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A cel ldömölki villanytelep összesített 
mérlege 1920—25 évekről. 
Fulyó évi szeptember hó 20 án megje

lent Kemenesalja 33. számában a legjobb 
tudásommal és jóakaratommal megírtam a 
celldömölki villanytelep mikénti helyzetét. 
Kimutattam a lehetőséghez képest pontosan, 
nogy_ az 1920. év elejétől ráfizetett a község 
erre az Özemre eca egy milliárd koronát, a , 
villanytelep most mégis le van rongyolódva. I 
Kimatattam, hogyha a telepet biztos üzem
képes állapotba akarnánk hozni, kellen* még , 
980 millió korona, de merem állítani, hogy | 
egy milliárd is kell. Hogy mire kell ez a 
pénz, előző cikkemben már megírtam, azért { 
azt ismetelni nem fogom. Kimondtam bátran, , 
hogy a lero:ieyo(óda^hoz hozzájárult a telep '• 
szak .zerhilen vezetése, ami azért volt, mert I 
az igazgatói, g pészethez nem értő emberek," | 
ügyvédek voltak és a szakember keze pedig , 
kötve volt. Megmagyaráztam, hogy a telep | 
házikezelé-ben c-ödbe kerül, mert a község j 
nem képes finanszírozni a telephez szükséges 
00* egy milliárd koronát, azért allitum é- i 

- tudom, h'iüyba a leiepet bérbe nem adjuk, 
ellehetünk kezűivé arra. Is - y a községnek j 
kö'c-önóket kell felvenni, vagy az adózó pol- j 
garsázra olyan pótadó kivetése hárul, hogy '• 
nyögni fog bele. Varn-unk pénziára -épen 
mert a villanytelepnek kellett adni 244 mii- j 
lipt, a jéggyárnak 65 milliót, üresen maradt, I 
azért gondoskodni kellett a köz.égi háztartás ! 

egyensúlyba hozásáról, tehát nem lehetett j 
mást tenni, ki kellett vetni a község polgá- | 
rum az 50 százalékos pótadől 

Mint a község népe által a képviselő-
testül-tbe beküldött tag,lelkiismereti köteles- ; 
ségemnek tartottam a várható veszedelemről 
községUnk polgárságát nyilvánosan értesiteni. 

Tárgyilagos es a körülményekhez képest 
pontos értesítésemmel egy kissé elevenére is 
találtam, mert a szombathelyi >Hir< október 
13 iki 884 számában ugyancsak fenti cim 
alatt egy válasz cikk jelent meg dr. Bisitzky, 
Weisz Izidor ej dr. Tompa Sándor aláíras
sa), me'y cikk teljesen félre teszi a köteles 
tiszteletér és olyan hangon támad ellenem, 
mely megentedhelö nem volna. Egyetemit 
végzett emberektől pedig épen nem lett rolón 
várható. 

Ők Stombalhelyrc mentek tárgyalni a 
c»l|i ligyet, <m ellenben — bár a »Hir« napi
lapban is .adtam egy kis választ — csak 
idehaza, a celldömölki közönségnek, celldö
mölki lapban adom meg a válaszomat, mely 
lapot minden celli polgárnak módjában van 
olvasni,,mert en azt tarlom, hogy a villany
telep ügye a város ügye, a varbs pedig a 
polgárság, tehát hogy mi történik, milyen 
gazdálkodás folyik a város vagyonával, ahhoz 
nemcsak a képviselőtestületi tagoknak van 
köze, — akiknek ők a . H Í M cimü napilapot 
me.'köldotték — hanem közé van ahhoz, 
minden .celldömölki polgárnak, még pedig 
tekintet jiólkül arra, van-e vagyona vagy : 
nincs, mert akinek vagyona nincs, valamilyet, j 
adot valami címen fizet, már pedig aki fizet, | 
jogosan akarja tudni, hogy a fizetett fillérei ; 
hova lettek fektetve, hogyan lettek — jól, | 
vagy rosszul — felhasználva. C ! 

Éppen azért, mivel én a polgárság ér-
dékeit tarfom elsősorban' szemelőtt, adom le 
itt C - i ldöiiK • ik . ' i . i a szombathelyi »Htr«-ben 
ellenem elhelyezett cikkre a válaszomat. A j 
cikknek 'minden részletére kitérve, pontosan 
okmányszerűen részletezve adom meg.vála
szomat, hogy ne mondhassák rám .azt, 'hogy 
1 viaszom "lejből kapott, azért kijelentem, 
h.,r.y -, IssJaaaOSPdTj vállalóin a felelősségcL 

A cikk első része azt mondja: valótlan 

az, hogy azért kellett k Ívelni az 50 százalé
kos pótadót, mert azt a villany telepre szán
ták, hanem mert erre rendelét van. Jellemző 
— azt írják — bogy a cikkíró ezt nem 
tudja. Ugylátszik nem mindent tudatúak vele. 
Továbbá azt mondja e cikk, hogy én bakból 
vagy légből kapkodtam össze az,egész tudo
mányomat. • v ^ / T 

Hát igen t csonka igazgatóság, igenis 
állítom és tudom, hogy az 50 szazaiékos pót-
adót azért kellett kivetni, murt a villanytelep 
igazgatója —.'dr. Tompa — folyton pénzért 
jart a képviselőtestület nyakára és így elvitt 
244 milliót a város pénzéből-, amely pénzre 
a költségvetés szerint -szükség lett volna. Hogy 
pedig a fedezet meg legyen, kivetették az 50 
szazaiékos pótadót De mivel az a mai napig 
beszedve nem lett, azért -rtm is tudtunk a 
városban semmit csinálni, azért járnak ju t 
adófizető polgárok az uccui járdákon sárba, 
vízbe, azért nem lehet esős idúut-n a Baross-
uccan szekérrel járni, azért nincsen kövezett 
járda sok-sok uccaban, mert az erre elő
irányzott pénzünket Tompa igazgaló költögette 
el és nem volt miből megcsinálni. Kellene 
Celldömölkön fürdő. Csatornázás kibővítés-
artézi kut, ki kellene építeni az. egészségre 
már rég veszélyessé váll vágóhidat stb. 

