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ENESAUA 
• 

Megjelen minden vasáraap reggel. 
Előfizetési ár: negyedévre 20.000 K, félévre 40000 

K, egész érre 80.000 K. 
Hirdetés dlU elére Mteteaáé. 

P O L I T I K á l L A P . 
FelelSs SSSSSSSSSl M kádé : 

DINKQREVE NÁNDOR. 

S i e r k e s i t ó t e g át k i a d ó h i v a t a l : ; 
Dinkgrerr Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennrmO pénzillv tekék. 

A drágaság és a pénz 
probiemájáoak megoldásán törik a fe- i 
lüket illetékesek és illetéktelenek egy
aránt. Illetékesek — tudniillik t keres
kedelmi miniszter, pénzügyminiszter, a 
páriament tagjaiból alakult drágasági 
bizottságok, — ankétek, árvizsgáló bi
zottságok és nem tudom, hogy még 
bányfé.e szervek. 

Illetéktelenek pedig mi a fogyasz
tok I Fogyasztók ?! Ez igen tág foga
lom. A fogyasztók tulajdonképen azok 
— akik nem.keresnek egy héten any-
nyit. amennyit egyisek százak és 
ezr«k egy nap alatt elfogyasztanak. 
Szóval léhát mi 'volnánk a szorosan 
vett fogyasztók, akii a dr.iga-.ig folytán 
tulaidonképeti nem is fogyasztunk, csak 
fokozatosan minket fogyw.lanak Két
ségtelen tehát, hogy a sok égető prob 
léinák között a drágaság a/, amiből nagy 
van — a pénz pedig amiből kicsi van, 
érdekel bmntiukti a legjobban. 

Vegyük e!ő tehát a drágaságot. 
Mivei t/.cii ugytátszik meg az ankétek 
sem segítenek, igy a fogyasztókat kellene 
valami módon preparálni. Mert a fo-. 
gyaszló igen gyenge lábon ábó lény. 

Itt a psihologice kellene, például 
az árvizsgáló bizottságnak fellépni. Bá
torságot kellene tehát öoteoi az állandó 
összerezzenésben levő fogyasztóba. No 
meg az uzsorás és a kiiz tudalába kéne 
hozni — hogy itt árvizsgáló bizottság 
is létezik és működik.- Mivel nekem 
mint fogyasztónak már olt volt dolgom, 
én nyugodtan várom a bizottságok mel- | 
v t | »z árak esetlegei fölfelé hullámzá
s á t . Azok pedig, akik még mindig a 
irag i-.i.u-i .:rá kozn ,k elfeledik, hogy 

van' nekünk jó'pár éve működő árvizs- • 
;>áló bizottságunk,' drágasági bizottsá
gunk é s még ehhez hasonló egy lucat 
intézményünk I És a drágaság meiie bő 
termésünk! 

Tt hál boldog lehet a magyar! 
Van például olyan kisgazda non-

atyánk is, aki megsokalla az idei bő 
gabona termést (itl a fehér holló) és 
nem kis fáradságába kerüU az egyéb 
ként ig< n lo|ális földmiveléei miniszter
nek, hogy nem adoll ki silányabb sta-
t.sztikai kimutatást. Az pedig, hogy a 
silányabb gabonatermés- imutatás mit 
Menteti volna a börziáneres drágaság
nak — nem kell magyarázni. 

Szóval van kemény, mag bőven, 
csak nincsen aki megegye'.* A bajon ilt 
's segítve lesz. Mivel a drágaság állító
lag a kenyéren kezdődik én igy a fo
gyasztó * magas ár miatt azt sem fo-
gyp.szthalja, ebből kifolyólag a buza 
itthon kicsírázna - exportálni fogjuk! 
• Javul a valutaN Az i xporlőrök, gabona | tallér slb. 
tróssztök, kartellek és tózsdések valutája, ' 
de nem a fogyasztóé. És valószínű, hogy 
»r .arde.keitségek' (yriágos. hogy nem 
a fogyasztókX a liszt iltnoni megüuliu-

sodásat elkerülendő, vám és tarifa ked
vezményt is kapnak. Igy a kvantum 
megcsappan, vele a kenyér ára még 
magasabbra szökik és a drágaság az 
egész vonalon vele emelkedik. A bizott
ságok és ankétek pedig szaporodhatnak. 
A? magyar nyersterméoyek ára pedig 
külföldön lejebb fog állani, mint később 

I itt a beszerzési ár lesz. Az árvizsgáló 
| bizottságok pedig elmehetnek Prágába 
i.tanulmányozni, hogy a magyar lisztből 
j készült zsemlye mennyivel nagyobb 300 

koronáért, mint a budapesti 600 Kért. 
, ~ - Mivel pedig »ár« lefelé hullámzás 

nem létezik, speciális tanulmányt lehetne 
•tt Öliben is végezni, niert itt az a 
bizonyos zsemlye 806 korona! (Nem 
is csuda, hiszen autón hordják. Szedő.) 
Küiömbség csak annyi, hogy ez még a 
pestinél is kisebb. 

No de miért ne kereshetne ezen 
a mellékcikken is 60 százalékot a bol
tos. Ezek a közös tünetek innen kiin 
dúlva meg vannak az összes közszük
ségleti cikkeken. 

Az árvizsgáló bízottságok ülésez 
hétnek, a drágaság és uzsora pedig 
mehet a maga utján. 

A népjóléti miniszter ur >Vass< 
kenyérbe akarja beieiörtn az 'érdekelt
ségek € fogál. Ugylátszik. ez sem sike
rű . A fogyasztók pedig várják és imád 
koznsk a jövő évi jobb termésért. A 
termelő pedig a silányabb terméakimu-
talásért. 

"A trösztök és karlelek pedig szid
ják a Máv-ot, hogy a tarifa miatt a 
folyó évi mérlegük csak pár száz mil
liárddal lesz magasabb, mint az előző 
évi. Hála hten, tehát a korona után 
stabiltza odolt a drágaság is! 

A drágaság melleit a pénzzel volt 
a legtöbb nénin-

A nemzi tk. zi pénzpiac és a Hege
dűs által sol al emlegetett pénzügyi 
szanatórium ezt n is segitelt. 

A pénz stabilizálódott ! Elkövetke 
zett az ile|e tehát, hogy ezt a beleg 
pénzrendszer! is megváltoztassuk. Át
fogunk tehát térni egy uj pénznemre, 
de hogy mit fog szólni ehhez a régi 
es hogy — inog maid az uj — amig 
a nemzetközi pénzpiacon és a keres-
kede'embcn járni tud ? . . . azt még a 
pénzügyminiszter ur sem merné meg
jósolni. 

