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D 1 N K 0 R E V E N Á N D O R . 

Szerkentótég és ktaiéalvatal: 
Ihokgreve Nándor könyv nyomdája Celldömölkön, 
ide mtézcodők a szellemi reszt illető közlemények 

hirdetések éa mindennemű pénzilletekek. 

Október 6. 
' Irts: Segeidi László 
Gyászos emlékesein dátum, a ma

gyar szabadságharc letiprásának dátnma. 
18Í-9. októberében letettük a szabad-
ságért küzdő fegyvereinket az oroszok 
vezére előtt s at osztrákok hiosága 
rettenetes bosszút állott Görgei ezen 
gesztusáért. Tizenhárom magyar főtiszt 
október 6-án halálával fizetett elégtételt 
az osztrák hiúságnak a az aradi vér
tanuk mártirsága örökre bevésődött a 
történelem gyászkeretes napjaiba. 

Az osztrák hiúsággal, melynek ret
tenetes áldozattal áldoztunk, mar nem 
először adóztnok a szabadságunkért éa 
kenyerünkért vivőit barcbao. De meg 
kell állapítani, bogy azokban a harcok
ban, amelyekben az osztrákokkal ke
rültünk szembe, eddig még mindig mi 
búztuk a rövidebbet, bizonyos és kö
vetkezetesen megismétlődő taktikai hi
bák következtében. 

A szórnom és gyászos emlékezető 
nap emlékünkbe vésődött és nem aka
rónk most, az évforduló alkalmából 
részleteket feleleveníteni. De igenis min
den alkalmat fel kell használnunk arra, 
bogy beláltassuk az illetékesekkel azt 
a helytelen politikai oegédességet, mely-
lyel minduntalan az osztrák-német im
perialista törekvésekhez dörgölődznek. 
Akiknek nem elég szórnom példa ok
tóber 6-ika. akik nem látják még m j.-t 
sem tisztán a magyar nép szabadságra 
és függetlenségre törekvő lelkületét, 
azok óriási-hibát követnek el, még akkor 
is, ha esetleg nem volnánk ennek a 
tudatában. 

A magyar szabadságharc eltiprása 
többé nem ismétlődhet meg. -Ez a harc 
most kiterjedt ugy a belső, mint a kül
politikai, gazdasági és magánéletünkre 
egyaránt. Csakhogy épen ebben a szo
morú visszaemlékezésben vesszük észre, 
bogy óriási terhek alalt rosksdozunk 
és állandó szabadságharcunk vívmányai 
éppen most vannak a legnagyobb ve
szélyben. 

" összeomlott gazdasági életünk ter
heitől roskadozva, alig-alig érünk rá 
egyéb fontos problémákkal foglalkozni 
s a kenyér utáni erőfeszítésben észre 
sem vesszük a/ idők múlását. De a 
magyar szabadságharc világosi letiprása 
fekete jelzőtáblaként áll előliünk mind
örökre 8 ha agyon is hajszol bennün
ket a_ kényszer-szerződések és néhol 
brutális oktrojok által reánk kénysseri-
lett szomorú életünk, nagy meghajszo-

I lásban is föl-föl pillantunk a figyelmez-
' tető fekete táblára. 

Ha van nemzet a kontinensen, 
amely véresen, drágán és mlzoiian fi
zetett a szabadságáért, akkor a magyar 
nemzet az, amely a legnagyobb árat 
fizette érte. Büszkeségünkkel, tudásunk
kal, kultúránkkal, kit helyen összeszo
rulva és bekerítve as ellenséges szán
déka népek kordonétól, most itt állunk 
magunkban és körömszakadtáig védjük 
a szabadságunkat. Azok az életerős 
tagok, melyeket a gyilkoló erőszak le-
metszet) Nagymagyarország testéről, 
nem mnltak el nyomtalanul, ellenkezően 
még elszakítva is szervesen odatartoznak 
a megcsonkított testhez, mely élteti, 
táplálja éa továbbra is neveli őket. 
És ezek as elszakított részek most 
százszorosan -érzik és siratják szabad
ságok elvesztését és rabláncban görnye
dező testük meg-meg vonaglik a két
ségbeesett erőfeszítéstől, mellyel talpra 
ál mi igyekeznek. Azon a napon, mikor 
az egymástól elszakított testvérek njra 
összetalálkoznak, újult erővel fog föl
lebbenni a magyar szabadság világító 
fáklyája, bogy fényével behintse a 
sötétbe burkoll körülöttünk levő orszá
gok tehetetlen népeit. 

Most ezen a szórnom emlékezetű 
napon mindnyájaD érezzük, bogy ösz-
szetett erőnkkel való harcba indulásun
kat siker fogja koronázni és ezen a 
szórnom napon üzenjük az ellenünk 
ágáló Handabandázó és kicsinyes fegy
verekkel küzdő ellenfeleinknek, hogy a 
magyar szabadságot többé letiporni nem 
lehet, mig egyetlenegy öntudatos, büszke 
és erős kezű dolgos magyar ember él 
ezen a szép szórnom' földön. 

szonöt éven belül egy, ezer holdas domínium 
értékével fölérd vagyoni gyarapodást ígér 
annak, aki a fölsorolt tényezőket alkalma
zásba veszi. iakn 1 

Bár a szerzőnek, dr. Zoogor Jánosnak 
az írói világban jól ismert es előnyösen fém
jelzett neve garanciául szolgált nekem arra, 
hogy hellyel közzel egy-egy igazgyöngyöt is 
Ingok találni a többi, akaratlanul üvegből 
gyártott között, megvallom azt is, hogy föl
fokozott érdeklődésem egy jóadag hitetlen
séggel párosult és nagy általánosságban az 
egész írásművet nem tartottam egyjtaoek, 
mint az elméletből táplálkozó adatok soro
zatának, a kilátásba helyezett eredményt 
pedii; a köttőr fantázia szüleményének. 

