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KEMENESALJA 
Meg jelen minden Tiiármp reggel.' 

Előfizetési -r: negyedévre 80.000 K, félévre 40.000 
K, egész Orré 80.000 K. 

Hirdetés ttja elére Hgeteiáó. 

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

ralels* leatteaiM *> kiadó : 

D1NK0REVE NÁNDOR. 

8serke tat Stég és kiadóBITIUI : 
Diukgrere Nándor kOajvnyomdáia Celldömölkön, 
ide mlézkodók a szellemi részt illetfl közlemények 

hirdetések és miodennemO pénzilletékek. 

Forint, aranykorona, shilling. 
Irta: Lukacs Dénes. 

Az' Általános és bizonytalan tapo
gatózásban még mindig nem sikerűit 
tető alá hozni az nj pénzegység kér
dését. A mait héten megtartott valuta
ankét még egyáltalán oem jelenti a 
kérdés megoldását éa valószínű, bogy 
egész sereg tárgyalás van kilátásban a 
közeli napokban. Pedig az é r d e k l ő d é s 
ebben a kérdésben napról-napra növek
szik s talán épen a rengeteg javaslat 
és hozzászólás miatt nem tud eldön
tésre k e r ü l n i . Érdekes mindenesetre 
leszögezni, hogy a nemzet számára 
oly fontos pénzügyi kérdésben, a hosszú 
vaiudásból sem tudott megszületni egy 
teljesen egészséges ötlet s ha _ki is 
pattant valami a nyilvánosságra, azon
nal jelentkeztek befolyásos hozzászólók, 
akik helytelennek talállak és rögtön 
ajánlották is az ujabb megoldást. Ezt 
az uj megoldást természetesen rövid 
idő múlva követte egy legu|abb. 

. A legnagyobb bajok az átszámítás 
körül vannak. Az osztrákok részéről 
is nagy befolyás érvényesül a shilling 
érdekében, ök ugyanis á kereskedelmi 
kapcsolatok közvetlenebb tétele szem
pontjából ajánlják a pénzüket, vagy 
legalább egy olyan megoldást, mely 
egyszerűvé teszi az ő pénzük átszámí
tását. Helyes, — olyan alánlat ez, mely
nek legalább is van valami alapja. De 
miért épen az osztrák pénz az, amely
hez hasonlítani kell az nj magyar va
lutának ? Osztrák szempontból talán 
enlo-i.j , a mién bői nem. Éppen annyi 
loggal kérhetnénk azt tőlünk a franciák, 
németek, csehek, lengyelek, Oláhok, 
hiszen minden velünk gazdasági kap
csolatban levő állam érdeke, hogy az 
áruforgalomban bekövetkezendő átszá
mítási nehézségek a lehető legkisebbre 
redukálódjanak. 

Csakhogy ahány báz, annyi szokás 
és javaslat, annyi megoldás. Első sorban 
és minden körülmények között a mi 
nemzeti szempontjaink jöhetnek számí
tásba és csak azután az egyes módo
sítások, melyeknek csupán egyoldalú jó 
— de viszont igen sokoldalú rósz tu
lajdonságuk van. Éppen azért találjak 
érthetetlennek ezt a hosszas habozást, 
mely minden tekintetben az általános 
bizonytalanságot fogia felébreszteni az 
uj pénz iránt. Mert ugy látszik^ hogy 
az elnevezések Utáni nyaralásokban 
kimerült minden, ami az uj pénsegy-
ség érdekében eddig történt és még a 
mai napig sem sejti, senki, hogy a föl
vetődött pengő, máriás, turul, arany
korona, forint, shilling közül melyik is 
lesz hát a mi pénzünk és mennyi lesz 
annak értéke. 

A 15.000 koronás aranykorona 
n-rn elvetendő ötletét nagyon is hamar 

sotbadobták éa elővettek egy 20.000 
koronás forintot, melynek érdemeiről 
eddig keveset hallottunk beszélni. Eddig 
csak az történt, bogy neveket kerestek 
s most, mikor már meg van az újszülött 
neve, a gyermeket nem tudják sehogy-
sem világra hozni. 

Pedig a megoldás már meglehető
sen sürgős és az ország több helyéről 
panaszokat hallónk a bizonytalanság 
során fölbukkanó visszaélésekről. Szük
ség volna legalább is arra, hogy vár
ják ki a megoldást- és a közöttük baj
káló üzletet -szimatoló csalóknak éa 
szédelgőknek ne üljenek föl. Mindenkor 
A pénz átszámítása, devalválása, inflá
ciója volt az oka annak, hogy a leg
több visszaélést követhették el a tudat
lan vagy naiv néppel a ravasz szélhá
mosok. Addig, amíg a kérdés véglege
sen eldöntést nyer, rengeteg alkalma 
és lehetősége van a spekulációnak arra, 
hogy a tudatlant a maga hasznára be
folyásolja és lelkiismeretlenül kiuzso-
rázza. 

Határnapot kérünk a pénzegység 
végleges megállapitáaárl és egyben eré
lyes kormányintézkedést, mely nem 
engedi egyik vágánybői a másikba te
relgetni azt az égető problémát, melytől 
nemcsak az állam, hanem az egyes 
adófizető polgárok egzisztenciája is függ. 

Harangavatás Bobén. 
A bobai ev. gyfltekezet a hívek adako

zásából befolyt összegen még tulius hó fo
lyamán egy 300 kg os barangol rendelt Sop 
robban. Ennek az uj harangnak a felavatása 
szeptember hó 27-én foly t le Bnnepélyes 
keretek kö. Ott. A gyülekezet mer az avatási 
megelőző vasárnapon, szeptember 20 án, a 
délelőtti istentisztelet előtt beszállította a 
harangot, elhelyezvén azt a temp om bejára-
tana1, amikor is Nagy Miklós gvülekezeti 
lelkész tartott beszédet az uj harang felira
tara), mely igy hangzik; .Maradj meg kegyel
meddel velőnk Oh Jézusunk . . . . « • Vigyázzatok.' 
Álljatok meg a hitben, mert aki, mindvégig 
állhatatos marad, az idvezBI.... A felavatás 
napján délelőtt 9 órakor a régi harang Össze
hívta a híveket a templom élOiü térre, ahol 
az .Erős várónk . . . . elmondása ulan Varga 
Gyula Kemenesalja érdemes esperese könyörgő 
imádságot és megáldó igéket mondott, majd 
az Atya, Fin és Szentlelek Isten nevére az 
első három hangot kiütötte. A jelenlevő lel
készek egy-egy bibliai szent igével áldást 
mondottak a harangra, melyet azután elhe
lyeztek a toronyban a másik társa mellé. 