ő bízik >az a fontos*. Nekünk 
pedig nem SOK gondot okoz — mert 
abból sem jut egy fityinggel sem tőbb, 
mint a mostaniból. 

A legnehezebb kérdés, hogy mi 
leszen a gyerek neve. Keresztapa van 
már elég! Ajánlat van bőven, turul, 
dénár, pengő, korona, forint, Máriás 

Eddig a szorzószámmal is 
bai voll Azt is megoldották ! Ahol 
kapni kellett, oti 14600 al szoroztak, 
ahol fizetni, olt >jobnnakt bizonyult a 

Most njra a szorzószámon tűrhet
jük a feiunket ! Ajánlották, hogy 10000 
legyen. Ez ellenvetésre talált, mert meg-

| haragudhat az osztrák Schilling a ma-
gyar koronára. Voltak szakemberek, 

| akik 16—17 és 20 ezres számot akar 
i oak. Németországban 17 ezres sjcorzó-
i szám van és a legdrágább országok 
: egyike. Ausztria lényegesen olcsóbb, itt 
\ 10 ezres a szorzószám. 

Most pedig a azegedi kereskedelmi 
! es iparkamara telt ajánlatot, bogy 6 
ezres szorzószám legyen, meri a ma-

I gesabb szorzószám a drágaságot még 
\ fokozná, a pangó ipar és kereskede-

deleinre pedig katasztrofális kihatás
sal leune. . » 

Tehát jön az U| szorzószám és az 
uj pénz is. Azt hiszem azonban, hogy 
ezzel is csak ngy leszünk, mint a ke
nyérrel: Bőtermés — silány kimutatás, 

; a--rni zsebünkben akkor sem lesz egy 
- I garassál sem több I 

2 ót* Lajot Oporgf. 

S z ü r e t e lő t t . 
— Ilutt szamnnkh..' kiraar'dt. — 

A hegyoldal felelt lassan vouui át az 
Aszi nap s szerelfttePsiroogatja meg b céz-
gatő .agarával a venyige ssrguini kezdd 
leveleit. A venyigeszárak piros és biborstinO 
fO.-tOk terhétől tnlyosan állnak a napban a 
tűnk tolakodó látogatásai a sárga darazsak 
messze ehes seregének, mriy olt zsong a 
levelek alól elókandikáló édes gerezdek körfll. 
A fehér fala pincék frissen meszelve várják 
a papot amikor beléjük BBM zik ki az élet, 
amikor lalaik ontják magokból a jókedvet, 
az örömöt reggeltől a késő éjszakákig A 
kádak és hordok hadserege sorakozva áll, 
hógy magába nyelje az édesség tengerét, 
amelyet a nyár és ó-z barátságin, bőkezű 
me ette termelt és megóvott. 8 tatán valahol 
mar örömtől dobognak a sz.vek, reménység
től dobognak a keblek Éa gvantazva feszül
nek a hegedűk húrjai. A hegyoldal leié la-san, 
titokzatosan közeledik »z öröm, a jókedv. 
Szüret előtt állunk.' 

Szüret előtt átlónk s tizenkilenc lelje-
sületlen vágyódás hajt engem is. hn»ty elmen
jek az örömtől várandó" hegyoldalra. Tizen
kilenc esztendővel ezelőtt latiara ntoijára 
gyermi kboldogsaggal. gondtalanul a sághegyi 
szüretet. Előttem volt az is-olai eveknek már 
örömintl vart hosszú sora, vari reani titok
ban és ismereti nűl a világégés 4—5 esz
tendeje s amikor ezek utan beteljesülhetett 
volna az álmom, ott volt az éht a maga 
kényszerítő körülményeivel s a - i , hegyi szü
ret csak álmaimban lebegett előttem mint 
elérhetetlen vágy, teljefülhetetlen reménység. 
Most végre tizenkilenc jó, n.-z. küzdelmes és 
sikeres esztendő otan talán mégis eljothatok 
az Ígéret löldére s végigtekinthetek a szivem
hez nőtt kedves hegyoldalon. 

Hajt a vágy és repülni szeretnék. Vár 
ram a csonka hegy, a fehér falu pincék se
rege, az ismerős bokrok, vár ram a muhara, 
a gyermekkorom, amelyet otthagytam akkor 
régen a .messze sötétidő Saghegy< oldalán. 
Hajt a vagy, csábítanak az álmok, de vtjjon 
megadjak-e amit ígérnek ? Nem váünznr-e 
még azóta a hegy, nem lettek <• szegényebbek 
a tőkék, szomorúbbak a pincék és gonddal 

- terhesebbek az emberek.? Tsnyárik-e még 
I jó kedv a hegy aljában, lakik e még szeretet 

gy hazavágyó vándor iránt a pincék mélyén 
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ás a szivek • belsej eben ? Érezni fogom-s uj ra 
a regi szüretet boldogságát, ballom-e a régi 
napok szarát és kedvét, viszontlátom-e a 
régi arcok mosolygó derűjét, ulalko uin-e a 
mnltammat a Ooklog gyerekkorommal, a régi 
álmaimmal, amelyekét elhagytam és amelye
ket hajszolok és keresek. 

Szbre: elölt állónk- Még épen állanak a 
gazdag -tókék, még reménykedik a gazda 
Reménykedem én is. Telin megtalálok min
dent, amit keresek. Taláu. S ha nem találom 
meg, ki lesz az oka? Talán a hegy változott 
meg, talán az emberek lettek borúsabbak, 
talán az idő vált nehezebbé, talán én lettem 
más. Talán én nem tudok majd ugy . örülni, 
mint tudtam akkor, mikor még nem volt mö
göttem az elválasztó tizenkilenc esztendó. 
Talán majd az én szemem nem látja meg az 
ősz gyönyOrü színeit, talán az ajkam nem 
érzi meg a must édességéi, talán a szivembe 
nem tud belopodzani. a jókedv, az őröm. Ta
lán engem forma t at ucy ez a hosszn idő, 
hogy nem- érzem mattam igazan otthon az 
ígéret fóldjén, Ki tndja ? 