De, mennyire kellemesen csalódtam, 
már mindjárt az. első soroknál, mennyire 

• megváltozott véleménnyel tettem le ezt a 
'kéziratot — annak átolvasása utao és 

' mennyire megmaradt ez az előnyösen meg 
változott véleményem akkor is, amikor hó
napokra terjedő beható áttanulmányozása éa 

! az egyes vonatkozásoknak az íróval foljta-
' tott megbeszélése után azt irig vérig megis-
| mertem, a műnek koncepciójával eg ) mti 
• szelleméi is magamba szívtam. 
1 MeggyőzO erővel markol belénk 
! minden megállapítása akkor, amidőn a jelen-
i ben létező eltajolt állapotokat jellemzi; amidőn 

azok generaiis kiküszöbölésének módozatait 
i ismerteti; amidőn ez utóbbiak a karos hala-
! sainak egyénileg Is használatba vehető és 
', sikeres kiparirozasanak eszközeit sorolja tol: 

I m a s tényezőknek egy hosszú sorozatát tárja 
j rlibéok; amidőn az ezek nyomán várható 
I eredményeket szemeink elé vetiti; amidőn 
| ezeket a gyakorlatból merített olyan példák

kal igazolja, amelynek szereplői szintén tőke 
! híján, tisztességes uton és az ismertetett 
i eszközök csapén egynémelyikének besllitasa-
I val a jelzett, fantasztikusnak látszó.eredmé

nyeket tényleg biztosították maguknak. • 
R' ceptszerűen világos útmutatás ez a' 

| könyv arra, hogy bárki, bármily foglalkozást 
I folytasson is, minő utakon érheti el boldogu

lását, a jól kiegyensúlyozott életet, fizikai és 
. kuliuralis igényeinek, sőt a folyton fokozódó 
- igényeknek kielégítését és a mellett mégis, 
; vagyonállományának állandó, megszakitáa 

nélküli gyarapodását, egész a végtelenségig 
Megmutatja azt is, hogy az általunk 

I gyüjtötl vagyonnal együtt mikepen szármáz-
I láthatjuk át szellemi tőkénket, a vagyonszer-
' zés sikeres folytathatásat eredményező rá-

Ez a címe annak a kéziratnak, amely ' lermetlségOoket jogutódainkra is; kövelke-
a közelmúltban a kezembe kerüli. Érthető ; zésképen mi módon alapozhatjuk meg a maj-
érdeklődéssel fordultam felé és igyekeztem ] dan sok száz éves kereskedői, ipari, földmi-
megtudui, hogy az irö hol keresi és véli fel- j ves dinasztiákat, ellentétben azzal a mu'tban 
ismerni azokat az eszközöket amelyeknek 1 létezett helyzettel, amikor egy-egy >iyen vi-
alkalmazásba vételével ma tisztességes uton -j- ragzú vállalkozás és üzem fénykora csupán 

A tisztességes vagyonszerzés 
eszközei. 

Irta: Zsoldos László író, Budapest. 

vagyoct lehessen szerezni;-ma, amidőn — 
hogy a kézirat szavaival éljek — a verebek 
is c-iribeiik. hogy a tisztességes munkával, 
legyen az fizikai vagy szellemi, megélni nem, 
csak éhenveszni lehet; ma. amidőn minden 
tisztességtelen törekvés az oigiáit üli, midőn 
a vágyottért, sőt a puszta lét folytatásáért 
vívott emberfölötti küzdelemben ez utóbbi 
mar-már egyeduralmat szerzeit. ' s 

Érdeklődésem csak fokozódott akkor, 
amikor a könyv szakaszai közt rábukkantam 
egyre, amely minden kezdő lóké nélkül hn-

eoyetlen, annak az egyénnek életkorára kor
látozódott, aki a vagyonszerzés egyoémelyik 
hathatós tényezőjét ösztönszerűen fölismerte 
és céltudatosan alkalmazta; erre kellett kor
látozódnia, mert az általa gyűjtött vagyon-
komp'exommal együtt az érvényesülésnek és 
továbbépítésnek másik, smanuál h a s o n l í t h a 
tatlanul footosabb tényezőjét, szellétni kin
cseinek tárházát, felkészültségének vérsejtjeibe 
fölszivódott finomságait átszármaztatni oem 
tudta, azok vele együtt oszlottak széjjel az 
örök semmiségbe. 1 

rp A T y p - f t 1 V Y V E f f a z — ^ ' t a n é V r e az.összes iskolák 
részére már M E G É R K E Z T E K 

Dinkgreve könyvkereskedésébe Celldömölkön, 



8. oldal. 

De hiába Ü akarunk éábn azOkre tta-
boit hasábokoo t kooyvtiek abszolút értékes
séget jel emezBi, erre képtelenek Tolnánk, 
mart — miután egyetlen (OlOsleges mondata, 
sót szara sínes — akkor azt betűről betűre 
idéznünk kellene. Nett is vállalkozónk hat 
erre a Utáni munkára, hanem utalunk min 
denkit annak tnsvelleo olvasásai* és IU ( 

általánosságban csak annyit, hogyha azok az • 
útmutatások, amelyek ebben a könyvben is- ' 
mertetve vannak, széles terhieteken tenné- . 
kan; talajra tatáinak éa gyökeret vernek, 
a vagyonná, megerősödött egyeseken kérész
től megtaláltok azt az utat, amely agyonta- I 
posott országunk naggyá, hatalmassá fejlődé- ' 
•ebez vesét 

Jeleztük, bogy a mO még csak kézirat- j 
ben kén. írója attól telte függővé megjelen- . 
telesét, ha arra annyi előjegyzés érkezik 
hozza, bogy legalább a közreadás költségei 
megtérülnek, Kötelességszerűen reám háruló 
föladatot végzek tehát akkor, amidón a könyv 
általánosságban mozgó méltatásával együtt a 
közreadás akadályainak elhárítására i - vállal
kozom és a részletekbe menve közlöm, hogy 
a könyv ara Ml 0 0 0 koronára i at. előirányozv i , 
amely összeg amannak egyidejű megküldé
sekor utanvéitef^álikv esedékessé. GyOjtőivet 
a szerző (dr. Zongor János Nagysimooyi, 
Vasmegye) bárkinek azivesen küld, aki eziránt 
levélben hozzáfordul. I 

Dgy a saját egyéni, valamint országú ok 
életbevágóan fontos érdekeinek lesz tehát 
lölbec-ülhetlen szolgalatot az, aki egyrészt 
előjegyzésének bek*.Ideiével, másrészt pedig 
másoknak ugyanerre buzdításával közremuu 
kai azirányban. hogy a könyv mihamar nyom
tatásban H napvilágot láthasson ée at általa 
elveteti mag hatalmas tava terebélyesedhessek, 
bogy árnyékában ugy mi, mint leszármazott- • 
jaink megtalálhassuk azt a pihenést, amelyet , 
sok évstazadoa hányattatás és szenvedés árán 1 volt 
már rég kiérdemeltünk 
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son egymásnak baráti keret, vessen most az 
egyszer le magáról minden Clob érdeket, bogy 
aztán égy közös munkaterv kidolgozása után 
S pálya építése megkezdődhessék. 