Délelőtt 10 órakor megkezdődött az 
Oonepi istentisztelet a közelről és távolról 
összesereglett hívek nagy részvétele mellett, 
akiknek sorában megjelent dukai Takach Fe
renc kissomlyói és kollai Vidos Dániel a 
uemesdOmölki gyOlekezet lelOgyelöje is. A 
gyülekezeti közének után sz oltári szolgálatot 
Nagy Sándor nemesdOmOlki lelkész végezte, 
majd Varga Gyula esperes mondott épOletes 
beszedet a harang hármas feladatáról; az 
élőket hivom, a holtakat elsiratom, a villá
mukat megtöröm. 

A gyOlekezet ifjúsága egy karének elő
adásával emelte az ahitatot, amely éneknek 
betanításán Csirkovics kántort, fáradozott. Nagy 

István zalaistvandi lelkész ünnepi beszéde 
arra kérte a . j ü . é k e z e t e t , bogy a harang 
szava mindig megértő lelkekre találjon, akik 
el is fogadják a hivogatást. Az istentisztelet 
az esperes áldásával fejeződött be. Aa egész 
ünneplő sokaság a templomból való kivonu
lás után megállt a templom előtti téren és 
a harangok súgása mellett meghatód> <köny-
ny'ezve gondolt a porladozó magyar hősökre. 
Majd pedig uj könyörgésbe fogott, sírva, de 
mégis reménykedve zúgott az ének: Isten 
álld meg a magyart ! 

Délután 3 Órakor vallásos ünnepély 
kezdődött, amely Onnepélynek mottója, vezér
szólama ez volt: örömödből részt a d j ! . . . 
Aa oltári szolgálatot Nagy István ralautvándl 
lelkész végette, meggyőző erejo prédikációt 
pedig Tompa Mihály kissomlyói lelkész, gyam-
intézeti elnOk mondott a megsegítő szeretet
ről, Vida Béla II od tanító szépen előadott 
szavalata • az iskolás gyermekek é n e k e szol 
gálta meg a hívek lelki épOlését — his-zük. 
hogy sikerrel is Oflertorium címén délelőtt 
az egyházmegyei Belmisszlói egyesi) et javára 
325 800 K loiyt be. déiulan pedig a Gyám. 
intézet javára 263000 K. A jó Isten áldása 
legyen az adományokon es az adományozó
kon egyaránt. 

A feldíszített templomban mér meg
lankadtak, lehervadtak a l e h é r virágok . . . 
de a lelkekben. nem szabad meglankadni a 
lelkesedésnek, a buzgóságaak, mert csak 
annak az öröme tolt Őszinte, igaz éa mély, 
csak annak az áldozata tett kedves Isten 
előtt, aki tovább is kitart éa gyülekezetéért 
ezután U lelkesedve dolgozik és imádkozik I 

R é g i e m l é k e k . 
Képed itt előttem, 
Szerelmem angyala, 
Nézem, mint ram ragyog, 
Szemednek esMagS. 
Óh, te voltai egykor 

~ ' Szivemnek reménye 
És szived zokogott 
í s en is ővele . . . 
Reméltem egykor, hogy — 
Karomba zárhatlak: 
Dalolni, ringatni, 
És élni a bánatnak. 
Asszonyként szeretni 
Szerény kis lakomban . . . 
Remény volt az csupán 
Fiatal koromban. 

gssser Gyula. 

X 

Járj igy I 
Én: Mitszólsz hozzál 
Ö: Mihez? 
Én: Rákosi megérkezett 
Ú. No és — mit csioálnak a verebek, 

amelyeket még a napokban a Svábhegyen 
etetett ? 

Én: Te szerencsétlen, nem a Jenő I 
ó : Hát ? 
Én: A Mátyás, a barátod, a népbiztos. 
ú: Barátja ám a Goldnak, de nem 

nekem és mit csinál itt ? 
Én: Eljött gratulálni a rendőrségnek. 
Ő: És a rendőrség ? 
Én: No hallod . . . A pesti rendőrség 

az, aki nem gratulál meg egy népbiztost? 
Ő: Járj ugy, mint Mátyás, gratuláljanak 

meg téged is . . . —th 

bútorozott szoba 
nosan 
november hó 1-ére kiadó. Címet meg

mondja a kiadóhivatal. 
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H Í R E K . 

jovő pénteken — les* ktt bóoepja, bogy 
Színek Izidor Sándor mleelóepep, egykori 
celldömölki plebauoa meghalt A celldömölki 
birek bizonyara azeretetlel emlékeznek még 
viasza egykori jó lelkipásztorukra, aki éveken 
át gondozta telki Dgyeiket s innen Celldö
mölkről ment a missióspkpok nehéz és rögös 
pályájára. Emlékét a helybeli Kath. Legény
egylet, melynek a boldogu t hosszn ideig 

• Ogybutgó és fáradhatatlan elnöke volt, gyász
misével oli meg október 18 án reggel negyed 
8 órakor az apátsági templomban. Erre az 
ünnepélyes gyaszinisére ezen az uton ismeg-

.bivja a celldömölki rom. kath. híveket és 
boldogult Színek Izidor régi tisztelőit és ba
rátait a Kath. Legényegylet elnöksége. 

Volt nemzetgyűlési képviselőnk bal
esete. GyömOrey György, volt nemzeigyOiéai 
képviselőnk pénteken a vásárosmiskei vadasz-, 
területen vadászatot tartott, este midőn a 
vadaszalnak vege volt, a vadásztársaság az 
inlai kastélyba hajtatott és az uton a sötét
ségben a lovak feljártak az árok mellett levő 
kavicshalorora, amiáltal a kocsi felborult ŝ 
a benneOlők a kocsiból kiestek. Az esés kö
vetkeztében GyömOrey GyOrgy vállperec-
csotítj i eltörött, akit most iniai kastélyában 
ápolnak. Szerencse, hogy nagyobb baj nem 
törtei t. mert amint halljuk, ezen sérüléséből 
hamarosan feiepü . A kocsiból kieseti többi . 
vendégnek nem lett semmi bejs. Akavicshal-
mokat ezeu az uton már rég el kellett volna 
terítem, akkor oem történhetett volna meg 
ez a feldűlée sem. . ' 