. - Arra pedig nem volt rendelet, hogy 50 
százalékos potad.il kell kivelui, hanem arra 
volt rendelet, hogy 50 százalékos pótadoi ki 
lehet vetii, ha arra a községuek szüksége 
van. Mi ugyan kivetrttok, mert szükségünk 
volt rá, d.» a polgárság kímélése szempont* 
jábol az: nem szedtük be. Tehát nem áll az, 
hogy vei in oera tudatnak semmit, mert velem 
mint a pénzügyi bizottság tagjavai igen is 
mindent tudatnak és tudok is mi ti t.t. ami 
varosunk életeben történik, még pedig annál 
az egy.-zerti oknál - fogra, hogy én minden 
pénzügyi bizottsági ülésen és minden képvi
selőtestületi gyűlésen kötelességszerűen otl 
vagyok, viszont nem lehet ezt elmondani a 
cikk első aláírójáról, aki a* pénzügyi bizott
ságnak tagja ugyan, de annak ülésein soha 
meg nem jelenik. — Hogy * kö csont vissza
követelem a teleptől az természel-*, mert 
majd ebből a pénzből fogjuk megcsinálni az 
utakat, járdákat és a többieket, amit eddig 

— épen ra. rt az erre való pénzünket a telep 
költötte el — nem tudtunk végrehajtani. 
Nem tudom, — igenis nem tudom — hogy 
a Ganz azért nem kötötte meg a szerződést, 
mert az áramdíjakat nem ő állapíthatta meg 
1919. végénr-niert nem is igy volt hanem 
azért nem kötötte meg a szerződést, mert 
neki az idevonatkozó 'Üzemi bérszerződés' 
25. #. második bekezdése jogán a község a 
szerződési felmondotta és a telepet hazi 
kezelésbe vette. Ha a Ganz kezelése alatt 
volt üzemzavar, az legfeljebb órákig tartott, 
de viszont 1920. február 15. 16. 17, 18. 19, 
20 és 2t-én azért állt a telep, mert nem 
volt olaj, tehát nem való az, amit a cikkírók 
állítanak, hogy 1920. óta, amióta a város 
kezelésében van a telep, nem volt üzemzavar. 
Az sem való, hogy az elrepedt gepalványért 
a község 70.000 koronát fizetett volna. 

Azt mondják a cikkírók, hogy nem tu
dom azt, hogy akkumulátor elvitele után — 
1918. óta — nem volt nappali áram, azt meg 
viszont elfeledem megemlíteni, hogy 1924. 
július óta van áram — délután — nappal 
is. Hogy 1918. óta uem lett volna nappali 
áram, azt tagadom. A 'nappali áram akkor 
szűnt meg, mikor az egyik gépnek eltörött a 
tengelye és nem volt nappali áram egészen 
1924. közepéig és hogy akkor tett áram, az 
nem Torapa igazgatónak és az igen tisztelt 
igazgatóságnak köszönhető, hannm a képvt-
selótéS ületuek, aki megszavazta egy 40 lóerős 

szivognzmoior megvételét.éa azt majdnem 
teljes összegében — 244 millió korona — 
ki is fizette. . , 

Hát az természetes, hogy az igazgató
ság, de különösen Tompa igazgaló est a saját 
vívmányának lartjajiololt nem ó gazdalkodla 
ki a telepből, de azért nagyra Van TtlBv ' 

Továbbá azt írják a cikkírók, hogy "a 
gépház teteje azért volt rosz, mert a bérlő 
elhanyagolt.-, azt.azonban nem tudják, hogy 
az épületek javítását nem a bérlő tartozott 
végezni. 

De most jön azután valami; -ami jel
lemző á-cikkírók nem tudásara és tényleg 
jotz*l raoiidom most mar én önöknek, hogy 
arait rtak.azt valóban légből kapkodták össze. 
Azt mondják ók: azt már csakugyan tudhat
nám, hócy a gépház tetőzete az eladott 40 
hold fö ld arábó: lett kijavítva. Továbbá, hogy 
1920. év első napjaiban adták el * 40 hold 
fö ldet és az ezért kapott ecy millió korona-
nak felét, 500 ezer koronát kényszerkö.csön-
ben vették el, 1920. inarciu 18 an. Ez nem 
all ! 1920. első felében a t lépet a község-
bim kezelte, ann'ak akkor még nem volt 
igazgatósága, azért az olajat és egyebeket a 
biro vásárolta. ,200 ezer koronát tariogatoit 
a bíró a varos pénztárában olajra és • -1 a . 
pénzt a bélyegzés tényleg olt erte és 100000 
koronát tényleg elvittek. A varos 40 hold 
földje nem sz év. elején, hanem 1920. szep
tember es október hónapokban lelt eladva. 
Tehát nem áll az, hogy a földeket 990. elején 
adták el egy millió koronáért és annak felét 
500 ezer koronái lebélyegeztek volna 1920. 
március 18-án. Ezt a cikkírók ha-hl vették, 
de hasból vették azt is, hogy a város a vil
lanytelep épitésérreJz félveti 360.000 korona 
alapkölcsönnel teljes összegében tartozik. 
Erre mér visszatérek akkor, amikor a Ganz 
által a városnak Gzetrtt áramdijré3zesedésről 
lesz szó. 