Ez snnál is fontosabb, mert meg. mielőtt 
leesne a faó, a péfya talaját rendbe-lehetne 
hozni, a tél meg elég hosszú "lész ahhoz, 
bogy pénzszerzésről gondoskodjunk, bogy 
kora tavasszal a többi épitési munkálatok is 
megkezdhetők legyenek. 

A sportoló ifjúsághoz az a kérésünk, 
hogy. miután közös célunk, közös álmunk a 
pálya létezése, ne sajnáljunk egy-egy lapát 
földet odébb dobni, luaz amennyien vagyunk, 
nem jnt fejenként több, mint egy talicskával. 
Vegyünk példát a szorgalmas hangyákról, 
akik porszemeokint hordják Össze óriási vá
rukat s gondoljunk arra is, hogy mennyivel 
nyugodtabban alszunk ágyunkban, ha magnak 
igazítjuk meg a párnát 

Apellálunk a városi képviselőtestülethez 
is és kérjük, hogy támogasson bennünk mun
kánkban, hogy borson ha az érdekOnk ugy 
kívánja ezután is áldozatot, mert -hét ez t 
fiatalsrg épen agy az övé is. mint a meg 
csonkított h.izankke, akisek még uagy szük
sége i•; lesz reája. 

A munkában és tisztsaségben megószOlt 
polgártársakat is kérjBk, hogy ne vegyék a 
sportot még miudig hitvány, vásott gyerekek 
huncutságainak, hanem nézzenek végig a 
müveit nyugaton, hol a legiíjabbtol az agg 
korig mindenki hódol és áldoz a maga -port
jának. Az idő szokik, a társadalom vele fej
lődik, fejlődik vele a kultúra, ezzel viszont 
.t kOiOoböző testi lelki betegségek, melyeket 
nehéz .mu;,kával- meggyógyítani a leg
többször káros a kórra. Elhisszflk, hogy a 
oébrendszer idejében nem rótt sport, mégis 
jól megéltek a népek anélkül is. Viszont ke
vesebb, .okkal kisebb mi t a kultúra, más 

társadalmi felfogas. Az erkölcs, az 
illem is egészen más volt,-mint a mai, tehát 
nem csodálkozunk, ha nehézen szokják meg 
és törődnek bele a régiek a mai divatba. 

De azt meg viszont el kelt ismernünk, 
hogy nálunk okosabb és többet tudó emberek 
hangoztatják a sport szükségességét s látjuk, 
hogy a müveit, nagy államok óriási összegeket 
fordítanak erre a célra, akkor tehát nyugod
junk mi is bele a ha tehetjük, adjuk le azt, 
ami leadható a sport oltárára F.S. 

Kaptnnk pályát 
Végre teljesült a ragyánk és amiről 

évek-hossza tora óla álmodoztunk, valóra 
vált Hogy mennyire éreztük a hiányát, bogy 
ebből mekkora és milyen hátrány fejlődött a 
sportoló ifjúságunkra, azt csak agy hamar
jában leírni, nem is lehet 

Hs elrándultunk a szomszéd városokba 
egy-egy mérkőzésre, köony szökött a sze
münkbe mikor láttuk, bogy minden egyesü
let rendelkezik saját, jól bekerített pályával, 
ami a fő tételt a fejlődésnek és a gazdasági 
kérdés megoldásának. Csak mi voltunk az 
árvák, az elhagyatottak, mi sttfény oslliek, 
mert őszintén mondva, az eddigi életünk nem 
is volt egyéb, mint közönséges koldulás s 
ehhez koldulási engedély: at 
alapszabálya. 

Számtalan esetben 
járnunk s oton útfélen lefogni ismerősünket 
és jóbaratunkat gyü|tóivekkel, hogy •adakoz
zunk a szegényeknek'. 

Jöttek is össze fillérek, de ez csak arra 
volt jó. hogy meg ne haljunk, marói-holnapra 
éljOnk, de hogy a nagyszámú fiatalságot fel
szereléssel ellehessen látni, hogy az necsak a 
fotbalt, hanem más testet-lelket nevelő spor
tot is űzzön, arról szó sem lehetett 

Hiszen volt pályánk is, bs annak ne
vezhetjük a Vásár-tér hepehupás területét | (A várakoztatást ó vegye zokonl) 
De ezzel is csak agy voltunk, pedig sok pénzt i De előbb sz emlékezet 
ráköltöttünk, bogy jöttek a vásárok, cirku
szok, keresztül járó kocsik, felrágták, össze
vissza vágtak, trágyázták. Ha jött a verseny 
napja, a közönség jó magyaros szokással ugy 
gondolkodott, minek fizessek, mikor ingyen 
is láthatom. 

Hála a jó Istennek s köszönet városunk 
vezetőségének, bogy végre ő is hozott egyszer 
áldozatot az ifjnságért ét kijelölte, átadta a 
sporttelep céljaira szánt helyet a Japán-kert 
mögött. Igaz, bogy nem a legkívánatosabb 
talajú és fekvésű földön, de fontos azonban 
az, hogy meg van. 

A gondunk, a fejtörésünk azonban most 
olyan épen, mint ez a kijelölt terület. Tud
niillik hepehupás, egyik vége nagyon is kes
keny, a másik nagyon is széles, a kiépítésé
hez szükséges Összeg meg óriási. 

-No de né sokat gondolkodjunk, mert 
az idő pénz. A sportegyesületek vezetősége 
legr flvidebb időn belül jöjjön össze, nyujt-

Leveél 
(Igy Valakinek aki — v>olt . .) 

Irta: KERSCflBAUM f̂lYER EJtNŐ. 

Ugye, ugye, csodálkozik nagyon, 
Hogy Ont, kit rég el kellett vön feledném, 
— Mert igy parancsolták ezt mások, — 

egyesületek j Most ime, egy levéllel keresem fel 
, S nyugalmas otthonába' sem hagyom 

kellett házról-házra I' /.ivartalanul. Csodálkozik ugye? 