Szüret előtt álunk. A hegyoMalon a 
tokékel simogatja a nap, frissen meszelve 
állnak a pincék, szomjasak a kádak és én 
reménykedve, örömmel indulok á messze sö
tét Jó Saghegy kedves oldala lejé 

Dr. Bemport Elek. 

laenue egy csomó sértegetés, személyemnek 
mint kisembernek- a sárga földia való lesaj-
nálása. 

Hát e;t tudomásul veltem-egyelőre, de 
csak addig, míg a cikkre az érdemleges vá
laszt megadom, cikküket a kelló értékére le 
fogom szállítani. Válaszomat a >Hir< napi' 
lapban már leadtam ugyan, de ez csak rövid 
és csak nagy általánosságban foglalkozik a 
cikkel. Tárgyilagos válaszomat idehaza, cell
dömölki lapbau, celldömölki polgároknak is 
hozzáférhetőleg nyilvánosan adum le es nem 
futok ezzel vidékre, celldömölkiuk által alig 
ismert laphoz hangulatút kelteni, mint ahogy 
azt a cikkirók tették. Csoknyay József. 

"la I I E K : 

Őr )rök k ü z L ö d ő k . 
iNcWInszky Rezsőnek küldöm.) 

Halottak élés görnyedi háttal Vágtat 
Halálherceg tajtékozó loVán,. 
Ijesztő arca felragyog egy percre, 
Ha Végignéz e halottak során. 

Zörgő csontvázak. Csontkezűkben fcgyVer. 
Rohannak ' némán Vezérük után, -
Szemük sem rebben, az ajkuk sem mozdul, 
Csontszivükből s Vár ömlik csupán. 

Rohannak folyvást portverő futással. 
Ifjak és aggok, férfiak i s nők. 
Az átkuk nagy r a Végtelenben futni, 
NcVük ijesztő: örök küzködők. 

HUHU CjYUuA. 

: Dr. Kováts Kálmán ügyvéd m e g h a l t . 

Verőfényes szép- őszi vasárnap kora 
. reggel gyászlobozók .lenglek a középületeken, 
' hirdetve városunk s az egész megye agilis 

fiatal ügyvédjének dr. Kováts Kálmánnak 
> halálai. Mult számunkban megemlékeztünk 
| súlyos betegségéről, de a hozzánk érkezett 
; tudósítások állapotának jobbra fordulásáról 
'• számoltak be, igy sejtelmünk sem volt arról, 
1 hogy mirs lapunk olvasóink kezébe kerül.mar 
' dr. Kováts halott legyeo. Megreuditő volt az 
I egész járás közönségére a .gyászhír, annál is 
{ mkabb, mert á hozzá fordulókát ellátta jogi 
í tanácsokkal, ép azért bizalommal is. mentek 
--őhozzá, aszegenyeknek pedig nagy támasza volt. 
j f Dr. Kováts Kálmánt megyeszerte ismer-
| ték, az egész megye társadalmában • élénk 

szerepet játszott, sőt a legutábbi nemzetgyO-
lési képviselőválasztások alkalmával politikai 
szerepléséről is megismerték Orr-Mint Ügyvéd 
szintéu megállta a.helyét t ezen—minőségé^ 
ben is-szónoki tehetsége kivált, bOntetőOgyek-
ben nagy hatást kelteti. A köz szolgálatában 
is nagy szerep jutott részére agilitása lulytan. 
Tagja volt a varmegyei törvényhatósági bi-
aottsagnak, a helybeli községi képviselőit.-10-
leluek, ügyésze a Kemenesaijai Takarékpénz
tarnak, elnöke a helybeli Levente egyesület
nek, igy nemcsak a község, hanem a köz is 
nagy veszteséget szenvedett elhunytával. — 
Kedden hajnalban a győri Arabuna temetke
zési vállal;-.' gyászkocsija megérkezelt dr. I lyáról. Egy ilyen 

A celldömölki villany telep összesített 
mérlege 1920-25. évekről. 
A szombathelyi »Hir« napilap folyó hó 

13-án megjelent 234. számában . fenti cim 
alatt egy cikk jelent meg, mely válasz akar 
lenni az általam szeptember hó 20-án a 
Kemenesalja 33. számában ugyancsak fenti 
cim alatt megjelent cikkemre, mely foglalko
zott a viilanytelepQnkszomorú helyzetével. A 
válasz azonban irányt tévesztett,-mert az 
iiémcsak hogy nem tárgyilagos, szabatos és 
világos, hanem erősén felülmúlja a jogos 
kritika hatarát, túlzásokba csap at és valótlan 
adatai mellett roéy egyéni, polgári tisztessé
gemben is megtámad És ez' a választ nem 
CehdCmö-kön a celli polgároknak írták, ha
nem elmenlek Szombathelyre, a szombathe
lyi polgároknak adtak le, még pedig olyan 

zött. A hossza közigazgatási szolgálat fára-
dalmas napjai u'.au varosuokb..u tartott pi
henőjében sok . helyütt megfordult s ezért 
városszerte ismerték. Barátságos, jóirü meg
jelenésével a régi kor jó embereit idézte 
szemeink elé daliás termetével. Kemenes-
szentmártonba költözése után azonban már 
nagyon kevéssker jött városunkba, mert visz-
szavooult kedves falusi otthonába. Temetése 
csütörtökön délelőtt 10 órakor volt Kéme-
nesszentmártooban ahol az elhunyt kívánsá
gára a holttestet Nagy Miklós bobai evang. 
lelkész megáldotta és a gyászmenet megiu-
dnlt Egyházashdtyére, hogy szülőfalujának 
temetőjében aludhassa örök álmát. Az elhunyt 
ban Gömbös Kálmán ny. szolgabirósagí tiszt
viselő neje lestvérét gyászolja. 

Vallásos estély. Az ev. iljusagi egye
sület őszi vallásos estélyeit csütörtökön meg
kezdi és minden második hét csütörtökjén 
az Árpád uccai iskolában megtartja este 7 
órai kezdettel. 

Esküvő Dr. Gats Ernő kir. törvény
széki jegyző (Budapest) folyó hó 10 én vezette 
oltárhoz a nicki róm. kath. plébánia terup 
lomban Molnár frmuskat Az esaetési Szer
tartást a menyasszony nagybátyja Horváth 
Pál récényi plébáuos (Burgenland) végezte. 

Felhivatnak mindazon róm. kath. hit
községi tagok,, akik egyházi adójukat a hit
községnél ezideig. bármely okból. meg. nem 
fizették, folyó hó 20 és 21-én a'hivatalos 
orák alatt a közséj adóügyi jegyzőségécél 
annyival is- inkább meglízessék, mert ellen
kező esetben aVjarási főszolgabíró 3401. 925 
számú rendelete alapján ellenük az amúgy is 
költséges végrehajtási eljárás folyamaiba 
Jesz téve. w Adóügyi jegyzőség. 