Art mondják a cikkírók, hogy a kOzség 
az áramot olc-ón adta, azért folytatódott a 
leromlás. Szerintük az áramdíjban még az 
elfogyasztott nyersolaj árát s-m szedték be, 
hogyan került volna pénz a fejlesztésre. Ez 
sem igy vau. A kOzség mindig szedett olyan 
magas áramdíjat, mint amilyent a környékbali 
rillanytelepek szedtek. Ha pedig elég volt 
másoknak az az áramdij, különös, hogy Cell
dömölkön nem jöttek ki vele. 11.el, mikor 
nálunk az áramdij 1200 torona, akkor Szom
bathelyen az üzletek 900, a magánosok ég 
házigazdák 750, a tisztviselő sorban levő 
emberek pedig 650 koronát fizetnek. Papán, 
ahol a villauytelepet szintén a város kezeli, 
800 korona áramdíj mellett 150 városi 
tisztviselőnek 1—2000 hektowattot díjmen
tesen ad. Tanintézeteknek, korházaknak, más 
jdlékonycélu intezeteknek, 'társulatoknak 25 
száraiékos kedvezményt adnak, motorikus 
áram pedig 620—720 korona. Győrben 760 
korona az áramdij, motorikus áram pedig 375 
K. Tapolcára hivatkozik a cikk, szeiinte ott 
1300 K az áramdij, de elfelejti tudatosan meg
említeni azt, hogy ott a kOzség világítása 1000 
korona, a 25 gvertyafényfl pausál égő havi 
46 ezer korona, á motorikus áram 350—700 
korona, a havi árammérő órákért fizetnek 
1000 koronát Nálunk ellenben fizetünk egy ' 
pausál égőért 94 ezer koronát, tehát 38.000 
koronárai többet, mint Tapolcán és ez azért 
is esik súlyosan a latba, mert ezt többnyire 
kisemberek, szegények fizetik, akiknek 38000 
korona havi többkiadás sokat jelent A mo
torikus üzemnél nálunk annyit fizetünk, mint 
a rendes világító áramért, tehát a celli mo 
torral dolgozó iparosok 850—500 koronával 
fizetnek i.ibVt az árt-m heklowattjaert, mint 
a lapolrsi I iparosok. Az uccai világítást a 
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város 1000 koronáért kapja, mi pedig a sajá; 
telepünknek leszarjak a illanna sírt az 1800 
korona áramdíjai. Cs ezt a tapolcai villany
telepet, ert a maszat a Ganz kezeli. Kár 
rol l tehát erre a tapolcai villany telepre hi
vatkozni és állításait epen ezzel a tapolcvi 
TÍ I I íny teleppel alátámasztani az igen tisztelt 
cikkíróknak. £ 

Hogy milyen helyes volt Celldömölkön 
az 1200 koronás villanyár megállapítás., az 
kitűnik a lenti összehasonlításokból. Tompa 
igazgató szerint ez jaz ar helyes 1 

Hőst azzal "foglalkoznak a cikkírók, 
bogy az én megállapításom a közvilágításról 
nem helyes, mert-a község 1930—23, erek
ben nem fizetett a világításért stb. Azután 

' azt mondja, bogy én mint pénzügyi bizott
sági tag a varos pénztárában kamatozás nél
kül hagytam feküdni több száz milliót stb. 
Végül arra a megállapodásra jut, hegy nem 
is tudhatja azt — amit t i . ők — egy fa-
ker •sk.-d.t. sem egy pályafelvigyázó. — En 
pedig azt mondom, hogy amit megírtam, 
azért vállaiim a felelőssegei. Dtana jártam 
a dologit tk és az tényleg igaz, hogy három 
évi.; nem fizetett a község kozvilajútxsért 
Ezt elismervén, azért az általam már kimu
tatott 1.122.374 600 korona ráfizetésből levo
nom a fenn barom érre általam felveti 235 
millió koronát As akkor marad a tiszta ráfi
zet-s 920. ota a mai napig 887.374 000 K. 
Ebből azután nem lehet lealkudni, sem leta
gadni semmit. Ez a való igazság Én mint a 
pénzügyi btzolt.ág tagja :,g r tettem a 
képviselőtestületben indítván,t arra nézve, 
hogy * város pénztárában levő pénzeket 
tegyük be a takarékba. Ha a cikkírók xzon 
a képviselőtestületi gyűlésen ott leiuk volna, 
tudhatnák azt is, hogy erre az inditvauyra a 
községi főjegyző, azt válaszolta, hogy nem 
lehet felsőbb engedély nélkül a péuzi igy el
helyezni. Most már a községi peuzek a ta
karékban vannak. Ebből latszik, hogy a cikk
írók nem tudják, hogy mi történik a testületi 
üléseken, mert azt oem igen látogatják és ez 
legsúlyosabban érinti dr. Bisitzky ural, aki 
mint a pénzügyi bizottságnak is tagja, de 
annak ülésein mint sbogy mar előbb is mond
tam, soha meg oem jelenik, tehát nem csoda, 
ha nem tudja mi történik a városi pénz
ügyekkel. 