Tudom s megértem a csodálkozását. 
Hiszen, akit mar egyszer eltemettüok, 
I.eveiet írni annak nem -zokas. 
(De megkérésbe elleledoünk, 
Az emlékek szövetnekének laugjat 
Hiszen valami miudig élteié) 

Mégis, miért írom e levelet ? 
Miért.-. Azonnal elfogom 
Kisasszony önnek mondani. 

Szárnyán s/álljnnk a múltba vissza . . . 

Ezzel rohantam önhöz egyszer: 
• Az Isten áldja meg, kisasszony, 
— Bgy ifjú élte forog kockán — 
Esengve kérem önt, hogy adjon 
Minden levelem vissza . . . meg kell 
öt mentenem . . . meg kell öt menti nem 

Emlékezik még reá ? (Már innen-onnan 
Egy éve lesz.) Szavam elcsuklott, 
Folytatni tovább se hogy sem tudam; 
Szememből két forró könny hallott . . . 
S a búcsúzáskor is csak annyit mondtam: 
•Isten vele . . . Az Isten áldja megl . . .< 

Azt gondola maga, tudom, tudom: 
Merő hazugság volt minden szavam, 
S azért rohantam akkor önhöz, 
Hogy megfordulhassak a fél oton . . . 
Pedig megérezhette vóo, — szive ha van — 
Hogy a kemény szavak alatt hogy sírt a 1 

Ha jól emlékezem, kisasszonyom, 
Az ifjúnak nevet 
Nem omlitém meg akkor Önnek, 
(Mert hallgatagra eskttvék). 
Meg most- se mondhatom, • 
tie ennyivel elégedjék meg: . 

Egy ifjú — akkor legjobbik barátom — 
Nagyon megkért, zokogva engemet: 
Stakitsak Önnel, meri különben meghal.. 

S azért írom most én e levelet. 
Mert az az ifjú nem mereng már a halálon 
S az az ifjú már — nem az én barátom. 

H Í R E K . 

A kormányzó név és születésnapját egy 
most megjelent miniszteri rendelet hivatalos 
ünneppé nyilvánítja. 

Fiapáti névnap. Csütörtökön este a 
helybeli apátság székházában Bárdoss Rémig 
pannonhalmi főapát névnapja alkalmából a 
rend ünnepélyes ebedet adott, amelyre hiva
talosak voltak a helybeli halóságok vezetőt. 
A me^etentek nevében Pósfay Gasztav fö-
szolgsbiró mondott szívből fakadt kedves fel
köszöntőt a jelenleg Rómában tartózkodó 
főapátra, mig a me-^lent vendégeket Mórocz 
F.nilian apátsági perjel éltette. 

Apat-primas választás Rómában. A 
világ minden részében elterjedt Szent Beoe-
dek-rendnek a Rómában székelő apát-prímás 
a feje, akinek mandátuma hat évre szól, ez 
a mandátum most járt le és mar gyülekez
nek a világ mitiii-u tajéketil a bencés rend
tartományok képvitelői, hogy megválasszak 

'az apat-primást Magyarországból dr. Bárdoss 
Rémig pannonhalmi íóapal Jándi Bernardin 
nemesdöuiölki apat társasagában utazott el 
Rómába mar egy héttel ezelőtt és október 
10 én érkeznek vissza. 

Eljegyzt t. Nyirlaki Taranyi Ferenc dr. 
Zala és Vasvarmegye főispánjának leányát 
Helént, eljegyezte erdödi Pálfly József gróf 

Búcsúszó. Mindazon jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek akiktől elköltözésem alkalmá
ból személyesen nem búcsúzhattam el,ezuton 
moodok szives Istenhozzádot ét kérem, hogy 
tartsanak meg továbbra is jó emlékezetükben. 
Simon József m. kir. adóhir. tanácsos. 

A Levente egyetület ma délelőtt 1 1 
órakor tartja éri rendes kOagyOlését a város
háza tanácstermében. A tagok ét érdeklődők 
megjelenését kéri t Vezetőség 

A l a, polgári fiúiskolába az tthuf-
•colkodás a hét folyamán befejeződött, igy a 
tanítás hétfőtől kezdve az nj épületben fog 
megtartatni. Igtz örömmel üdvözöljük azokat, 
akik ezen épület megvalósításán fáradoztak, 
mert legalább az ifjúság, hazánk nemzedéke 
a tanítás magas szellemének megfelelő oj 
épületben művelheti magát hazánk dicsőségére. 

TaaitÖVálaaitáS. Kemeneskápolnán az 
iskolaszék egyhangúlag Nagy Imre szergéoyi 
tanítót választotta meg tanítójává. 

A nepjole'; miniszter töirényjavaslstot 
adott ki, mely szerint a jövőben nyilvános 
helyen nem szabad szeszesitalt kimérni 18 
éren aluliak részére. 

Olcsóbb lett a posta október l-ttel-
A nyomtatványok dija 50 grammig változat
lan, ezenfelül 50 grammonként az eddigi 400 
korona helyett 300 korona. A postautalvá
nyok oj djia 300 ezer koronáig változatlan, 
500 ez,r katonáig az eddigi 5000 K helyett 
4000 korona. 1 millió K-ig 8 ezer helyett 
6 ezer korona fizetendő. A belföldi szódíj az 
eddigi 1000 K helyett 900 korona. A helyi 
távíró forgalomban 50 százalékos díjmérsék
léssel egy szó dija 400 korona (legkisebb 
díj 800 korona) Táviratlevél szódija szintén 
800 korona. Ezentúl a képeslapokat, ha azon 
legfeljebb 5 szóból álló üdvözlet, illetve más 
udvariassági kilejezés van, nyomtatvány díj
szabás mellett lehet bérmentesíteni. 

SstreU mulatság. A helybeli tozoltó 
egylet ma nagy szüreti mulatságot rendez 
felszerelései javára. A délutáni felrooolás 
szenzációs látványa lesz Celldömölk közön
ségének. Este a Korona nagytermében tánc
mulatság, amelyen világposta, oonfetti éa 
tzerpentincsala, szépség és osonyasági verseny, 
házasságkötés szórakoztatják a megjelenteket 
Érdemes tűzoltó testületünk megérdemli, hogy 
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e rendezett szüreti mulatsága a legnagyobb 
siker jegyében toljon le, mert a buzgó ren
dezőség is mindent elkövet, hogy a megielen-
lek a legridamabban érezhessék magukat a 
mulatságon. 