A kérlelhetetlen halál ismét egy fiatal 
eletet vitt magavai varosunkból, amely any-
uyival is inkább megható és osztatlan rész
vétet kelt a közönség körében a gyászoló 
család iránt, mivel rövid pai- ev alált a csa* , 
Iád harmadin lulnőtt gyermeket vesztene el. 
Amint tudósítónk jelenti, Egerszegi József 19 
éves ifjú a Hangya-szövetkezet tanulója, a 
C S E. buzgó tagja s mint ilyen nem riadt 
vissza semmitől s még a legrosszabb időben 
is, ha mérkőzés várta, nem maradt el a pá-

raérközés alkalmával holt 
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Kováts boll'.estéveJ s azt a temető apátsági , meg és szerezte súlyos betegségéi, amitől 
kápolnájában helyezték ravatalra, ahol ba- | csak a halál mentette meg. Mondható, bogy 
rátái, ismerősei es tisztelői nagy számban I hősi halottja a sportnak. Temetése csülörov 
keresték fel. hogy utoljára megtekintsék és : kön délntán a gyászoló közönség óriási rész-
bucsul vegyenek tőle I vételével volt, amelyén a C. S. E . testületileg 

Temetése, keddeu délután 4 órakor voit, : vett ieszt es Kirchner Elek karnagy vezeté-
amelyen óriási részvéttel kisérték örök nyugvó I sével gyászéneket énekelL Az elhunyt ifjn 
helyére. A részvét oly megnyilatkozása volt j végső kívánságára Sárközy Gábor zene-
ez, aminőre nem emlékszünk. Hivatalok, egye
sületek testületileg teljes számban vonullak I 
ki és m»gjelent az ügyvédi kamara képvi-e- I el. Szülei és nővéri 
leiében alr. Geszner Imr» Ugyved is. Ravatala 
koszonierdöt képezett, a-külóuböző virágok
ból és színes szalagokból Összeállítva. Ott 
latius a szombathelyi ügyvédi kamara. C-.-il 
dOmölk képviselőtestülete, ce'ldömölki ügyvédi 
kar. Kemenesaljái Takarékpénztár. Levente 
egyesü le t - Bawuibauys, "Huchthausen-csalad, 
Tóth l .rasbiró családja. Bávar-család. Kirch- . 
_ . ' , „ j „ . ' ; . \ . . . I ünnepélyen Nacv Miklós bobai ev ner Család, orvos barátai, dr. Veigaud csa ad , ,_ , , „ j - , v A n 

újságban, melyet Celldömöikiiu alig olvas i stb. koszorúja:, valamint dr. Havassy család 
egy-két ember, de arra azután volt gondjak 
hogy ezt Celldömölkön megkapja minden 
képviselőtestületi tag, köztük én is. Hogy 
ezeknek az újságoknak és újságcikknek az 
árát ki finanszírozta (ki fizette meg), ahhoz 
senimi kozoui sincs. 

Ahhoz azonban vau egj kis hozzászó
lás- im, hc-gy •» vála«z miért nem ott lett le. 
adta, ahol.es amelyik lapban az éu tárgyi
lagos es az i . a . . , - a _ . : hirdető cikkem uiegje-
lenL Hogy Celldömölkön mi történik, hogy a 
város vagyonát hogy kezelik, azt csak a 
celli polgároknak kell tudni elsősorban, azért 
én cikkemet itt nyilvánosan a celli közön 
ségnek olyan lapban adtam le, mely lapot 
módja van mindenkinek olvasni. Hogy dr, 
Bisitzky András. Weisz Izidor és dr. Tompa 
Sándor elmentek vidékre választ adni, vidé
ken hangulatot kelteni, a szorosan vett cell
dömölki 'ügyet olyan vidéki lapban tárgyalni, 
mely lapot nálnnk jóformán senki sem olvas 
az érthető, mert ha a választ valaki olvassa, 
meggyőződhetik róla, hogy azt itt Celldömöl
kön leadni csak azért sem lehet, mert hiszen 

karával gyaszindnlovai kisérte utolsó útjára, 
a temetőben pedig kedvenc nótáit játszotta 

yászolják. 
As ev. ifjúsági egyesület január.0-én 

tartandó műkedvelői előadásara az előkészü
letek mar megkezdődlek. 

Jokai-emlekünnepély A helybeli ev. 
ifjúsági egyesület jövő vasárnap, október hó 

'35 éu délután 5 órai kezdettel az efTtemp
lomban Jókai-emiéküi i i - j i i ; • rendez. Az 

Isikész 
tan előadási, Vida Dezső bobai taoiio pedig 
szavaiénál működik közre, az egy-sület ének
kara énekszámokat ad eló. Be-lépódíj nme.-, 
azonban szives adományok köszönettel fogad-

I tatnak. Az egyesület vezetősége ezeu Oune-
: : \ ^ é k U ' ^ o , s r S e a ! J ó k 8 ' > ^ ' « — e l hiv 

A Hír okióber 17 iki szamában meg
jelent közleméuyre a villanytelep igazgatósá
gától választ kaptunk,, amelyet anyaghalmaz 
miatt, jövő szamunkban közlünk. 

Adóügyi Útmutató Lexikon jelenik 
meg Vargha László, volt pénzügyi könyvszak
értő szerkesztésében, amely magában foglalja 
nemcsak a társulati, kereset, jövedelem és 
vagyonadók, hanem JÍZ összes (általános, 
fényűzési, értékpapír, állati, őrlési stb) for-

1 galmiadó törvényeit és azok kiegészítését ké
pező rendelkezéseket a közigazgatási bíróság 
vonatkozó döntéseit és azokat a különféle 
cégek könyvelésével kapcsolatban szakszerűen 
tárgyalja A könyv mindenkinek nélkülözhe
tetlen, mert annak segítségévei adóügyeit egye
dül láthatja el. Kiadja az Alliaooe Kereske
delmi Rt V. Nádor-u. 28. A kiadónál, vala-

pompas virágcsokrát a kereszten. 
A temetési Kemény Fülöp vége/.te fé 

nyes papi segédlettel .es mikie- ~ V mehet 
kápolnából a sir! 
könnyes szemm ' I kisérték utolsó utj 
rokonszenves, Jóislkfi 42 eves, fiatalon elhunyt 
ügyvédet. 