Erre adja meg a város népe a választ, 
bogy en a buta, a lenézett (skereskedő és 
pályafelvigyázó értek-e lobbet az Ogyekhez, 
vagy pedig a cikkírók. Intelligens emberek
kel állok azért annyit elvárhat
tam volna cikkíróktól, bogy a magánéletem
nek békét hagynak. ín ha pályafelvigyázó 
voltam is, arra mindig baszké voltam és 
vagyok ma is, mert szolgálati kötelestégem
nek a legpontosabban feleltem meg, Legjob
ban Igazol aa a királyi kitüntetés, melyet 
hűséges és odaadó szolgálatomén, 1910 ban 
kaptam. Azonkívül szolgálati feljebbvalóimtól 
kapott számtalan más elismerés és jutalmazás. 

Azután elmondjak cikkírók, hogy én a 
Ganz malmára hajtom a vizei annak akarok 
rek ámul csinálni, tehát kilóg a lóláb Azután 
elmondja, hogy a Ganz hogyan viselte ma
gát, hogy elvitte a hasznot, azután megiot 
köt étkezik egy csomó öndicséret, mely ...e-
nn mióta dr. Tompa az igazgató, azóta 600 
mi IÓ; ruháztak be a telepbe, azután arra a 
következtetésre jutnak cikkírók, hogyha a 
teli pet bérbe adjnk, megint pénz kell. Azután 
me: én azt merem mondani, hogy ők meg 
biz látatlanok, azután ismét én jövök sorra, 
me-t azt mondja: a buta ember bizalmatlan-
koc'ik, de minél okosabb valaki, aouai ke
vés )b* bi/almatlan — eztk ők I aaatan el-
moidják, hogyan kellett volna gazdálkodni a 
teleppj, hagy. most mar a gazdálkodásból uj 
gépeket lehetne venni, végül megint a község 
következik, hogy oem ellenőrizték a Ganz 
kezét eléggé, azért nem volt haszon és hogy 
a Gsnz minden évben csak kétezer koronát 
fizetett, ami kb. a közvilágításra kellett Az
után iskolát tart a senkinek és elmondja, 
hogy mit kellett volna csinálni, hogyan kel
lett volna áramdíjakat emelni annakidején, 
hogy hasznot hozott volna a telep. Azután 
elmondják, hogy uj gyárat vett át a Ganz 
1909-ben. Fizette érte a szerződés értelmé
ben a tiszta nyereség felét, de legalább 2000 
koronát és ez a 2000 korona csak a közvi
lágításra volt elég, azért a Ganz 10 évig 
ingyért használta s telepet és a gépek hasz

nált áitapotban kérditek a község kézébe. 
Kérdés — azt mondja a cikk — szabad-e 
visszakívánni ezt? Azután elmondják, hogyha 
raulaszta tok történlek, hal most hozzuk 
helyre. Továbbá elmondjak, hogy majd most 
mit fognak csiuálni a teleppel. Azután hogy 
mit dolgoztak, híva vezettek villanyt, meny
nyibe került és Ihallgalni szeretnek a villany
telepnek a város állal adott 244 millió korona 
kölc-önneJc á vi szafizetését stb. 

Jön egy csira i biztatás, kecsegtetés a 
' jövőre nézve. Accumulátnr sem kell már a 

lelepnek. Az accümulator'ról tudni kell, hogy 
azt Tudor cég 1918-ban, már jóformán a 
háború vedén leszerelte és hadi célokra el
vitte az accumulalorl. Ezzel a céggel szerző
dést kötött a város arra nézve, hogy az accu-
mnlátort a békekötést követő egy és fél év múlva 
eredeti állapotának megfelelöleg visszaállítja, 
amennyiben ezt elmulasztana, a községnek 
évenként mintegy 1900 arany korona kárté
rítést fizet Ez a szerződés a telepen fekszik. 
A cég azonban fütyöl a szerződésre és a 
kártérítésre és sem az accnmulatort uem 
szereli fel, sem a kártérítést nem Szett 

Való tény, hogy a villanytelep igazga
tósa-, a felszólította a céget az accomulator 
visszaállítására, de az hivatkozott a vesztett 
háborúra és az accumuiátor felszerelését 
megtagadta. A község-képviselőtestülete azért 
állított jogi embert a telep élére, hogy ilyeo 
dolgokban eljárjon, de nem sok hasznát látja. 
És meg kell abban nyngodni, hogy egy — a 
mai értelemben véve is nagy összeget — cca 
400 millió korona veszteséget' elkönyveljen, 

j Ez a cég hadiszállító volt, aki bizonyára 
; nem vesztett a liaboruo — minthogy egy 
I hadiszállító sem ment tönkre — és-most mégis 
i megtagadja az accumulátnr visszaállítását 

Ezt azonban nem tűrjük el, erre még visz-
| szatérünk. 

A vdlanygéphez dinamó sem fog kel-
, leni, faoszlopok sem kelleork 20 évig — 
! naivitás I Ezeket a cikkírók maguk °eno 
I hiszik ei, tehát ne gondolják azt, hogy majd 

a jámbor, tudatlan közönség beveszi. — Az 
után megmagyarázzák, hogy nem kell a Ganz, 
hanem keli nekünk a Tröszt, vagy a Vizierő 
Szövetkezet stb. 