Súlyos operáoló. Ur. Kovais Kálmán : 
ügyvéd szerdán reggel Győrbe utazott, hogy 
az Ítélőtáblán egy tárgyaláson részt vegyen. | 
Győrbe érkezésekor hirtelen rosazul lett és i 
dr. Veigand Antal gyön Ogyvéd, kormanylő-
tanácsos a győri kOzkórhazba szállította, ahol j 
dr. Petz. korházi igazgató főorvos azonnal , 
megvizsgálta és megállapította, hogy ,-ulyos 
vakbél irritátiója van' s ezért rOglOo műtétet 
végzett rajta, amely raütet joi sikerOlL Álla
pota igeo súlyos, mert hathárty* gyu. jdas ia 
komplikálta baját, de azért remény van fel
gyógyulásához. Városszerte nagy részvétet 
kelteti dr. Kováts Kálmán súlyos megbete
gedése, annyival is inkább, mert társadal
munk kedvelt egyénisége. Részünkről is annak 
a meleg óhajnak adunk kifejezést, hogy solyos 
betegségéből mielőbb felgyógyulva, egészsége
sen láthassuk körűnkben I 

Pulay Gábor ny. ev. lelkész 
egyetlen leánya: Vilma, e ho 1-én 37-ik 
évében elhunyt. Hűlt szombaton helyezték 
ötök pihenőre a pápai temetőben. 

A vőros kereszt fiókok felállítására 
miniszteri rendelet jelent meg, amely rende
let értelmében újból mindenütt fel kell állí
tani a vöröskereszt-fiókokat. Ezt a rendeletet 
vármegyénk alispánja leküldntte járásunk 
főszolgabirajanak is. 

Betörtek az üzletbe Vakmerő betö
rést korettek sej szerdán délben Kövesi Paula 
a Kossuth uccábac levő kézimunka üzletében. 
Délben a tulajdonos leáoyával ebédelni meot 
az egyik vendéglőbe s mire-vüMxa tért, be
zárt üzletét nyitva találta, ez gyanút fogott 
benne és mikor ü z l e t é b e n körülnézett hát 
látta, hogy a napi bevétel pénzét és a ruha
szekrényből értékes ékszerdobozát a lelketlen 
betörő elvitte, azonnat a csendörségre ment 
jelentést-tenni, itt a nyomozás a legnagyobb 
eréllyel- megindult Tokay tiszthelyettes veze
tése mellett, de eddig még a tettesnek nem 
bírtak nyomába akadni. Borzasztó vakmerő
nek kellett lenni .a betörőnek, aki a déli 
időben, amikor mégis csak népesebb a Kos
suth-ucca, meg merte tenni azi,. hogy 
üzletet kiraboljon. 

Levente gyűlés A "celldömölki Levente 
egyesület hosszú szünetelés n'tiu mult va
sárnap igen látogatott gyűlési tartott a vá
roshazán. l>c Kováts Kalmán elnöki -net-
nyitojábán ismertette az okokat, amiért az 
egyesület eddig nem működött, ez nem a 
vezetőségen mult, hanem egj.-b körülmények 
gátoltak az egyesületet, hogy Tvndszeres mun
kálkodást nem fejtheteit ki Beszéde után a 
tisztikar egészíttetett ki választás utján egy

hangúlag. Hétfőn este s választmány 
Olt és több fontos ügyben határozott aa ok
tatás és működés megkezdése tárgyában. 

Halálos elgázolás. LOrey Maria a mult 
pénteken a Sághegyre ment a útközben vitéz 
Fekete Lajos ny. százados lovai megbokro
sodtak s Lörey Máriát elgázolták, akit súlyos 
sérüléssel a helybeli közkórházba szállítottak, 
itt petiteken délután meghalt. Ma déiutáu 
temetik a kórházból A vizsgálat megindult, 
hogy kit terhel a lelelősség. 

Megbüntetett legények. Csatári János 
és Fábián István izsakfai legényeket most 
voi.ta felelősségre a szobathelyi törvényszék, 

~ amiért a tavasszal az izsákfai erdőben egy 
' leányon erőszakot követtek el. A legények 

védekezésül felhozták, hogy ittassak voltak 
és nem tudták mit cselekesznek. Ezért a 

: bíróság Csatárit 3, Fábiánt pedig 2 ás fél 
; évi fegyházra ítélte. Ittasságukra hivatkozva. 
: a legények felebbeztek. .. . 
j • ÁS ipartestület székháza építkezése 
' már a tetőzetig jutott, itt azonban aa épít

kezés megakadt a " pénzhiányon. Hogy az 
építkezés mihamarabb befejezést nyerhessen 

. és az épület céljainak átadathassák, sürgős 
' pénzbeli adományokra volna szükség. Akik 
i az iparosok Ogyél szivén viselik és ezen 
| akciójukat' pártfogoljak, siessenek adománya -
j ikkal a nemes ügy érdekében, nehogy a tél 
1 beálltával az épület félben maradjon. Az 
' adományokat átveszi Németh Károly, az 

ipartestületi elnöke. 

Hirtelen halál Szakonyi Sándor 63 
i ves földmives, alsósági lakos a mult szom
baton kint a határban levó földjén foglala
toskodott. Dél felé marháit kifogta a szekér-

, bői, maga pedig inig az ebédet a felesége 
hozza, lefeküdt az árokba. Felesége az ebéd-

- del odaérkezett s kínálta neki, dé mivel nem 
j szólt, közelebb ment hozza s lattá, hogy már 
, halott A megejtett orvosrendőri vizsgalat 
< megállapította, hogy szivazélhOdés érte. 

Meghiúsult a C S E október U r a 
hirdetett •alatiága Tisztelettel erto»ii|0t 
a n. e. közönségei! hogy a celldömölki Sport 
Egylet » hó 11-re hirdetett sorsolással egy
bekötött mulatságát kénytelenek voltunk el
halasztani, mert a Korona-szálloda tulajdo
nosa a bérbeadott tánctermet az utolsó pil
lanatban lemondta As elmaradt mulatságot 
éa sorsolást november hóban lógjuk megtar
tani, még pedig előreláthatólag november 
8-an, ha addig a Griff most épülő nagyterme 
készen lesz. A mulatság megtartásának pon
té* idejérél és helyerői külflii hirdetményt 
fogunk közzétenni. A nagy érdeklődéssel várt 
sorsjáték jegyei mar készen vannak — azok 
kiárusítását a napokban megkezdik. 