A» elhunytai öreg édesanyja és testvér
öccse gyászolja. Nem halt meg ő, mert em
léke közöltünk élni fog. • 

A Szent Benedek-rend generálisává 
á rend nagykáplalauja ismét Stolzmgert. a 
romai St. Anselma apátját választotta meg. 

Ref. istentisztelet tartatik október hó 
26-én délelölt 10 órakor a helybeli evang. 
templomban. 

Elhnnyt körjegyző. Sebestyén Kováts 
Dépes, ny. ostffyasszonytai körjegyző hétfőn 
agyvérzés következtében hirtelen meghalt Az 
elhnnyt a közigazgatásnál teljesített hosszú 
szolgálat után 1918évben nyugalomba vonult 
s városunkba-jött lakni, mígnem kemenes-
szsntmártoni birtokának bérlét-lejárta után 

á celldömölki ifcjj 
kei 

1745/1925. U. 
Árverési 

Jaratucs 
véarehajinótnejj 
Erzsébet végn 
vélrebajiási Ogyel 
végrehajtási arra 
vei-lés és jái_ 
dÖTiöHi kir. jái 
hazashetye kői 
helyei 76. szainj, 
sor-z 300/2,3 
440/1.552 heiy 
rétből HotyeiJ 
lo'etó i / i része 4U 
a.-oan, az egyhi 
A l 1—2. sorstl 
lel vett rét éi i 
terházy Erzsábetej 
korona kikiáltási i 
78. szama tkvi I 
alatt felvett keneti 
házy Erzsébetet II 
korona árban i 

Az. árveréil | 
18 napian i « 1 
községházánál f;; : | 

Az árverés i 
állási ar kéti 
nem adliato ea. 

Az ar.--r-l.-„-
iialpénzüj t kikia 
iiéuzben vagy : i I 
meghatározott 
dek képes -r 
Lenni, vágy 
letétbe lielyezejtí J 
vényt sJciktidi 
fa-eleleket aláírni | 

Az. aki « I 
magasabb i^er-ift| 
sem akar. k'ff*. 
s:i^ateka srttrlatl 
állata i-.er. I aj« 
szilem 

C-lldörnoiL I 
st.l 

A kiadvány hitei 

K á l m á 
i 

t e m e t k e 
C E L I 1 

É p ü l e t e s t 

k i t á H T 

abba" """»• táigyilagos válasz, hanem van g -év^ezeh l tXJ Iemenem^n l^ mint szerkesztőségünkben is megrendelhető. 
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A m. kir. Operaház merészei tegnap 
délután a tanulóifjúságnak, este pedig a nagy
közönségnek tartottak előadást A művészek, 
mint ismerősök vonzották a közönséget az 
előadásra, akik előtt ujabb és ujabb opera-
áriákat énekeltek, mavészi zongorajátékot 
mutattak be és kedves táncjeleueteset A kö
zönség elragadtatással volt a művészek sze
replése iránt. Körmecdy Árpád, a m. kir. 
Operaház baritonistája ha ujböi eljöi< kis 
tarsaságával hozzánk, még nagyobb érdeklő
désre számitbat. 

•dala megépül Kenyéri községben a 
villanytelep. E.őző szamunkban loglalkoz-
tunk a rabamenti községek viltamositásával 
s igy megerolitettthVazt is, hogy a Víziéről 
Hasznosító Szövetkezet az utóbbi időben azért 
nem haladt az előkészilő munkálatokkal 
olyan tempóban, mint azt az érdeseit közsé
gek szerelték volna, mert az építkezéshez 
szükséges tőke nem volt együtt, helyesebben 
hónapokon keresztül igyekezett a szövetkezet 
vezetősége olyan* megoldási módot találni, 
amely ugy a ' hitelnyújtónak, mint az érde
kelt községeknek megfelelt volna. Most azon
ban sikerűit minden nehézséget eloszlatni es 
értesülésünk szerint Kaiser és Szelestey 
igazgatók a mull héten Bécsben egy amerikai 
bankházzal megegyeztük abban, hogy a azö-
vetkezet egy millió dollárt kap húsz éves 
tetörleaztésro évi 12 szazaiékos amortizációs 
kamat mellett A pénzt a szövetkezet abban 
a mértékben fogja egyik budapesti bank utján 
kézhez venni, amilyen mértékben- az építke
zéseknél erre szükség lesz. Egyébként a. sze
reléseket még ebben az érben, az ásatásokat 
pedig jövő év elején okvetlenül megkezdik. 
Terv szerint jövő évbeu minden bizonnyal 
üzembe is kerfll a telep. 

Készpenznyeremenyek Mar október 
22 éo kezdődik az nj 15 m. kir. osztálysors 
játék húzása, amelynek tervén a közönség 
javára előnyös változtatások törtéinek. Az 
összes sorsjegyeknek majdnem a felet kisor
solják és azonnali készpénzben kifizetésre 
kerülő nyeremények összege közel 20 milli
árd korona lesz. Már egy sorsjeggyel szeren
csés esetben 3 milliárd nyerhető, jutalom 2 
milliárd, főnyeremény 1 milliárd stb. Nyerési 
esélyek tekintetében az összes állami sorsjá
tékok élén áll. Ezen körülményben leli ma
gyarázatát ezen már békeidőben oly népszerű 
intézmény napról-napra fokozódó közkedvelt
sége. A sorsjegyek ára marad a régi: egész 
120 ezer, fél 80 ezer, negyed 30 ezer K. 