A Levente egyeáületi tagak kedvei 
menyei ntaiáza. A Levente Egyesülete* 
tagjai az Országos Testnevelési tanács rendt-

| lete éne imében egyes esetekre lelaru vasBti 
jegyet kaphatnak. A jegyei szeméiyenkibt 
17000 korona kiállítási illeték beküldése 
meilelt 14 nappal a tervezeti utazás előtt 
szolgálati ulon kell kérelmezni. A kérelmeket 
a vármegyéi testnevelési felügyelőhöz kéli 
beküldeni. 

• egszunik a HOlgy-cigaretta A a . 
kir. DohányjOvedék igazgatósága elhatározta,' 

1 bogy a HuIgy cigaretta gyártását rövidesen 
; b e s z ü n t e t i . 

A C. 8 E. táncmulatsága. A C. S. E 
I e hó l l é r e hirdetau mulatságának erdeket 
1 segél az éjféli szünetben rendezendő targy-
' sorsjátékának sorsolása fogja soha nem látott 
I módon fokozni. A közönség már holnap gyö-
I nyOrkOdhetik a helybeli Itév. szövetkezet 
'. kirakatába helyezett uyereményiargyak egy 
' részében-, melyek között nem utolsó helyét 
; (oglal majd el a sorsjáték főnyereménye, a 
t nagy zsák 0-ás liszt, továbbá több ékszer, 
' óra, szerviz, melyek egytől-agyig mind pozi-
I tiv értéket képviselnek. Felvilágosításul kp-
j zölitik. hogy a sorsolás hivatalos formában 
1 teáz megtartva s a nyerő számok eileoőrzé-
I sül ugyanezen lapban közhírre fognak ie-
' telni, de a vezetőség óhaja az lenne, ha min-
I den jegy tulajdonosa személyesen győződ-
i hetne meg szerencséjéről s jelenlétével a 
1 mulatság hangulatát emelné. Erre való tekin
t e t t e l tiszteletlel kérjük a n. e. közönséget, 

hogy mindazok, kik a d S. E, mulatságára 
' meghívót véletleafll nem kaptak tolna, de 
I arra i g é n y t tartanínak. sziveekedjenek ebbeli 
; óhajukat a> Hangya rőlos üzletében bejelen

teni. A sorsjegy éra 6000 korosa s annak 
árusítását kedden kazak meg. A mulatság s 
a sorsjáték tiszta jövedelmét egy harmónium 
megszerzésére (ordiija az egyesület. A tánc 
mulatságra a belépődíj személyenkim 15000 
K, családjegy 35000 K és 10 szazalék felár 
a Hősök emlékszobra lávára. Vezetőeég. 

KépTUelfftesfűlefJ gyulái Folyó hó 
26 an delelőn 9 órára képviselőtestületi ülés 
volt hirdette. A villanytelep sorsat kellett 
tolna eldönteni, azért ezt a gyűlést jó előre 
összehívta at elöljáróság azért, hogy min
denki ugy lordithassa a dolgát, bogy erre a 
napra okvetlen' megjsleuheateo st tegyen 
eleget annak a kötelezettségének, amit akkor 
vállalt, mikor a képviselőtestületi mandátu
mát a kOzség népétől elfogadta. Minden fon
tos községi kérdésben a képviselőtestület 
többségének kell jelen lenni, azért a 44 tag
ból (beleértve a virilisetei ia) legalább 33 nak 
keltett volna együtt lenni, de sajnos a hirde
tett 8 órára csak néhány ember volt jelen. 
A kOzség biraja negyed 10 óiakor nyitotta 
meg az Ölést és ekkor kisfllt, hogy csak 21 
tag van jelen, lehat az Ölés határozatképte
len volL De most jOn a dolog súlyos oldala. 
Hallomásunk szerint a községháza kapuja 
aljában tartózkodott olyan három képviselö-
testOleti tag, kiknek ez az ülés nem volt 
ínyükre, átért csak a kapualjáig mentek el 
és mikor megtudták, hogy az Ölés csak az ő 
jelenlétükkel lesz határozatképes, hát nem 
mentek tel. Ezen három ur közül kettő vá
lasztott és egy virilis volt Egyelőre a nevüket 
nem ríjuk ki, de megjegyeztük magunknak 
a jövő választásig Egyúttal pedig felhívjuk 
a képviselőtestület összes tagjait, hogy vállalt 
kötelezettségükhöz képest a gyűléseken megje
lenni szíveskedjenek 

láezloaieateléa Mersetáton. A jövő 
vasárnap nagy ünnepe teáz ktersevát község
nek. E napon szenteli fel az ottani tűzoltó-
egylet fehér selyem zászlóját, amelyet aa 
egyesületnek koltai Vidos Dániel nagybirtokos 
ajándékozott, aki a községi ügyek iránt min
denkor élénk érdeklődést tanusit azokat fel
karolja és anyagilag is támogatja A nehéz 
fehérselyem zászlón a magyar címer a szent 
koronával tan szineaen hímezve, a zászlón 
letO szalagok pedig a Vidos-csalad színeit 
jelképezik. Ezt a zászlót Kolsöváthon október 
11-én a plébánia templomban a nagymise 
végeztével szenteli fel Szentgyörgyi Ignác 

esperes, déiutao 1 órakor pedig a Vidos-
kastélyban Nagy Sándor celldömölki ev. lel
kész áldja meg a zaazlot, mely után a szer
tár előtii térségen következik a záazlotzegek 
be verése, A zaszloanyai lieztel tollai Vidoe 
Dánielné Berzsenyi Dóra tölti be. A zászló-
szeget be vertse utao kezdetet ta ta 1 tánc
mulatság IJnter Hlhály vemM|rttyjév)eo. A 
zászloszentelési ünnepélyre meg lettek híva 
az Összes környékbeli turult..egyletek Iá. 

