
temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút , vagy virágcsokrot helyez
tek, avagy részvétükkel nagy bá
natunkat enyhíteni -igyekeztek, kü
lönösen pedig a Mária Kongregáció 
tagjai, akik utolsó utján elkísérték, 
fogadják bánatos szivünk bálás 
köszönetét. 

Fülöp János 
éa családja 

FÉRJHEZMEHEHDŐK és N03Ü-
LENDÖK részére MINDEN IGÉNYNEK 
megfelelő HÁZASSÁGI AJÁNLATOT te
het a ELITÉ t iroda törvényesen bejegy
zett cég. Budapest, Kossuth Lajos-ucca 
tizenöt (Cégjelzéstefen levelezés.) 

Eladó ház. 
Celldömölkön Erzsébel-ucca 17—18.SZ. 
ház szabad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágosítás nyerhető Celldömöl

kön, Deák-utca 3. szám alatt. 

Walttr magtatsttiffllysni 
Budapest, VIII. Rákóczi-ut 61. szám. 
Előkészít középiskolai összevont B U -
gánvTzsgákrs, érettségire vidékieket ia. 

Tisztviselőknek nagy kedvezmény. 

Színdarabok 
a legnagyobb választékban kaphatók 
Dinkgreve Nándor pipirkereskedésékeo. 

ajiav •»•«# 

H a h 4 z A t |T*a^t*ft 
Biczó István j j ^ ^ f f t ; 
Lajos-occában és bízza meg házánál javításával, 
vm tat általa végzett munka t t á i hasa 16 étig 
• M I szorul javításra. Elvállal mintfea az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak. épBését 
olcsó ár mellett és azokat ktisgástiilns«il végzi. 

) O l « 1 ti 
N romatort DioJtgrsvc Nándor rUlanjenVe berendezett kóojvajonidijiban, Cttt««taatt 