Sport á múlt vasárnap gyönyörű ve
rőfényes időben játszotta a G. á. E.—P. F. C. 
bajnoki mérkőzését, szépszámú közönség je
lenlétébea A-C. S. E. nem várt gyenge.sze
replése kinos csalódást keltett a labdarúgás 
hivei között, annyival is ibkabb. mert hiány
zott belőle minden lelkesedés és igyekezet, 
amit n.*dig megszoktuiiit a csapattól. Egyedül 
Koczor és Kovács jaleka volt kielégítő, míg 
a lobbi játékosok, különösen a csatársor 
teljesen csődöt mondott. A súlyos vereseget 
azonban mégsem érdemelte meg a csapat, 
mert valamire vatú lövést alig kapui a kapus, 
sajnos ezek. közül is harmat a Kezéből ejtett 
a hálóba. Áz első go.ért a védelem a lelelős, 
mert a korner rúgásánál mind a kapn szá
jában tömörültek, míg hátul a gollövő papai 
balszélsót üresen hagylak. — Ma Veszprémbe 
rándul a C. S. E, hol a V. T. C lesz az 
ellenfele. A V. T. C. az utóbbi időben gyen-
-gén szerepelt, de odahaza a saját pálya es 
a saját közönséíte mellet! favoritja a mérkő
zésnek. — Idehaza fél 4 órakor a (ehervári 
Álba Regia lesz vendége a Törekvésnek. Az 
Álba Regia veretlenül an a bajnoki liszia 
élén és a bajnokság biztos jelöltje, amit a 
kitűnő golhelyzetje is bizonyít. Az eddig ját
szott mérkőzésein 1§ goll rúgott és 2-őt 
kapott Legjobb a csatársora és a kOzVBtlen 
védelme. Kitűnő jobbkotője és balhátvédje 
bármely I . osztályú csapat díszére válna. A 
Törekvés mindamellett erősen trenirozik és a 
játékosai biztosak abban, hogy megakadá
lyozzák a fehérváriak győzelmét Erős mér
kőzés lesz, a fehérváriak 2—3 gólos győ
zelmével. 

A > lombathelyi villany árakat leszál-
' litjik. A Vasvármegyében olvassuk, bogy 
' Szombathelyen legtöbbet fizetnek a kereske-
. dók, hektowattóránként 900 koronát, 760 

koronát fizetnek a hivatalok és. 660 koronát 

fizetnek a hivatalnokok. Ezeket a villanyára- éa behatóan ismertetje a szakértői; todniva-
kat most rendezni fogják még pedig társa- | lóit és teendőit Számos felszólalás és beható 
dalmi a'lásra való tekintet nélkül,de egyúttal 1 vita keretében a felebbezésék nr;yalasanák 
az áramdíjakat is csökkenteni fogják. Vájjon 
mikor leszOnt mi collioí abban a szerencsés 
helyzetben, mint a szombathelyi polgártár
saink. " — 

Tanitógyftlée. A ketneoesaljai 
tanítói kör folyj évi október hó 27-én tartja 
őszi gyűlését Celldömölkön a róm. kath. elemi 
fiúiskola emeleti-tantermében, amelyre ugy a 
kör tagjait, valamint a kerület papságát és 
a tanügy baraiail-ezuton hívja meg az elnök
ség. Gyűlés utan a Domokos-féle vendéglőben 
kOzös eb.id, amelyen ej-y teríték borral.együtt 
60 ezer K. A gyűlés kezdete délelőtt 10 
órakor, amely-t 9 órakor szentmise előz meg. 
A kör tagjai kéretuek, hogy teljes szambán 
jelenjenek meg. / 

HÖLGYEIM I ftojdbirtokos és inelomtu-
lajdonos, nőtlen, 34 éves iskolázott liatalem-

mind.-n fázisát megvitatták. Az ö-szes szák
értők költségeit a kamara viseli, Legelsőül a 
sárbogárdi bhottság kezdte meg okt. 12 é í 
működését gróf Zichy Aladár v.- b. •_ ; at

kaibi 1 : - 0 i a h o l a kamara r--s.:( r>i('• ily 
János igazgató és Biernatek József n m n a i 
adóügyi tanácsos jelent'a, meg. 

Likőripari tanfolyam a m kir. erje
dés tani intézetben. A m. kir. K-,-Jéatsni 
Intézet folyó éri november hó 9 tőt 19 ig 
likőripari tanfolyamot rendez. A tanfolyam a 
likőripar teljes elméleti és gyakorlati tudni 
valóit félöleli. Tandij két millió korona, mely
ben az összes gyártási nyersanyagok - á b b á 
a hallgatók által s gyakorlaton - <>-< Utott 
likőrök ára is bent foglaltatik.' A tat : i„.rot 
sikerrel végzett hallgatók látogatási -izooyit-
ványt kapnak. Jelentkezni lehet i landij le

bír vagyok. Vagyonom három milliárdot l'uzetése mellett november l-ta, fcnii intézet 
meghalad, MEGNŐSÜLNÉK. Fuleségül vennék I igazgatóságánál (IL Debrői-ut 15). A nallgatók 
bozzámil.ő hajadont, vagy fiatal özvegyet j száma korlátozva van s azok a leéntkezés 
Vagyon másodrendű, fÖTeltétel háziasság, jói 1 sorrendjében vétetnek fel. 
lelkttség. Leveleket >Karácsonyi esküvő.'jel--í Alsóságon a Leventék :. tir ti .1 itaá-
igére Kiss Hirdetője Budapest, Kossuth La- ; gao feiűlhzettek: dr. Kiss Lajos 100 ezer K, 
jos ucca tizenöt továbbit Rehberger Mihály, Mekler Gez.i.Gónye Károly 

Levéste hírek. A levente ifjak elmé- I 60 ezer koronát A szives Mül fizeti aekért 
leti oktatása a héten kezdetét veszi, még I 
pedig az ev. elemi iskolában, az 1905—6—7 
évfolyambeliek kedden, az-1908—9 évbelieké 
szerdán és az 1910—11 és 12 évbelieké 
csütörtökön este fél 8 órai kezdettel. Ma és 
minderi vasárnap" délután 2 órakor pedig 
gyakorlati órak tárulnak a Vásár terén. 

Tisztelettel értesítjük a t. vevökö-
zönséget, hogy 300 db legújabb divatú 
n r í i Lf I I FI Ó t ral(tárunkbé bé
l i ü I K d U d l érkezeit, azokat 
vételkényszer nélkül a külön konfektio 
osztályunkban bármikor megnézhetik. 

továbbá beérkeztek a világhírű 
Joss oroszlán védjegyű ingek és gallé
rok, melyek kizárólag csak cégünknél 
kaphatók. 

Ajápljuk továbbá az angol öltöny 
és télikabát kelméket. 

Pichler kalapokat. 
Leguiabb divatszövetek és flanelok. 
Regenhardl vásznak és asztalne

mű A Kötött árukat. 
Hí jo árut olcsón akar beszerezni, 

igt csak a * 

divat druházában vásároljon. 