C S. E. vezetősége. 
Felakasztotta magát. Szálai János 40 

t éve= földmives, mer.-evali lakos szerdán éjjel 
! 3 órakor felkeli es kiment az udvarra. Mivel 
| hosszú idő mulra nem tért vissza, felesége 
| keresésére indult és a padlásoo leiakasztva 

találta. Teste még meleg volt levágták a 
. kötelet és .-lezdgetni kezdték, azonban ered-
i méiiytelenOI, mert mar halott volt A meg-
i tartott orvotrendőri vizsgálat megállapította, 
I hogy o-vezeltnek öngyilkosságra oka nem 

volt, azt csak hirtelen elmezavarában követ-

A ctkldőmjijj ^ I 

1882/I9SS, , 
**r»r4g' 
Juranics 

oak- Betyai 
ellet, indított 
könyvi hatod."' 
M . O M O O O I 1 

behajtása v< 
sag területén" | 
fekvő s az en 
betétben A 9 
rajzi zzám tbjM 
lajdonaul felvet, 
kikiáltási ársta i 

Az arv« 
« »«lHáa 1 
k ó z . e . h a z a Q a i | 

áz t 
a'tási a r kéut 
nem adható , 

Az á m 
natpénzél a I 
pénzben vagy , 

A kozalkalmazettak lakáspénzét a 
minisztertanács újból • szabályozta. Azok az 
állami, vármegyei, államvasút! és állami vas
gyári uyugdijasok, akiket 15 égi beszámitható 
időnél hosszabb szolgálati idővel nyugdíjaz
tak, tekintet nélkül a családtagok számára, 
ugyanolyap összegű lakáspénzt kapnak,(mint 
azok a tényleges szolgalatban álló tisziyise-

• lők, akiknek legfeljebb két oly családtagjuk 
1 vao, akik utau családi pótlékban részesülnek. 

Azok, akiket 15 beszámítható évnél rövidebb 
szolgálati idővel helyettek nyugalomba, to
vábbá a felsorolt tisztviselőknek, alkalmazot
taknak özvegyei külön kimutatások szenut 
megállapított lakáspénzekel kapnak. 

Szoptatósdada béto)fl, egészséges (rönt
gen, vérvizsgálattal) mindenkor rendelkezé
sére áll az évtizedek óta közismert dr. Szegő-
féle Dajkavizagálóban. Budapest VI. Szív u. 
69. Mindenféle megbízatásuk és felvilágosítá
sok telefonon is. Interurbán 93—22. 

Sport. Alaposan kerflli a szerencse a 
Törekvés Sportegylet football csapatát, aki 
az őszi szezonban már a harmadik mérkó- I meghatározott 
zését reszitette el a mult vasárnap Talán i dékképet éi 
oem ia annyira a tudatlanságnak, mint inkább i tenni, vagy 
óriási pechjének köszönheti mind a bárom letétbe helyi 
veszteségét, mert hisz ezeken a mérkőzéseken i vényt a kikél 
csaknem az utolsó percekig kezében tartotta j leltételeket 
a vezetést, hogy aztán a végén mégis az j Az. "aki 
ellenfél mondhassa magáénak a bajnoki pon- i magasabb itáreutij 
tokát Igy járt a fehérvári Húsosok ellen is • s e n > akar, kitek* 
hol a Il-ik félidő közepéig 2:1 arányban ve-, j százaléka szerint • 
zetett Ros ta góljaival, de azután a fehérvá- l általa ígért ar i 
riak nemcsak hogy kiegyenlítettek, hanem az I szilerii 
utolsó percben lőtt góljukkal még a mérkö- : CdldSaMá, | 
zést is megnyerték 3:2 aranyban. Minden- i Er
eseire a Törekvés ezeu gyászos helyzetének , A kiadvány I 
a főnka abban rejlik, hogy nem képes két . 
mérkőzésre ugyanazt a csapatot kiállítani, 
hanem állandóan kénytelen cserélgetni, pró
bálgatni a játékosokat, ami aztán nem is 

I szokott hasznára válni egy egyesületnek sem. 
Szép és erős küzdelemnek leszünk ma szem
tanúi tél 4 órakor a Vásár-téren, hol a Papai 

I Fotball Clubbot látja vendégül a C S. E, A 
j P. F. C erős és kitartó csapat, i gaz hogy a 

tudásukkal párhuzamban a fizikai erejükkel 
! is gyakran élnek. De viszont a C S. E. azo- j 
' kott együttese, ha a lelkesedését és odsada-
| sát nem kíméli, nem az az ellenfél, akitől 
I egykönnyen el lehessen a bajnoki pontokat 

tenni. 1:2 gólos C S. E. győzelmet jósolunk, 
amitel aztán remélhetőleg meg is tudja elő-

i kelő pozícióját tartani a bajnokság élén. i 
Házhely ügyek. Sokan fordultak hoz- . 

zám az utóbbi időben — de érthető ia — : 

i abból a célból, vájjon mikor kapják meg a 
j mult év őszén letárgyalt házhelyeket A to- { 
1 vabbi kérdezőskodéseknek elejét veendő az 
' alábbiakat közlöm: Legutóbb Budapesten 

jártam, voltam a birtokreodező bizottságnál 
is, de voltam budapesti ügyvédünknél is, akit 

, arra kértem, sürgesse ki a letárgyalt nazbe-
i lyekre az ítéletet — juttatást — mert igen 
', sokan vaunak olyanok, akik még ez évben 

építeni akarnak, de különben is a földeket r 
tulajdonosok nem vethetik el, mert azoktól : 

[házhelyek részére igénybe vette a birótsg. i 
Igérelet kaptam erre nézve is, de tekintettel 
arra, miszerint a bíróság erősen igénybe van 
véve, nekünk is egy kis kitartást, türelmet 
ajánlottak. A házhelyek arait illetőleg szín. 
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szekénáSy udvar. 

Halálozás. Mujzer István ny. adóhiva
tali kezeld-altiszt hosszas szenvedés után 64 
éves korában a helybeli közkórházban csü
törtökön e te meghalt. Nevezett iz adóhiva
talnak varo útikban szervezése óta 
(1894). Városszerte ismerték 
volt mindenkivel szemben. Temetésit 
délután volt a kOzkórhnz 

egy i nagyamu gyászold részvételivel. Temetésén 
. j az adóhivatal tisztikara testületileg jelent meg" 

' s ravatalára koszorút helyezett 

Tűzoltó mulatság Tokorcson. A to-
, korcsi öuk. _tttzo.toegyesülei ma vasárnap d. 