A kálei áaleaegyeifllet október 11-éo 
a Komaromi-tél* vendéglőben pénztara javára 
szüreti felvonulással egybekötött-táncmulatsá
got rendez 

A kenyéri vízmüvek helyett Aaaitr 1 
ákél akarj a rillamoi arammal allatai a 
nyugatmagyarországi községeket a tröszt. 
Állítólag a iröszl tárgyalásokat tolyiai Slewag 
atajeroraiagi céggel az aramatolgillttáat ille
tőleg Nyugalmagyarorszagoo a Bába menten 
már étek óla .folyik a szervezkedés, amely
nek az a célja', bogy a Rába vizének a k i 
használásával elektromos telepet létesítsenek. 
Nehéá munkával sikerüli aa érdekelt közsé
geket megnyerői a vizmO azükaégee voltáról 
ta a kOrtegák csatlakottak ia a mozgalom
hoz. At evéaéatartiak mar annyira haladtak, 
hogy a részletes tetteket is kidolgozták egyea 
vidékek részére A munka megkezdése azon
ban lehetetlen, mert á szükséges pénz nincs 
együtt, sőt feltűnő az is, hogy at állami be
ruházási pro grammban oem szerepel ezeknek 
a szövetkezeti alapon létesítendő vitlanytele-
peknek tamogataaa és -megvalósításuk előse
gítése. Pedig igen nagy gazdasági jelentősége 
tolna, ha a Haha VÍZI erejét elektromos 
árammá átalakítva, vagy 60—70 kOzség né
pet gazdasági et kulturális téren megsegí
tené. Politikai téren pedig nagy hátrányára 
lenne Magyarországnak, ha az elektromos 
áramol idegen országból szolga Hatnák, mert 
idegen erdekek szolgalatába állítana egy egész 
vidéket A tröszt ezen lépese (ha a valóság
nak megfelel) nagy hátranyara szolgál Innak 
a vízierőt hasznosító szövetkezetnek, mert 
eddig sikerült aa itletékee körök teljek bizal
mába férkőzni, ennek a hímek a hallalára 
meg épen lehetetlen leez a boldogulása. Erjy 
ilyen wzitelepoek a felállítása rengeteg pénzbe 
kerül, melyet egy szövetkezet, ha 
semmi komoly tökealapja nincs, nem tud 
előteremteni. Azért .nem lehet komolyan 
goodolnl a vizierőnek vtllauin- téren való 
hasznosítására mindaddig, mig ennek t i esz
mének vagy magát a kormányt, vagy a kor 
many utján valttatty külföldi 
megnyerni nezé tehet At eaaate maga jó. 
azép, de a kivitelhez péoz, pénz éa harmad, 
szor is sok pétjz kelL 

IftulaÉlotatak aj kotáakare. At ipa
rosok rém dtiajk valósul meg, az iparteetO-
lelek hatáskörének közeljövőben valú kibőví
tésével. A kereskedelemügyi minisztériumban 
most dolgoznak az ipartestületek reformján, 
a torvényjavaslat tervezete szerint aa ipar
testületek tevékenységi köre erősen kibővül. 
A k00tarkérdesben a jövőben elsőfokoo dönt. 
Az ipartestületnek ítélőszéke ts lesz, amely
nek tagjai iparosok lesznek. Ezek ítélnek a 
kontárok és tisztességtelen veraeuyzők felett. 
Az uj intézmény, amely állandóan összeköt
tetésben lesz a hatóságokkal, a régi céh-
hagyományokon épül fel. 

ÜllesitLnk gyüjnölcifát I Dngbtáry Jó
zsef fánk olajának (Cegléd) árjegyzéke megje
lent, levelezőlapra ingyen küld budapesti iro
dája IV. András.v-nt 56. 

Sport Az elmúlt vasárnap játszotta a 
Kinizsi által megóvott mécseséi újra a C S. 
E . Pápán, az előbbi nagy pechjére, ameny-
nyiben a C S. E. minden erejét és tudását 
felhasználva 2:1 aranyban megverte a papaia
kat Az első félidő l r l arányban végződött, 
míg a másodikban Király fejes gólja tévéu 
iiiigzaniii a C S. E . a tetetett, amire a 
pápait^ a rég megszokott durvaságukkal fe- » 
lelnek. Védés közben lerúgják a C S. E. ka
pását ugy, hogy a mérkőzés 20 percre abha 
maradt, később pedig újra kezdés után a 
beállott sötétség miatt a biró lefújta a mér
kőzést Eszel a mérkőzéssel egyenlőre a C. 
S. E biztosította magának a pápai alosztály
ban az első helyet, amit ha a lelkesedése, 
meg a szerencséje el nem hagyja, sikerül 

fehérváriak etapala ej a bajnoki küzdelem
ben, mindamellett ezideig még a 4 ik helyen 
áll, lebát elég elöl. A Törekvés nehezen lud 
macára találni, mivel két ríasznavrheiO jaié-
koaa Peelre költözőn, a meglevúk pedig inas 
elfoglaltságuk miatt sem .tréningre, sem ver 
senyékre nem igen járhatnak. Ma is -röseu 
felforgatott csapattal utazik, a febtivariak 
ellen a csakugyan dicsőségére tálua. I n egy. 
dontellen eredményt is kitudni csikarni 

A Felsodunantuil •aeéeaidaoéal Ka 
•ara arról értesíti at érdekelt tavdákat, 
hogy a magy. kir. kertskedeiemflgyi minisz
ter folyó évi 82371. VIII szamu rendeletével 
a Kamara leit erjesztésére a aioiuaanlaaági 
munkaiak restén csoportot utaauo* alkal
mából folyó eti április hó 1-től október hó 
31-ig fennállóit 50 tráialékoa m-n- '.díjked
vezmény igéaybavebetéeéoek időinn antt u . 
vételeseo lolyó évi november Í O ig . meg
hosszabbítón a 

M e g é r k e z t e k 
az oszt női éa gyermek kabát újdonságok, 
öltönyök és ragián férfi s z ö v e t e k , 
Gráci Pichler kalapok, 
Sima éa divat kazánok, 
Kabát velourok és kosztüm keltnek, 
Liliom és Regenhart vásznakban állan

dóan nagy raktárt tartunk 

W E I L E R s s z í i * 
divatáraháza n*j1MWnt?^ 

I a M a akar a télea tatai, ugy már 
most rendelje meg atén éa fastük-egletét 
Wittmann Andor cégnél , ahol • vaiodi po
rosz, külföldi és hazai szeneket l e g . c i ó b b 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindet nemű 
épiló anyagok, tetőtől alapig a legjobb minő
ségben és legolcsóbb árban kaphatók. 