Megnyílt a Westend-szallo A Nyugati 
pátfaadaar érkezési oidalao'epütt üzletházak-
bai modem es k é n y e l m e s szálló létesült, 
mely a polgárság szükségletének kielégítését 
c.'.oz'.a.-A feregni. nt.-.- -zobakban állandóan 
melegvíz és központi fútes t , rendelkezésre, 
llírdök. személyfelvonó, figyelmes kiszolgálás 
e- méttányoé' arak t-;szik vonzóvá r2 uj vál
lalkozást, mely Pongricz Sáodor igazgató, a 
temesvári Lloyd kávéh:.z é- Paliace travehaz 
vott tq'aidoiiosanak vezotese alatt* éli 

Ültessünk gyümölcsfái I Dnghvary Jó
zsef faiskolája (Cegléd) megkezdte a szalli-
ta-t Budapesti irodája VL Andrassy-ut 56. 
Árjegyzék ingyen. 

• tulkában az adofelszolamlasi bizott
ságok. A pénzügyminiszter szeptember 26-an 
kiadott rendelete az összes adofelszolamlasi 
bizottságokat október 12 vei munkába állította 
azzal, hogy az 1926. évi jövedelmi ea vagyon
adó felebbezéseket még november régéig le
tárgyaljak. Az érdekképviseletek mozgalmára 
megeng dte Bud János pénzügyminiszterjiogy 
a mezőgazdasági kamarák két adóügyi szak
értőt delegáljanak az adofelszolamlasi bizott
ságokba. A Felsődunantuli Mezőgazdasági 
Kamara adóügyi szakértői október 10-én 
Győrött értekezletre gyűltek össze, amelyen 
Ormándy János kamarai igazgató hosszasan 

köszönetet mond az elnökség 
k Felsódnnántali Mezőgazdasági Ka

mara Értesítőjének 19. számi< -neV-n. tarta
lommal most jelent meg. A 36 oldalas vas
tag füzet .ártalmából kiemeljOk Ormándy 
János kamarai igazgató ajtai in Külkereske
delmi helyzetinkről szélöv tárgyilaxs cikket 
és az- állandó rovatokat, közga-dasag, vasúti 
tarifák, mezőgazdasági termékek érv- -sivse, 
kisgazda termeivények kivi l- l- sz.ira.isb.tn. 
Adóügyek. Munkásügyek." Növénytermesztés. 
Agrochemia. Szőlészet. GyUmiilcsésset Nö
vényvédelem. Állattenyésztés stb. A nagy 
szakértelemmel szerkeszteti .-.-akiap- kötoz-
hetetlen a gazdáknak. V / 

A FelsódnnántnU Mezogazdzsi'ji Ka
szára hivatalos lapjában állast foglal a köz
ségi gabonaraktárak hatósági létesítése mel
lett, aminek célja a gabonaspekulacíó ' -tőreae 
lenne a kisgazdakOzönség erdekében, tgeo 
praktmus értékű táblázatban allitoitd össze 
a győri kamara a főbb gazdasági t - aéuyofc 
vasúti fuvarleveleit a foetosabb fe's.- ,o»aluli 
állomásokról, mely táblázató1, alapja, i s leg
kisebb gazda is rögtön kiszámíthatja. aUied a-
pesti paritást, melynek nemtudása •"'.•én ter
ményeinek értékesítésében állandóan rövidsé
get szenved a gazdalársada < « Ugyancsak 
számoszlupos táblázatban számol be a kamara 
arról, hogy Felsődunantnl m-i - éj- h-n a 
gabonák, répa, burgonya terméshozama ho
gyan állt ez évben, amiből kjtonik, hogy a 
100 holdon alód kisgazdák átlagai jelentéke
nyen kisebbek, tehát e tAren -nett. - sok a 
tennivaló. 

Ha nem akar a téten Űzni, ugy már 
most rendelje meg szén és : -. Ü _S -gletet 
Wittmann Andor cégnél, hol a - .ó li po
rosz, külföldi es h ;/ II szenekel i->$c ceóbb 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindi ncemü 
épitó anyagok, tetőtől ilapi: a !• gjoot minő
ségben es legolcsóbb árban kaphatók-. . 

Értesítés. 
Értesítem a tisztelt tiulgyki.zönsé-

•2ét. hogy készítek |utányos áron 

divatos kabátokat, 
ruhákat és fehérneműt. 

Varrodám 
van Celldömölkön a Hollóai-tér 20. sz. 
házban. Bejárat a kapunál. 

Szives pártfogást kér 

Ladányi Ilona 

http://sz.ira.isb.tn


i oldal. 42. a«am. 

F O D R Á S Z O K ! 
Ajánlom dasan felszerelt rak tá ra 

mat az összes fodrászati kellékekről a 
legolcsóbb á ron: 
1 db 27—28-as valódi Pollart borotva 

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

75000 korona. 
1 db >Jnwel€ vagy »Mars« 'hajvágógép 

l a 150000 korona. 
1 db Koh-I-Noor szaká i t ép la 150000 K. 
A többi fodrászati kellékekről k iváoat ra 
árajánlatot kfildnk. 
.Gillette, penge élesítés db. 1000 K. 

OaidaságokI Uradalmak! A kö 
zelgő őszi nyírási szezonra ajánlom ló és 
m a r h a n y i r ö gépkOSzörOlésre modernül 
berendezett mOhelyemet. Nagy rak tá r t 
tartok kézi és lendkerekes ló és marha
nyi rö gépekből, valamint összes alkat
részeikből. / 

Vidéki roefrend.Wa.krt a legrotidrbb idd 
alatt as a legponlo.abb.Ti trljeaitem. 

Araira oly oloók, hogy a postaköltség alig 
jelent nlasMires meslerheléit 

Forduljon hozzám biialomm.l, cégem 
10 érc áll fenn. Kirítt tititrlcttrl 
LANCSAR1CS VENDEL, műköszörűs 

'tírenruT Jii-os-ucca 1. 

Férfiszabó üzlet. 
Van szerencsénrTrs^telettcl a n. é. 

közönség b. tudomására adni, hogy 
Celldömölkön, édesatyáín házában, Mes-
terucca 4. szám alatt (szemben a vil-
lanyteleppel) 

férfi- és gyermekraha szabó 
mtibeiyt nyitottam. Elvállalok e szakmába 
vágó minden uj munkát, javítást, puco-
láít, vasalást, fordítást a legolcsóbb árak 
mellett. Úgyszintén bozott szövetekből 
rendelést felveszek. Bátorkodom az 
alanti árakra a n. é. közönség b. ügyei
mét felhívni: ' 
1 férfiöltöny munkadíj 250.0Ó0 K 
1 férfiöltöny fordítás 300.000 K 
1 f-rfi sacó munkadíj 150.000 K 
1 Térfi nsdrág munkadíj * 76.000 K 
vasalást, javítást, tisztítást, pucolást a 
legolcsóbb árban számítok. 