U. 4 órai kezdette1 saját leiszerelései gyara
pítására Németh Sándor vendéglőjében táuc-

I mulatságot rendez. Belépődíj 10.000 K. 1 
Szüret Sámjénűen. Kemenessömjénben 

i a azőtőséuzdak—a szüretel a holnapi napon 
• kezdik. A terméskilátások elég jónak mutat

koznak. 

az ügyben is minél előbb döntési kapjunk 
Amennyiben á döntés ugy egyik, mint a 
másik ügyben be nem következne, ugy kül
döttségileg fogjak ezt kérni. Cs. J. 

Okolicsányi Láasló. a Leier Amália 
, gyilkosság vádlottja színdarabot irt abörtön-

.,, I ben és a Nemzeti Színházban Bakó Lasaló-
tese tagnap ' f S T * 9 n a < 1 I Hónával szeretné eljatszatni 

balottaa házából ! d a r a b ' a t - N e m , erkölcstelen a Hárem es még 
I egy csomó érdekes és aktuális riporlot talál 
| az olvasó a Színházi Élet uj számában. A 
I Fővárosi Operettszínház .Orlov. operettjének 

gyönyörű képei és slagerei, két teljes vicolap, 
regény, novella, a Belvárosi Színház .kassza-

I darabjának ., .Ha akarnám, című vígjáték 
I teljes sz.ove/e,, mint darabmelléklet, két ki-
• ttüuő kottamelléklet és még rengeteg nlvaani-
I való, egy hétig szórakoztatja az olvasót. A 
. bő és tartalmas- mozi, vidék, sport, divat, 

autó, képzőművészet, grafológia, társaság Blh 
. rovatok teszik nélkülözhetetlen olvasmánnyá 

locze Sándor kitűnő hetilapját Egy szám ara 
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KEMENESALJA ff? szám. 

8000 K, előfizet**} t r negyedévre 80.000 K. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-kOrut £9. 

A Pelz*dBJjMtaU Mezőgazdasági Ka
marától vettük az alábbi közleményt: A m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumnak I. éri 
szeptember hó 26 an kelt 57001 VIII. >z,imu 
rendeletével az 1924. évi IX le. végrehajtá
sára ugyanazon évben kiadott 62000. VDX 
szamu (flldn^ivelésQgyj miniszteri rendelet 11. 
$ aban foglalt rendelkezéseket — tekiateUel 
a folyó Ívben a szóló érését kedvezőtlenül 
befolyásoló Időjárásra — a folyó évi szüreti 
idényre felfüggesztette es megengedte a sző
lősgazdáknak, hogy az idei termést) mustjai
kat 1925. évi október ho 31 lg bejelentési, 
illetve engedélykérési eljárás mellőzésével — 
de csak a hivatkozott végrehajtási rendelet 
15. § aban meghatározott mertekig — besű
ríteti musttal javíthassa. Ezen engedély nem 
terjed ki azokra, akik a mustnak üzletszerű 
adás-vételével foglalkoznak. 

Közalkalmazottak kitelüg ye. A közal-
kaliua.-.ittak hilelOgyéről az utóbbi időben 
keveset hallunk, de ez nem azt jelenti, hogy 
a mozgalom elaludt volna. Mióta a közal
kalmazottak küldöttsége július hó elején a 
népjóléti minisztériumnál fentjari és ígéretet 
is kaptunk, azóta a hitelügyet nyugodni nem 
engedjük. Or. Homonnay Tivadar nemzetgyű
lési képviselő, Zsitvay Tibor a képviselőház 
alelnöke folyton mozgatja a dolgot es min
dent elkövetnek, hogy a közalkalmazottak jól 
megérdemeli hitelüket ' meg is sapj'ak En 
magam elkövetek mindent, hogy a kölcsön-
Ugj el |M puivanyoMiüjok. Azt folyton lel-

: színen tartom és nem amndeni az illetéke
sek figyelmét a dologról elterelődni. Sajnos, 
nemcsak mi celliek vagyunk azok, akik hitelt 
kérünk, hanem sokan vannak szerte az or
szágban ilyenek, ép azért megy is a dolog 
olyan nehezen, mert rengeteg pénzt kérnek 

; mindenfelé a közalkalmazottak, de még sehol 
oem kapuk. Azok a kartársai, akik július 
ho elején- velem együtt voltak a népjóléti 

j miniszter urnái, nagyon jól tudjak, hogy a 
miniszter ur kijelentette, hogy a celliek kér
vénye volt * legelső, éa a nnuiazturttaar,! is 
•szel foglalkozott legalad sorban. Akkor ha
tározott ígéretet kaptunk mi, de nemcsak mi, 
hanem ezt kővető nébany nap múlva a mi-

: nisztsr ur előtt tisztelgett tapolcaiak küldött-
: ségn is ugyanazt a választ kapta, amit mi 

kaptunk.Azóta magam is voltam személyesen 
két ízben a népjóléti minisztériumban, hol az 
ígéretből, hizlalásból kijutott, de intézkedés 
nem történt Legutóbb kiszivárgott olyan hir, 
hogy a közalkalmazottak hiteiagyét megol
dandó torvényjavaslat kesztU a népjóléti mi
nisztériumban és azért van olyan nagy azél-

1 csend ebben az ügyben. Most tettünk lépese-
! kel arra nézve, hogy a pénzügyminiszter ur 

fogadjon bennünket, hogy neki is megmond
juk a nyomorúságunkat. E-.eket azkrti- adom 
tudtul közalkalmazott kartarsaimnak, hogy 
lássák, miszerint az ugy nem alszik es az a 
legjobb kezekbe van letéve, másrészt azért 
is, mert vannak olyan hangok, hoiiy nem 

' törődöm iu.i-1 már a hite.üggyel. Ez nagy 
: tévedés, mert azt forszírozni egy pillauatra 

K p r f j ^ v sem szűntem m-g és ha elkezdtem a harcot, 
C " azt beesőiénél és a legjobb akarattal végig 

kamara, • is küzdöm. / Cs. J. 

udvar, 1 g celUáaalki ttiollok i iűre t i nu-
k kert I latiága. S. 0. a. Ez a három betű segélyt 

I azonnal jelent. Mikor a tengerek véghetetlen víztük
rén közlekedő rengeleg ha|o valamelyikét 
veszély, megsemmisülés fenyegeti, utolsó ment-
ségképeu az S. 0 S. segély jelel adja le 