Ezekre igen könnyű lesz válaszolnom, 
még pedig olyan választ adok, amiket.cikk
írók sem fognak tudni megcáfolni. Hogy mi
ért emiitettem a Ganz céget, annak az az 
oka, hogy Csonkamagyarországpn ma az 
egyetlen cég, melyet nem érintett a gazda
sági romlás, sőt épen az ő részvényei a leg
drágábbak, ami azt jelenti,, hogy az ö szé
nája rendben van, tehát bízni lehet benne. 
Azután meg akinek annyi villanygyára vartnem 
határos, — hogy egyik-másik gyára nem 
jövedelmez egy bizonyos ideig Ha cikkírók 
jobbal tudnak, ám hozzanak jobbat én annak 
csak örülök, de azt his-em a Tröszt sem 
jobb, a Vizierő Szövetkezet meg még az 
embrió korát sem éli. 

Azután hogy a Ganz nem fizetett voloa 
a telepért, hogy az azt 10 érig ingyért hasz
nálta volna, az tévedés. Az üzemviteli bér
szerződés 7. §. második bekezdése igy szól: 
• válUkozó évi bif fejében fizeti a községnek 
a te.ep ideiglenes üzembeheiyezése napjától 
kezdve a berszerzödes tartama alatt azt az 
összeget, amelye: a községnek a kölcsönösz-
szeg évi anuitasa fejében a pénzintézet ré
szére fizetnie kell és pedig oly m don, amint 
az a község es a pénzintézet között létre jött 
szerződésnek megfelel.. A község a villany
telep építésére 35*1 ezer korona amortizációs 
kü.csoui vett lel olyan ieiietelek szermt,hogy 
évenként a kámato! is beleértve 19.940 K-t 
tizei tflrieaatésre Ezl az i a Ganz 
fizette 10 erén keresztfii, tehát fizetett a 
község he.yr-tt 199£00 koronát Azután az 
utolsó években mar fizetett Porkoláb dr. 
szerint 12—14000 koronát nyereség címén 
a városnak. 

Az üzemviteli berszerzödes 9. §. előírja 
bérlőnek azt, hogy ha a máv. a villanyvilá
gítást bekspeso tatja, tekintet nélkül arra, 
hogy egyébként van-e jövedelem, 2000 ko
ronát köteles évenként ezen a címen a köz
ség pénztárába befizetni. Tebát téves a cikk
íróknak az a beállítása, bogy a Ganz nem 
fizetett semmit, vagyis ahogy ők állítják, hogy 
a szerződés értelmében a jövedelem felét, de 
legalább 2000 koronát fizetett évenként,mivel 
pedig haszon nem volt, hát fizette a Ganz 
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csak a 20011 koronát, amit a i áros meg a 
közvilágításért visszafizetett' neki. Ez az álfi-
tás csak a cikkírók nagy tájékozatlanságát 
áruja el. .' 

Látszik, hogy ki nincsen tisztába a szer
ződéssel, ítéljenek azuk, akik olvassák ezt a 
választ, hogy én a lesajnált fakereskedő, vagy 
a dr. igazgátásagi tagok vannak-e tisztában 
— azeal amit írnak. Azt IS írja. a csonka 
igazgatóság, hogy'600 milliót ruháztak b- a 
telepbe, du csak azóta, mióta annak dr. 
Tompa az igazgatója. Ezt az igazgatóság 
maga sem hiszi ol. Egyetlen szivógazmotorl 
vettek ócskán 64U mázsa búzáért es ennek 
árát majdnem tisztán a város pénztára fe
dezte, amivel még most is tartoznak a vá
rosnak. 

Mintán pedig éhhez a géphez nem volt 
dinamó, elvette Torapa igazgató a baszna-,, 
laton kívül álló 8C lóerős olajmotor.ol a 
dinamó gépet és raszerellette erre- a gépre 

| és most, ha e használaton kivűl álló gépet 
meg akarjnk javítani, csak dinamóért kell 

I cca 150 millió koronát fizetnünk. Mivel pedig 
! az a dinamó már meglevő leltár volt, szín- , 

lén a veszteség számlájára megy. íny a hir- ' 
' detelt — összesitsük — 600 milliós bem- I 
, házasokból lejön a varos által a gépért tize- j 

tett 244+150 millió, marad csak 210 milltó. ' 
I Ha pedig a 244 millió egy eri 20 '/a-os kanna- ; 
; tál is hozza z-t intjük — 48 milliót — marad ! 
j a beruházásra 162 millió korona. Ezzel szem- j 

ben áll azután a cca egy milliárd korona, ; 
melyei a kö/gség a telepre költött idáig. Igy 
fest a 600 milliós beruházás. Baj volt azután j 
a fent említett szivógázmotorrál is, mert- a • 
tengelye nem felelt meg, azért azt rögtön i 
átalakították egy másik gyárban — Anderla 

— cégnél és ezért ismét kellett 14,306.700 
koronát fizetni. Ezl csak a zárszámadásokból i 
tudtam meg, mert erről a testületbeu nem 
hallottam 