A n. é. közönség szíves pártfogását 
kérve, maradok kiváló' tisztelettel 

Guttmann László 
férfi- és gyernukruha szabó 
Celldömölk, Mesl r ucca 4. sz. 
(Szemben a viUanyleleppel). 

L-.agandó é- levelezőlapra ragasztandó. 
Megrendelő lap. 

A L L I A N C E Kereskedelmi. Részv. TárUfcság 
— BÜDATtól' . V. Nádor ucca 23. 

Alulírott imyr. i . . . -,n a Vargha i - ' sz ló 
v. ra. kir. pénzűéi i könyvszakértő s z ö f p s z -
t *• j"-n megjelenő „Adóügyi ütmutato Lexi
kon" cimü mti-.et e- at.-.i .....koronát 
—...yyid jüi«-g 'a 44500 szamu postatakarék-
píin.iari számlára befizettem —- postautalvá
nyon bekflldöt'em. Az Összeget kérem után-
yéteezm.*) Megjelenéskor c-mnnir- poslan 
azonnal in-gkü de..dő. 

Ken , : 
Alair.is: 

Pontos cím; 
•) A nem kiránt worrr tórlendrt. Bolti ára 

SOOOOO l . ElSSzelésbeii 160.000 K. A kinyr teljes 
ára k-|W.-r»l II teiz sm. i . 

.'' - Eíy ügyes fiu 

tsLjí o n c ü i 
feh--tetik Siagar Béla VMS és festék-
kn^edés tb ' - r ; -^Mtirrrötsy' Sajti ucca-

A U T Ó 
teherfuvarozási vállalati 

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

A teherautóval való szállítás gyors, 
egyszerű és olcsó. 

Vendéglősöknek borszállítás, épít
tetőknek építőanyag szállítása, vásáro
soknak a helyszínre való vitele, magá
nosoknak kisebb-nagyobb szállítás a 
teherautóval a legelőnyösebb. — 

Szíves pártfogást kér, tisztelettel 

v-s . : Schöntag Márton 
\- J nagyluvaros. 

mm ami—a—i i m i in I i n mi 1 1— i 

Eladó ház. 
Celldömölkön 2 utcai szoba, nagy elő
szoba, k o n y h a , mosókonyha, kamara és 
a-"szükséges mellékhelyiségekből álló 
ház szép f^ryümöic'sös kerttel eladó. 
Azonnal elfoglalható. Cím a kiadóban. 

Szölöoltványt 
Ripária portális «ős Marvéder alanyon, 
hazai gyökeres -Vesszőt, gyökerén Ot-
hello vesszőt, sima és gyökér s ripária 
portális vesszői - nagyobb é> kisebb 

télelekben szállít á 
Balatonvidéki s io löte lep vezetősége 

Tapolca. Baiálon m - l l e l l 

A legújabb divatú haló éa 
ebédlő, szalon-berendezések 

megérkeztek 
KLAPPER FÜLÖP 

bútoráruházába, ahol ások a 
legolcsóbb áron vásárolhatók. 

• Aki szépet és olcsót akar, nem 
mulaszthatja el, hogy ezen bútorokból 
ne vásároljon. 

Ugyanitt az összes fűszer és cse
megeáruk kaphatók. 
Kárpitos munkák 

a leglz lésesebben készülnek 

W-E S T E N D - s z á l i ö 
VI. Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvar) 

M E G N Y Í L T . 
Központi fittes. Fürdők. Lift. 

Melegvíz a mosdókban 
Polgári árak I . 

Pongrácz Sándor iyazgató 

Zongorát, 
lehetőleg rövidet bérbevénnek. Dm a 

kiadóhivatalban. 

Eladő ház, 
| Celldömölkön a Ferenc József-ucca 7. 
j szám alatt, nxtly áll: egy nyitott üzlet

helyiség, hat szoba, egy istálló, egy 
i kocsiszínből, Öinr.ével és megfelelő mel-
I lékhelyiséj>ekkH Bővebbel a helyszínen 

a tu'ajdonosok megbízottjánál. 

i E k y c b ú t o r o z o t t s z o b a 
. nosan ' 

november hö 1-ére kiadó. Címet meg
mondja a kiadóhivatal. 

' M é z é d e s 
; badacsonyi 
| a Griff-szállodában kaphaló iilerenkint 16 
í ezer koronáért. Elsőremiü villá-n ggeiik. 

A If-rjohb borok, ebédek é s vacsorák. 
Egy 232 literes bjtelesitett olasi 
transport hordó 

eladó. C i m megtudható a kiadóban. 

Eladó ház. 
Ctildömölkön Erzsébel-ucca 17-18. sz-
ház szabad kézből azonnal eladó. Bő 
vi-bb felvilágosítás nyerhető Celldömől-

hiio, Dsákiicca 3 - / á m alall. 

Teljesen 
megszűnik 

a lelesieges alkuvás, ha ualeui *usaroi, 
mert áraim hihetstlsn olcsók. 

Férfi en. f »: , , , kfikabál 700000 K tói 
Kői • 700000 . 
Férfi öltönyök , 700000 . 
Börk. >*i. 1-ó-Ti ti i es 1300000 > 
Gyermek Oifüv, v. k-l^at 250000 > 
Férfi és fiu, női vagy leányka kábá
tokból Ina* nyesel o .les i . kieléeitö 
nagy-iktat. Gzözódján meg I 

Altcann Bernát 
angol íaáaarnha • .'apa, Kossuth u 9 
Ftokszlet: Veszprém Rákóczi ter 1 

Szoba-butorok 
lei • si-n jó á 'b .pnlban 2 igiy. 2 éjleli 
*•/. Itrény m á r v á n y - l a p p a l , .2 iuha-;:--k-
r é t y , 1 n a g y t ü k ö r asztallal; 1 : r ó a » z ! a , 
1 e b é d ö .tszlal U£V e g é s z b e n , mini 
egyes darabokban i-i azonnal o i c ő n ej-

C i n « k iadóh iva ta lban 

uj must 

*3L 'I£Í £L t j javíttatni óhajtj 
_ n g y keresse fel 

Biczó István 
Lajos-uccában 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 á r mellett és azokat kifogástalanul végzi 

m 

Nyomatott Uinkg-reve Nándor villanyeróre bcrcndezelt könyvnyomdájában, -Celldömölk. 
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