. ; szünet nélkül drótnélküli taviróján és segit-

k s- Hl hívja a véghetetlen tengeren jövő menő 
összes hajókat. Mikor pedig a hajók ezeket 
á vészjeleket felveszik, abban a pillanatban 
segítségére sietnek a veszélyben levő hajónak 
és ha még jókor érkeznek, a hajót, de leg-
alább is a személyzetét megmentik A cell
dömölki önk. tűzoltók egyesületének épülete 
ripeg-ropog és a megsemmisülés veszélye 
fenyegeti őket. Azért ók is, mint a tengeren 
veszedelemben levő hajó, menteni próbálták 
hajójnkat és az S. 0. S, jelképében.inegren-

l l C 4- dezték a szüreti mulatságot és így hívtak 
l A Ö Iv mentségül' Celldömölk közönségét. Sajnos, 

azonban Celldömölk népe nem sietett a ve
szélyeztetett pontra^'nem sietett menteni az 
önkéntes tűzoltók' sftlyedni készülő hajóját, 

vétlen 
kői

éiből 

:i élve-
|stolgál-
1 szó r í 

nék, 
, ven-
ókból 

nősen 
1 leme-

fel
niül 

u 
Btaiyi. 

Bővebb 
Józsefnél 

é||eli 
ruhasz k-
kóasztal, 
<o, mint 

ín el-

eokint 16 
•sreggelik. 
TOcsorákr hanem nagy—közönyével—inkább jobban-

taűlyedoi engedte azt. A mulatság igen rosz
ázul aikaafilt és elvette a kedvéi a szépen 
dolgozó önkéntes tűzoltóinknak a további 
működéstől. A mulatság, felűlfizetéai li«ztáján 
— melyet alant közlünk — azt látjuk, hogy 
igen igeu sokan nem vették ki á részBket a 
segítésből épen azok, kiknek vagyonuknál 
fogva is kötelességük lelt volna, pedig ne felejt
sék el azok a jó urak, hogy: mindenkit érhet 
baleset! A baleset elhárítására pedig jól 
felszerelt lazoll.ik kellenek. Felszerelés *a 
főleg ambíció. Felszerelés, ruha nincs, de még 
••-•y jóravaló sapkája sincs a oelldömölki 
önk tazo.iókuiii. Eteket gondolták beszerez
hetni a vasárnapi mulatság jövedelméből, de 
sajnos, csalódtak. — FelülBzetók névsorai Itt 
közöljük: Klein Testvérek 400 ezer K, dr. 
K.o-ats, Kalmau 200 ezer K, Kirchner Elek 
100 ezer K, id. Simon Sándor 90 ezer K, 
Mesterhazy Kálmán, Z'ehovszky Dezső, un 
Mihály, vitéz Kovács Kálmán, Diukgreve Nán
dor, I . isz... Gyula 50 ezer K, Tóth Ferenc 
Holpert József, ifj. Busa János, Csoknyay 
József '40 éter K. Keich látván, ScbOnlag 
Béla 30 ezer K. Belovári István, Pápai N. 
25 ezer K, Szabó Jakab, Mórocz Károly, 
Tömből (1 vula. Vendler Lajos, Pfeiffer Ottó 
Vönöck 20 ezer K. Csuka István 16 ezer K, 
Vajai Sándor, Laiztig Iaim 15 éter K, Fritz 
N Vönöck, Gujgicz.er János, BOroozki János 
Tekét Károly. N. N . Szántó Gyula, Horváth 
Sándor 10 ezer K, Vélekei Antal. Dénes 
Józsefné. Horváth Sándor. N. N. 6000 K. — 
Utólag.is (alulfizetéseket atves a kiadóhivatal 
A nemes adakozóknak köszönetei mond a 
celldömölki öuk tűzoltó egylet vezetőségét 

Tisztelettel értesítjük a t. vevőkö-
zönséget, bogy 300 db legújabb divatú 

n r í i l / a h Ó t raktárunkba be-
_ U I ft d U d l é r k e z e l t , azokat 

vételkényszer nélkül a külön konfektio 
osztályunkban bármikor megnézhetik. 

Továbbá beérkeztek a világhírű 
JJoaa oroszlán védjegyű ingák éa gallé
rok, melyek kizárólag csak cégünknél 
kapha tók . 

Ajánljak továbbá aa angol öltöny 
é s télikabát kelméket. 

Pichler kalapokat. . 
Leguiabb divalszovetek és flanelok. 
Hegen harci I vásznak és asztalin-

nmek. Kötött árukat 

H a jó irat olcsos a k a r beszerezni, 
a g y a a a k a 

W E I L E R i ^ 
d i v a t á r a h á z á b a n v á s á r o l j o n . 

^^^tmagyarfajoároajfiak nagy sikere 
Lengyelországban A Felsődunantuli Mező
gazdasági Kamarától kapjuk az alábbi hír
adást. A Magyar L-ugyel Kereskedelmi K a 
mara és az Országos Btromfitenyesztési Ta
nács együttesen megszervezte a magyar faj 
baromfiaknak a. szeptember elején megtartott 
lembergi vasáron való res^vételéL Eme kiál
lít ásnak, előre nem reméli nagy sikere volt 
A magyar anyag az ott kiállított egyéb or
szágbeli anyagot minőség tekintetében jóval 
felülmúlta, úgyhogy az eleg tekintélyes szam
bán kiállított ailatjamkai a lengyelek az 
utolsó darabig a sz.. szoros értelemben v é v e 
elkapkodták es m é g . " l e g a l á b b in •> öt zör 
nagyobb mennyiség--t is el Jeh-'lett' vo lna 
adni. "Bogyay Elemér sárospataki f ö l d b i r t o k o s 
hatalma emdei l iba, : a - labilis t e r ü l e t é n 
mint C s o d á t hordozlak körű. A lengyel gaz
dasági egyesület . kérésére 3 Kamara e.- 11 
Tanács o k t ó b e r Vezeti l-engyelorszagbab é g j 
külön mágvar lengyel fajbarordfi k iá l l í t á s t fog 
rendezni . SzjéOáéoyi l . t v a u póslafőtísztet, a 
Keletmagyan rszági .Baromfitenyésztő egyesü
let liszt) etbeli elnökét, — aki - a lembergi 
kiállítás anyagát összegyűjtötte — az októ
ber elején megtartandó stanisztaui baromfi 
kiállítás bíráló tagjává választotta meg. 