Következik azután, hogy a Ganz uj 
telepet vett át és azt 10 év múlva rongyosan, ! 
elhaszuáltan adta á t Hat az természetes, í 
hogy a használódat folytan minden tönkre i 
me.y, de kérdem, miért mondták fel a szer- ; 
zöd-st a Ganznak és miért vették át tőle a 
telepet, mikor az az ő kezében jövedelme- j 
zett, ami fentebb már látható. Hiszen a Ganz | 
szerződése 50 érré szólt* Gauz 1919-ben az 
egyik gépet javította, de mikor tudta, hogy 
neki menni kell, annyit javított a gépeken, i 
hogy azok üzemképesek legyenek addig, mig 
ő azokat átadja. Tudvalevő, hogy egy Diesel I 
motor élettartama villamos üzemeknél cca I 
10—15 év, ezért ha egy kicsit is körülnéztek 
volna, nem kellett volna a telepet saját kézbe 
venni. Most már könnyű beszélni, akkor kel
lett vötha okosnakr tenni. Azután meg, hogy 
a város s telepnek adott kölcsön pénzét 
vissza követeli, az természetes I Arra nekünk 
nagy szükségűnk van. Ezt nem engedjük le
alkudni Csak emlékezzék dr. Tompa igazgató 
ur, mit ígért, mikor a pénzt kérte. Azt ígérte, 
hogy a pénz csak rövid időre kell és mi 
csak azért szavaztuk meg, mert azt gondol
tuk, hogy tényleg visszakapjuk rövidesen, de ! 
mivel ennek már elmúlt'egy éve, azért most j 
már nemcsak hogy a tökét nem kérjük vita- | 
sza. de anoak még 20 százalékos kamatát , 
is követeljük. \ 

Azt is mondja az igazgatóság, hogy a 1 

villanytelep minta dr. Tompa az igazgató, -
1924. évben 270 milliót, 1925. első felében' 
140 millió: jövedelmezett Hát ez sem igy I 
van 1923. évről papíron kimutatva volt ' 
23.267 K 96 fillér nyereség, 1924. évről I 
s nmen csas papirou 282,503.257 K 20 fillér, 
ez összesen 255.662555 K 16 fillér. (Erre 
mondjak azt, hrniy 270 miiüó jövedelem volt 
1924 beii.i Mikor pedig ezt kimutattak ha
szonnak, akkor tartoztak a városnak 244 
millióval, tehát a 232.503,257 K 20 fillér 
papíron kimutatott 1924. évi haszonnal szem
ben én kimutatom, hogy cca 12 millió ko
rona deficit volt Az 1926. első félévi zár
számadásnál kimutatnak 146 millió korona 
tiszta hasznot, a valóság pedig áz, bogy a 
rendes üzemi fenntartáshoz szükséges fenyö-
oszlnpok árát az első félév végén nem tud
tak kifizetni és a bankból voltak kénytelenek 
20 milliót kamatra kölcsoovennt Igy feat a I 
villanytelep mérlege, amihez a cikkírók sze- j 
rint én nem értek. 1 

Ne emlegessük — mondják a cikk irói 
.' — a mult hibáit, hanem lássuk tisztán a 

Celldömölkön, t X - melleit 

e g y felség 
kiadó és a z o o J c,m a 

káfj,J 
JÓI 

keresünk b«rfse^Urerpap- ' 
rika és egyéb « L eladá
sára. AjinlztosiiEy.i, jel 
"Révei Rpdolf 

Aradi-i 

Két szobás 

l a 
a szükségei 
in. r l-re kiadó. 

S Z 
azonnal kiide. 

Eladó 
ÖZV. H-irtdeoít 
jenesen noresj 
kor gazdasági 1 

árverésre 

Szeged, 

nagy 

novem-
lalalban. 

A 
{Antalban. 

üj borbély 
Tisztriettatl 

n. é. közönsége k 
mölkön á Savi 
karek pénztár 
berendezett 

borbély fe Illetet 
nyitottam. FA 
a hygi-nta 
lemben ne, 
időben 

Szíves paitta 

s P * » 

Magyar-
9 óra

önkéntes 

Ixlet. 
- - vidéke 

>.? Cslldö-
Ijti T»-
qjonoan 

hogy 
lelő űzle-

uiiDden 
•atn ki. 

inztele.iti-1 
• István 

fnd-ssz. 

U l t i 

kii,! 

divati 

Szaraik 1 

H.7 



3. oldal. KEMENESALJA 

'-ÓD, ojKc melleit. 

' ü z l l é g 

lót 
n eWiajlarre,pap-

! eládá-•Síéb 
iníKoívBvtj 

Szeged, 

nagy 

novem-
vauiban. 

ZlA 
fciado. ijlratalhan. 

Magyar-
I 9 óra-
önkéntes 

• b é l y f üzlet . 
és vidéke 

9fij C-lldö-
ljai Ta-
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gyárat javuló helyzetében. Nézzünk a közelgő 
Vizierőre, végOl lenyegetés ^formájában uév-
szerinti szavazást kérnek a" közgyűlésen. 

Kijelentem, hney én emlegetni fogom 
ée ostorozni fogom a rillanytelepen elköve
tett hibákat mindaddig, mig villanytelepBnket 
biztos kézben nem lat.-m A mai gépi be
rendezés mellett ki vagyunk téve annakJiogy 
egy szép napon megáll valamelyik gép és 
azután ha nem is az egész varos, de leg
alább a /ele sötétben. marad, talán hetekig, 
ebben már 18 án volt ré szün* a dOinölki 
részen. Accumulátorunk nincs, ami pótolnár 
bizonyos ideig valamelyik gépet elromlás 
esetén. PénzOnk nincs, hogy 400 milliói tud
nánk kifizetni érte. De nemcsak ezt kell, még 
kell a romokban beverő gép kijavítására cca 
350 millió korona, ehhez kell dinamó cca 
150 millióért, a most még Özemben levő 
idajmotor kijavítására szintén cca 150 millió 
=M 950 millió. A rendes üzemi fenntartáshoz 
szükséges összeget talán megkeresi a telep, 
amig ki nem dől, de a szükséges többi be
ruházáshoz szükséges összeget hounan vesz-
»zük 1 Erre adjon választ a t. igazgatóság. 
A városra ne számítson többé a villanytelep, 
mert ott elég a kiadás, elég a baj. A villany
telepet csak a bérbeadás mentheti meg. 