Fe lki táa . A ctdUiopOlki Levente Egye-
p sülét vezetóeege felhívja ezúton is á izfllők 

ée munkaadók figyelmét, bogy a lavente kö
teles ifjak oktatása a jövő hét folyam m kes
delél veszi, tehát a 12—21 évet leveoteko-
telea ifjak az oktatási órákon porjiosmn je
lenjenek meg, annyival is inkább, mivel aa 

? ! z S K 7 T I elmaradókat a törvény szigorúan bünteti. Aa 
Ujak megjelenését csakis betegség, vagy testi 
hiba gátolhatja meg, amit orvosilag kell iga
zolni. Az oktatási órák munkaidőt- kivü , még 
pedig ar 1906—S—T ttbtliake kedd. n, aa 
1908—9 évbelieké szerdán, az 1910—11 éa 
12 évbelieké csütörtökön ette fél 8 órakor, 
mig vasárnap délután pedig aa flotteseké 
együtt fog megtartatni mindenkor a d ibszó 
á l u l kihirdetett helyen Mintán az ifjak a 
testgyakorláson kívül at életben mindenkor 
szüksége. e< hasznos elméleti éa cvatortali 
oktatást is nyernek, aminek úgyis rmot egyé
nek, viszont mint a magyar -tarsadalum és 
magyar hazánk is csak hasznai fogja látni, 
kérjük a nagyközönséget is, bogy uicakácá
ban tamogaasoo, segítségünkre legyet, bogy 
ezáltal, az egyesület kitűzött celj.u minél előbb 
elérhesse, ép testben ép lelket neveli.essen. 

A vezet. • - ég. 

Aé O u t á l y i o r i j á t é k o t a m. kir. pénz
ügyminiszter megbízásából a Pénzintézeti 
Központ rendezi és bonyolítja le. Október 
"22-éa kezdődik a 15. oeztályaorsjáték, mely
nek játéktervét igen előnyösen megjavították. 
Sorsjegyek mennyisége 68000 darab, a nye
remények számát 29000 re, at öaktegét 21 
milliárd és 906 millió koronára emelték. 
Sorsjegyek ara maradt a régi: egész 120000, 
fél 60000, negyed 80000 korona. A jutalom 
2 milliárd, a legnagyobb nyeremény 1 mil
liárd korona készpénzben, ugy hogy a leg
nagyobb nyeremény szerencsés esetben három 
milliárd korona készpénz K sorsolás alá 
kerülnek továbbá 500, 400. 300, 200, 100 
milliót stb. nyeremények." -

A kenyéri! onk tlioltóegylet ma 
délután 4 űrt! keadettel Kozlnttky Elek ven
déglőjében felszerelései gyarapítására tárt-

tálán megtartani. — A Törekvés ma Székes- I körű táncmulatságul tart. Egyenruhás lűzol-
fehérvarra rándul, aa ottani llusosok-hor. A tók a belépődíj felét fizeük. 



4. oldal. ' 

A 8-Oni Újság október hu 5 tői kezdve 
' megnagyobbodott terjedelemben, fényképekkel 

éa rajzokkal a késő esti órákban jelenik meg 
Budapesten a igy Celldömölkre a teljes napi 
híranyaggal elsőnek érkezik meg a fővárosból. 

Szöret a tláaleayae. A hegyközség 
elöljárósága csütörtökön délután 2 órakor a 
községházánál gyűlést tartott, amelyen elha
tároztak a-szöret napját. A kápolnai részen 
október 12 én, a sági részen pedig október 
13-án kezdődik a szöret. Amilyen szépnek 
Ígérkezett a termés a nyár elején, most aoy-
nyira panaszkodnak a gazdák, hogy keresebb 
rs savanyúbb bor terem, mint amilyenre 
-zamitottak. De ha még meleg idő jönne, 
sokat javulhatna szüretig a szőlő. 

A azareacse forgandó. Ezer és ezer 
ember évről-évre azon töpreng, hogyan lehetne 
egy olyan tőkéhez jutni, mely nyugodt és 
lüggetleo életet biztosit és közben figyelmen 
kivüt hagyja azt a tényt, hogy úgyszólván 
szeme előtt éreokint sok milliárd korona 
nyereményt fizetnek ki készpénzben azoknak, 
akik, a magy. kir. Osztálysorsjáték előnyeit és 
óriási nyerési esélyeit okosan kihasználjak. 

Tárnok Táltozás. A m. kir. Allámvas-
•utiak Fogyasztási Szövetkezeiének igazgató
saga a helybeli árudétól Hrecska Miklós 
tárnokot Budapestre a Központba berendelte, 
a helyébe Tai Károly áruda tárnokot Buda
pestről ide helyezte. 

Legújabb Divat egyes szám 1200:. 
negyed év 30000 BéTfl la Hodes egyes ; 
ezam 12000, negyed ev 30000 K. Record 
egyes szám 16000, negyed év 45000 K. Ha- [ 
vonta megjelenő szamai tartalmazzak a leg
jobb ruhákat, oostomöket, télikabátokat. A 
szépirodalmi részben a legjobb írók működ
nek közre. Minden úrhölgynek érdeke, ha jó 
lapot akar járatni,' ngy példányonklnt meg
veszi. Kapható minden könyvkereskedésben. 
Eőfizetni lehet a kiadóhivatalban Budapest 
IV Semmehveis-ucca 15. szám. Mutatvány
számokat ingyen küldünk. 

Mikor l en nj magyar pénz T Illetékes 
helyen tudvalevően kijelentették, hogy az aj 
magyar valutát még ebben az évben be fog
ják hozni. Temesváry. az egységespárt pénz
ügyi előadója erre kijelentette, hogy az aj 
valuta a jövő évben lesz behozva. 

A Magyariág című ililotay István dr. 
kitűnő tollával szerkesztett, minden tekintet
ébe J. hatalmas, keresztény nemzeti iránya 
sápi ap minden előfizetőnek olyan évkönyvet . 
ad. mely nemcsak kimentő naptári részt j 
tartalmaz, de olvasmányai és hasznos ismer- '. 
tető c ikkei bárkinek élvezetes olvasmányt éa x 

szórakozást nyújtanak. Kiadóhivatal Budapest . 
VH. Hikaa-aoca & -

Figyelem! Alant felsorolt ajánlataim 
komolvságárol minden kom ly NŐSÜLENDŐ 
meggyőződhet. FERJHEZMENNE árvaleány 45 . 
hold löldisrtokkal, gyáros leánya hétszáz- j 
millió konma hozománnyal, felarva arileány 1 
kettőszáz hold (öldbinokkal, gőzmalomtutaj-
doous leánya beuősQlésilehetőseggel. .ELITÉ, 
iroda törvényesen bejegyzett cég. Budapest, 
Kossuth-ucca tizenöt. 