A Felsődunantuli Mezőgazdasági Ka
marától vett értesítés szerint a magy. kir. 

földmivelésügyi minisztérium a ineneark ré
szere sz i i i -ezer. zab szálliiaián.ik tiiaiositá-
sára folyó évi október, h ó 15-. n dajflfit 10 
ócárfS zárt írásbeli pályázatot Iont. , a kisbéri 
ménes részére szükséges 85 raggoii, a bit».:nai 
ménes részére~"15 ̂ vaggon zab. A zaj. a kis-
bén, i l l e t ő l e g naiyigmiudi vasúti a1 un.-ra 
tesz szállítva. Részletes pályázati te 1, telek 
megtudhatok a llezó.: iz.lasazi K a n i irauál, 
Győr, Bisinger sétány 82. 

ŰTveartak | | l l | > | | f i * J 8aaki,n»°ca,l 
ajánlattal, készséggel szolgál Dnghvary József 
faiskolája Cegléd, vagy budapesti irodája VI. 
Andraasy ul 56. Árjegyzék ingyen. 

A Maria harangra adományok. Hor
váth Laiosné gyűjtése Árpád- éa D-ik cocá
ban: Horváth Lajos, Móricz József IU0 ezer. 
Marton Joawfoé V0 aser, Huapel l.as*ló 65 
eset. Nagy Karoly . 50 ezer, Otv, rsiago An-
taloé 40 ezer és Baracskai J ó z s e f 30 ezer 
k..mnal adományozott. Gyűjtés ..szege 465 
eztr korona. Csanyi Lászlóné gyűjtés* Hor
váth Kiek-uccaban: özv. Szögyény Mancti Fe
rencné 200 ezer, Antal István. Uarc-z* Kál
mán, űyürüsi István, özv. Horváth Kiruiyoé, 
luzsel Janos, Kiss Ferenc, Kovács Karq)y,özv. 
Malnasi Aiilalne, Nagy István. Nsgy Lajos, 
Pajor János. Itumpler Sándor, I a.-ardi Da
niéi, Varga József és Zactík Mihály 100 ezer, 
Gersey. János, Hajdú Német I -tva.i. Víg Jó
sáéi 90 ezer, Német Imre 7b **er, Tarczi 
József 60 ezei, Nagy László j status, Szom
bathely 55 ezer. Balog József. Boringer Ja
nos, Fehér Istt.inné, K. i leda Horváth Sándor, 
Kovács László. Kovács Sándor Molnár Imre, 
Nagy Lajos, Tancxo* litván, Varga 1.1 zló, 
özv. Varga Paine 50 eser. S. eifned l.ivan 
30 ezer. Kancsér Sándor. Parsp.itic- Ferenc, 
Szabó György 25 ezer, KováCi József, Vajai 
Imre 20 ezer. Horváth Veidet 13 o- t , Csi
szár József, h'omjaü József, Nuneih János, 
Keuler Lajos 10 ezer, Mészáros József 6000, 
Kovács Bábi, Szabó Mária 1000 kornn.it ado
mányozóit . Ezen gyűjtőiv ős-. e,e - 15.0OO 
korona. Ugyancsak Csanyi Lászlóné . ójtése 
Pálfi, Gyár és HimzéVuocákbao: H anyai 
Béla, Cziráky János. id. Gersey ferenc 1 .omb-
k.-.ió István, id. Holpert Mihály, llor... n Ká
roly, Koloszár Sándor, Kórary Mihály, Mesz-
lényi Karoly, Molnár Józaef 100 ezer, Oeraei 
Ferenc, Halpert Mihály, özv. Szabó Sarjdotaé 
60 o ier . Szíjártó Kalman 26 «aer. Németh 
János 20 ezer, Esztergályos Karolin 10 ezer, 
Szabó István 10 ezer koronát adományozott 
Ezen gyüjtőiv összeg* 1,266.000 kon na. Há
lás köszönetet mond a Plébánia hivatal. 

F10TELKII Alant felsorolt ajinlataim 
komolyságáról minden komoly NŐSÜLENDŐ 
meggyőződhet DUTALAN telviragositas mel
lett: FÉBJHEZMENNE árvaleány 45 hold 
földbirtokkal, gyáros leánya 700 ••ál 1 1 ko
rona hozománnyal, özvegyasszony hÍróm-
milliárd hozománnyal, félárva orihány keltő-
szazhold földbirtokkal, gőzmslomiulajlooos 
leánya beoősBlési lehetőséggel. Közvetlen 
ismerkedésekéi kieszközöl:' »ELITK« iroda, 
törvényesen bejegyzett cég, ,Ko-sSUtl> í .ajos-
ncca tizenöt) Cégjelzésteleu levelezés. 

Ba a ezt akar a telén lázai, ugy mar 
most rendelje meg szén és 1 iszuk- égletét 
WIttmann Andor cégnél, ahol a valódi po-
n>sz, külföldi és hazai szeneket legolcsóbb 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindennemű 
építő anyagok, tetőtől alapig a legjobb minő
ségben es legolcsóbb árban kaphatók. 

A Faln S z ö v e t s é g M e z g a z d a z á g t S o n -
jsgyakuiéját — melyről mar megemlékez
tünk — az egész gazdatársadalom nagy lel-
keeadéssal - és megértéssel karolja lel. Az 
egyes sorsjegyárusitó helyeken kifüggesztett 
nagyon Ízlése* és művészi kivitelű plakátok
nak sok csodálója atad s valósaggal széjjel-
kapkodják az elárusítók által osztogatott 
k é p e s ismertető füzeteket m-lyh • 1 fel vannak 
sorolva azok az értékes ós praktikus nyere
mények, melyek egy 25 ezer koronás Mező
g a z d a s á g i sorsjeggyel nyerhetők, kiélik meg
elégedést keltett az érdeklődök körében a 
nyeremények szabad kiválasztási rendszere. 
Nagy megnyugvással es helyesléssel állapít
juk meg ezt az érdeklődést, mert a Falu 
Szövetség -őszintén megérdemelt támogatása 
mellett a gazdatársadalom érdekeit is min
denképen kielégítve látjuk. 

http://kornn.it
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Eladó ház. 
Celldömölkön 8 utcai szoba, nagy elő
szoba, konyha, mosókonyha, kamara éa 
a szükséges mellékhelyiségekből illó 
ház szép gyümölcsös kerttel eladó. 
Azonnal elfoglalható. Cim a kiadóban. 

Három szobás lakás 
mellékhelyiségekkel kerestetik. Ajánlat 

a kiadóhivatalhoz adandó. 