í n a telep felett csak a jogos kritikát 
gyakoroltam Ezt teszem a jövőben is, ha 
annak szükségét látom. Ehhez való jogát 
senkinek megtiltani nem lehet. Amely Uzeín 
a kritikát el nem bírja, úgysem életképes, az 
pusztuljon. , " •• 

Dr. Porkoláb Mihály ügyvéd, volt vil
lanygyári igazgató urnák a Kemenesalja 39. 
számában irt cikkére is legyen válasz ez a 
cikkem. Neki sem mondhatok mást, mint 
amit itt elmondottam Egy hozzáfűzni valóm 
azonban van. Mégpedig az. hogy Porkoláb dr. 
ur rossz néven vette én tőlem azt, hogy őtet 
a cikkemben érintettem, ellenben nyugodtan 
tűri azt, hogy az utódja folyton azt hangoz
tatja, hogy a telep C3ák azóta tud produ
kálni, amióta ő az igazgató stb. 

í n kijelentem, hogy ebben a vitában 
sem dr. Porkoláb urat, sem a villanytelep 
igazgatóságat sérteni nem volt szándékomban. 
Kijelentem továbbá azt is, hogy ezt az ügyet 
részemről lezártnak tekintem, 

Csoknyay Jehtef. 
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Pápai áldás. Jövő vasárnap, Minden
szentek napján az apátsági templomban Jándi 
Bernardin apát ünnepélyes szentbeszédet,majd 
szentmisét tart nagy papi segédlettel. A szent
mise után őszentsége XI. Pins" pápa külön 

| megbízásából ünnepélyes pápai aldáat fog
adni a hívekre. 

Jelen azámonkból helyszűke miatt több 
kezlemény és hirdetés kimaradt, ezeket jövő 
számunkban hozzak. 

Levente-egyesület válasz tat ányi gyü 
léaét kedden tartotta, amelyen Kirchner Elek 
társelnök elnökölt. A gyűlés megnyitása előtt 
az egyesület nagyérdemű elnökének dr. Knváts 
Kálmánnak haláláról emlékerett meg, amely 
emlékbeszédet itt közlünk: 

T. Választmány I Alig két hete még,hogy 
innét az elnöki székből dr. Koráts Kálmán 
érces, lelkes szava csendült a Levente .Egye
sület tagjai felé es az életerős, kemény térti 
törhetetlen energiája és akarása áradt felénk 
minden szavából. 

S ma, két hét után elnémult az érces 
szózat, a törhetetlen energia megtört' s meg 
az erősek lelke is megdöbben, még bátrak 

I szive is megremeg a kérlelhetetlen halál ily 
orv lecsapásán. Hisz olyba tűnik az emberi 
elet >mint az álom, mint a fűszál, mely reg
gel sarjad, reggel még virágzik és sarjad és 
estvére elhervad es megszárad.. (Zsolt) 

Még mintha most is fülembe csengene 
szózat, mellyel ő az iljn leventéket 

munkára hívta, harcra tüzelte — ü maga 
pedig már elköltözött, itthagyott bennünket, 
kidöntötte a sorból a kifürkészhetetlen isteni 
Végzés, mielőtt a küzdelembe belefáradhatott 
volna. 

Es most nekem jutott a szomorú, a 
nehéz szerep, hogy a mély levertségtől és 
meghatottságtól elfogódott hangon emléket 
állítsak egyesületünk első elnökének, az irá
nyító társnak, az igaz jóbarátnak. 

M. t választmány I Hogyan beszéljek a 
megboldogult egyesületi érdemeiről? Hogyan 
beszeljek alkotásairól, melyeket Neki köszön
he tünk? . . . hiszen a sok szép eszme, érté
kes szándék és nemes gondolat, mely a mult 
ülésünkön oly hévvel ömlött ajkairól, csak 
fájó, égő ige'maradt, melynek beteljesülését ő 
maga már sohasem láthatja . . . a lelkes prog-
rammbeszéd, mellyel a Levente Egyesület 
magasztos feladatait körvonalazta, egyszers
mind hattyúdala volt. 

Rámulatott az útra, melyen egyesüle
tünknek haladnia kell és lehanyatlott erős 
karja, mielőtt még az utat elérhettük volua. 
M t választmány I _ Én mégis ugy érzem, 
hogy első elnökünk még' éleiében lerakta 
egyesületünknek igazi alapköveit, nem szóban, 
nem írásban, sem kőben, hanem a lelkünk
ben, azál tal . . . hogy példát adott életében, 
hogy lehel az ember mindenkor egész férfi, 
egész ember. 

Van-e valaki közönünk, aki nézetéért, 
véleményéért, meggyőződéséért kész votna 
ugy harcba. allaui, ugy verekedni, mint ó 
szokott volt, mikor nem tekintett ee jobbra, 
se balra, se születésre, se kegyre, se a saját 
előnyére, se a kapott, se az adott sebekre, 
hanem csak a vélt igazságra: a meggyőző
désére, melyért teljes egyéniségét maradék 
nélkül vetette latba. 0 nem tartozott á >se 
hideg se meleg, emberek közé, egyformán 
tudott szeretni és gyűlölni. 