Sajó frizurája. Kimegy egy gazda a 
legelőre és látja, nőtt) a" bojtár Sajó nevű 
komondora kopaszra nyírva éktelenkedik. 

— Mit csináltál evvel a kutyával, Jóska. 
— Tetszik udni gazduram, — feleli a 

bojur — nagyon bántottak már a lérgek a 
jámbort. Hat gondoltam, segítek rajta, oszt 
bnh r z in t csináltam neki. 

A hadirokkantak, hadiözvegyek és ha
diár vak -/eptember havi illetményei folyó hó 
5-én hétföo fizettetnek ki a városházán. Az 
érdekeltek saját érdekűkben az emiitett napon 
jelentkezzenek kifizetés végett 

Több fontos térvény javaslatot fog 
még. az é n folyamán a nemzetgyűlés elé 
terjeszteni a belügyminiszter és pedig az 
<irs.-a ---yillesi képviselő választókerületek szá
mának és területének uj beosztásáról, a tör
vényhatósági bizottság újjászervezéséről, ezzel 
kapcío'alban az úgynevezett kis közgyűlések
ről, a i - etibvitel egyszerűsítéséről, a gyám-
Ogyról és az egyesülési és gyülekezési jog 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatokat. 

Mennyit alszik az ember?Az ágyban 
az ember éltlének egyharinadrészét tölti el. 

UJ* 

az előkelő emberek a felét, a rest akar soha 
lel ne kelne. Ázsiai közmondás: állni jobb, 
mint menni, ülni jobb, mint állni s feküdni 
jobb, mint adni. A nagy zsarnokok keveset 
alszanak. Kaiignla és Néró, a két római 
kényúr sohasem tudtak egyfolytában három 
Óránál többet aludni. -

Teljesen 
megszűnik 

a felesleges alkuvás, ha nálam vásárol, 
•art áraim hihetetlen elesek-

Férfi felöltő vagv télikabát 700000 K-tól 
Női . 700000 • 
Férfi öltönyök 700000 > 
Bőrkabát, szórmebekecs 1300000 » 
Gyermek öltöny, v. kabát 280000 > 
Férll és fin, nöi vagy leányka kábá
tokból a legényesebb ízlés is kielégítő 
nagy raktár. Gzőzödjön meg I 

Altmann Bénát 
angol ruha árskála Pápa, Kossuth a.9 
Fióküzlet: Veszprém Rákóczi tér 1. 

Világhírű HALD bőrcipő 
olcsó árusítása I 

Férfi L a. b< x regatta rámauvarrott 310ezer 
Női L a boz regatta ramáovarrott 290 > 
Nöi I . a. box regatta í 888 • 
Gyermek I . a. box cipő garantált jó-minőség. 

•20—29 30—35 36-39 számig 
150 180 . 250 ezer h. 

Sárcipö nöi 88, férfi 100 ezer K. Gyermek-
sarcipök 65 es 75 ezer K. A cinők tartóssá- ] 
gáért a 25 év ola fennálló Scnaier cég 
Budapest, Dnbrentel-tér 4 (TeieTcvi J. ] 
126—36) keze-seget vállal. Meg nem 'felelőt I 
visszaveszem. Magasszarn férfi vagy női I . a. j 

bőrcipő 279 ezer K. Vidékre utánvéttel. 

Ssanai" bútorozott 8 z o b a j 
november ho 1-ére kiadó. Címet meg- ! 

mondta a kiadóhivatal. 

- 40. .arája)-

Szoba-butorok 
teljesen jó Állapotban 2 ágy, 2 éjjeli 
szekrény márvány-lappal, 2 ruhászek-
rény, 1 nagytükör asztallal, 1 íróasztal 
ugy egészben, mint egyes darabokban 
is azonnal olcsón eladó. Cim a kiadó-

hivatalban. 

Kemenessömjénben 
egy lakóház, 2 szoba,'konyha, kamara, 
istálló, szekérszin, pajta, nagy udvar' 
kert 840 négyszögöl területen, a kert 
végén 120 négyszögöl akácássaI azonnal 
eladó, a birtok tehermentes. Bővebb 
értesítés nyerhető Ziborszky Józsefnél 

Kemenesmihályfán. 

:.,,*,:..;, ui must 
a GrilT-szállodában kapható literenkint 16 
ezer koronáért. Elsőrendű villásreggelik. 
A legjobb borok, ebédek és vacsorák. 

Egy 232 literes hitelesített olasz 

transport hordó 
eladó. Cim megtudható a kiadóban. 

Eladó ház. 
Celldömölkön Erzsébet-acca 17—18. u . 
ház szabad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágositás nyerhető Celldőmöl-

kön, Deák-ncca 8. szám alatt. 
Községeit, gyülekezetek, magánosok 
prlmi tttilfát, elsirugi poress ize 
net nagyban és kicsiben jutányos áron 

Csoknyay József 
ttiziiakereskedőnél sserezhetlkbe 

Ugyancsak ilt kaphatnak elsőrangú 
betonárut, mozaik lapokat, téglát és 
l e d é l c s e r e p e t stb. 

A vasúti portis is azt kiáltja, hogy 
tessék beszállni 

KLAPPER FÜLÖP 

bútoráruházába 
CelldömölkönNemesdömölki-uccába, 

ahol hálók, ebédlök, uriszo'bák, szalongarniturák, 
egyes bútordarabok óriási választékban, gyönyörű 

kivitelben, meglepő olcsón vásárolhatók. 
Ugyanitt as ö s szes fűszer é s csemegéink, ásvány é s keserűvíz . 

Kárpitosmunkák a leglzlésesebben készülnek 
Javítások elfogadtatnak Utazó kosarakból nagy választék. 

a h á z á t javíttatni óhajtj 
ngy keresse fel 

Biczó István 5ímfXe-s" i p i t f!í 55; 
-ZLdomőlkon, a Kossuth 

Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak építését 

J L olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. V 

.Nyomatott Dinkgreve Náodor vilianyeróre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