Teljesen 
megszűnik 

a felesleges alkuvas, ha nálam vásárol, 
mert áraim hihetetlen olcsók. 

Férfi lelöltö vagy télikabát 700000 K-tol 
Női > 
Férfi OltOoyOk 
Bőrkabát, szőrmebekecs 
Gyermek ollóny. v. kábá t 
Férfi éa fia, női Tan leányka kábá
tokból a legkényesebb, nlée is kielégitő 
na„y raktár. Oióiódjőn meg I 

Altmann Bernát -
aagol r uh a árnháia Pápa. Keasath a.9 
Flékázlét: Tesatréav Bakéczl tér 1. 

.FODRÁSZOK! 
\ Ajánlom dúsan leiszerelt raktára

mat az összes fodrászát! kellékekről a 
legolcsóbb áron: 
1 db 27 —28 a.« valódi Pollart borotva 

• 75000 korona. 
1 darab 18—19 cm-es hajvágó olló 

75100 korona. 
1 db .Juwel. vagy »Mars« hajvágógép 

la 150000 korona 
1 db Koh-I Nour szakálgép la 150000 K. 
A többi fodrászán kellékekről kívánatra 
árajánlatot kOldök. 
.Gillette, penge élesítés db. 1000 K. 

Gazdaságok! Uradalmak! A kö
zelgő ŐSZI nyírási szezonra ajánlom ló és 
marhanyiró gépköszörOléare. modernül 
berendezett mOhelyemeL Nagy raktárt 
tartok kézi és lendkerekéé ló és marha
nyiró gépekből, valamint összes alkat
részeikből. 

Vidéki nnarendeléMket a legrövidebb idő 
alatt és »' Ifgpontoiabb.n teljesítem. 

Araim oly olcsók, hogy s postaköltség alig 
jelent valame vei megterhelést. 

Forduljon hostám bizalommal, cégem 
20 év* á0 fenn. Kiváló tiszteletid 
LANCSARICS VENDEL, mttköszérns 

Ssoaibatb*ly, Brenncr JA os-ucca 1. 

41. szám. 

TOtUrtt aUTV Mrdpö . r~\ 
•leső árusítása! 

Férfi L a.boz regatta ramanvarn.lt 310 ezer 
Női L a bnz regatta rámáorarrutt 200 > 
Női I . a boz regatta 225 > 
Gyermek I . a. b. i cipő garantált jó minőség 

36—29 30—35 36—39 számig 
150 * 180 250 ezer K. 

Sardpő női 88, férfi 100 ezer K. Gyermeki 
sardpők 65 és 75 ezer K. A cipők tartóssá
gáért a 25 év óta fennálló Sokat er cég 
Budipest, Dtbreatei-tér 4. (Telefon J. 
125—36) kezességet vállal. Heg nem felelőt 
visszaveszem. Maiasszaru férfi vagy női I . a. 

nórcipő 275 ezer K. Vidékre utánvéttel. 

Betyár kendője 
november 8-án a Koronában. | 

A U T Ó I 
teherfuvarozási vál la la t ! 

A szállíttató n. é. közönség ké
nyelmére fuvarozó vállalatomhoz ujab
ban egy teherautót szereztem be, igy 
bármely időben rendelkezésre állhatok 
a legnagyobb szállítás lebonyolítására is. 

A teherautőval való szállítás gyors, 
egyszerű és olcsó. 

Vendéglősöknek borszállítás, épít
tetőknek építőanyag szállítása, vásáro
sodnak a helyszínre való vitele, magá-
no-oknak kisebb-nagyobb szállítás a 
teherantóval a legelőnyösebb. 

Szives pártfogást kér, tiszteletlel 

. Schöntag Márton 
nagyfuvaros. 

Egy szoba-konyhás 
lakás azonnali elfoglalásra kerestetik. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Egy 282 literei hitelesített elau 
transport hordó 

eladó. Cim megtudható a kiadóban. 

Zontrorát h™go148 i , T i t M>'a 

Z i U U g U i a i megelégedésre VsÜSZ 
Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések e lap 

kiadóhivatalába kéretnek. 

Eladó ház. 
Celldömölkön Erzsébel-ueca 12—18. sz. 
báz szabad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágosítás nyerhető Célldömöl-

kön, Deákucra 3. szám alatt. 

Eladó ház. 
Celldömölkön a Ferenc Józséf-ucca 7. 
szám alatt, mely áll: egy nyitott üzlet- i 
helyiség, hat - szoba, egy istálló, egy 
kocsiszínből, pincével és megfelelő mel
lékhelyiségekkel. Bővebbet a helyszínen 

a tnlaidonosok megbízottjánál. 

é ~ I 
XV. I . Kir. Osztálysorsj. 
68.000 sorsjegy. ~ 29.000 oyer.s. 

Legnagyobb nyeremény 
s z e r e n c s é s esetben 

3.000,000.000 -
azaz bárommilliárd K készpénz. 

Jutalom és nyeremények: 
2.Ö0O.OO0.000 
1.000.000 000 

600,000.000 
400,000.000 
300,000000 
200,000 000 
100,000.000 

stb. stb. összesen közel 28 milliárd 
korona készpénzben. 

As I osztály húzása tkt 22-én 
A sorsjegyek hivatalos árai: 

nyolcad 
15.000 

pegyed 
30.000 

fél 
60 000 

egész 
130000 

Sorsjegyek minden árusítónál. 

Szölöoitványt ^ 
Bipáría portális és Marvéder alanyon, 
hazai gyökeres vesszőt, gyökeres 01-
hello vesszőt, sima és gyökeres ripária 
portális vesszőt nagyobb és kis. bh 

tételekben szállít a 
Balatonvldeki szőlötelep vezetősége 

Tapolca, Balaton mellett. 

A vasúti portás is azt kiáltja, hogy 
tessék beszállni 

KLAPPER FÜLÖP 

bútoráruházába 
Celldömölkön Nemesdömölki-uccába, 

ahol hálók, ebédlök, nriszobák, szalongarnitnrák, 
egyes bntordarabok óriási választékban, gyönyörű 

kivitelben, megiepö olcsón vásárolhatók. 
ugyanitt az összes fűszer és csemegeirnk. ásvány és keserűvíz. 

Kárpitosmunkák a leglzlésesebben készülnek 
Javítások elfogad tatnak utazó kosarakból nagy választék. 

Biczó István J"!?" 1*"? 1 SS 
— i _domolkon , 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 nj házak építését 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi 3 

N y o m a t o t t U í i i í V g i e v e 
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