ú megmutatta nekünk nem egyszér.hogy 
kell a barátnak á jóbarát mellé állni, bogy 
lehet érdekében mindent elkövetni, ha bajban 
van s hogyan kell akár testi épségének ve
szélyeztetésével is segítségére sietni. Óh, 
akinek ő volt a barátja, erre a barátságra 
mindenkor biztosan építhetett akár a Siou 
hegyére. 

Ő megmulatta, hogyan—kell az élet sze
rencsétlenjeinek a pártját fogni; esze, szive 
és erszénye sokszor kinyílt előttük s akinek 
az ügyét magáévá tette, az nyugodt leheteti, 
hugy bármilyen kíméletlen harcba kerül is, 
ö a sikerig, a győzelemig meg uem áll. 

Amint meg tudta érteni az emberi hi
bákat és meg tudta bocsátani az emberi 
gyarlóságokat és nem vallotta magát aem 
mentesnek azoktól, amennyire tudott Önfel
áldozó szeretetlel szeretni, ép ugy tudta — 
erős egyéniségek tulajdonaként — ellenségeit 
kérlelhetetlenül, engesztelhetetlent gyűlölni. 

Férfias keménysége gyakran megnyilat
kozott a mindennapi élet apró harcaiban, de 
volt-egy szent helyt: s családi ház belseje, 
ahova-szivének minden melegségét és szere
tetét és a kemény lerfi minden megható gyön
gédségét Összegyűjtötte. M. t választmány I 
az igaz testvéri érzésnek és az edetanya 
iránti rajongó szeretetnek meghatóbb példá
ját ritkán mutatja az élet 

Ezzel a pétdaádással telte le m. t vá
lasztmány boldogult elnökünk az egyesület 
alapköveit sziveinkbe és én ugy érzem, hogy 
az Ö éjetpéldaja, mint útmutató csillogó mé
cset, énnek a Levente Egyesületnek minden 
tagjára ráveti lényét, világát És ez az ö 
világossága fényeskedjék nekünk, hogy: tud-

- lünk olyan hü, igazi barátok lenni egymáshoz, 
mint amilyen ő volt barátaihoz — s ás 
egyesület bajtársi szellemét nem kell félteni 
soháT~-— 

Alijuk a harcot mindenkor ugy, ahogy 
ö állotta s akkor'nyugodláe mutathatjuk ha 
kell, akár ökleinket egyesületünk ellenségei
nek. Legyen bennünk emberszeretet és jóér
zés, mint ő benne volt s akkor egyesületünk 
minden jónak és szépnek készséggel áll szol
gálatába S tudjuk a mi édes anyánkat drága 
magyar hazánkat ugy szeretői, amint ő sze
rette édesanyját s tudjuk a haza ellenségeit 
ugy gyűlölni, olyan engesztelhelellenűl, amint 
ő tudta gyűlölni ellenségeit, akkor nem kell 
félteni sem a Levente Egyesületet sem a 
Csonka Ország jövőjét 

S adjon az Úristen nekünk erőt ehhez; 
— az elköltözöttnek örOk békességet! 

Ezen beszédet a választmány tagjai 
nagy megilletődéssel hallgatták. A gyűlés meg
nyitási után elnOk indítványára aa elhunyt 
iránt érzett tisztelete és szeretete jeléül Ozv. 
édesanyjahoz jegyzőkönyvi kivonatban rész
vétiratot intéz. A téli oktatások helyéül t t 
ev. gyülekezet engedelmével az ev. iskola 
Árpád uccai btlyiségét jelölte ki. Az egyesü
let hiányzó szereire és eszközei beszerzésé

hez szükséges összeg felvételét bal tre/ta el 
annak részbeni ledezésére a közel jövőben 
zászloszeutelést fog rendezni A Várok' aha! 
juttatott, a Félix-liget mögOtt el'.-1illő játszó 
terel szintezteii és es elő sövénnyel latja M 
s igy lehetővé teszi, hogy a tavasri mérkő
zések már az uj sportpályán fognák liiegtar-
tatui. A téli korcsolya-sporlra a l ' o k liget 
két tavat fogja egyesíteni a egy iuiel-in jég
pályát foga sportolák rendelkezésére hoc . 

Rómábil az apálprimási v'ftasxtáaról 
háromheti távollét után Jándi Bernardiu dö 
tn.ilki apai hétfőn érkezeti vis ... Celldö 
mölkre. 

Eljegyzés Tory Ilonkát, Tury 
a budai .Zöldhordó. vendéglő hdajdo 
kedves leányát eljegyezte Reze 
bérlő Kér pusztán. 

A Berzsenyi Dániel Irodai 
veszeti Társaság pénteken délutái- Kaposvá
ron a vármegyeház kistermében i irtotta.ala
kuló gyűlését, melyen az flgyve. i tő eddigi 
tevékenységéről beszámolt az alapszabályo
kat felterjesztették, a vezetőséget -ueivalata-
lotlák és több előterjesztést elfogadlak. 

Autós etküvö. A mult szombatou ritka 
esküvői felvonulás volt délután 2 urakor at 
apátsági templomba, amikor Farkai István 
budapesti lakos vezeUe oltárhoz Horváth 
Juliskát A nászmenet Vas Gynla helybeli 
kereskedő két bérautóján vonult le;. 

György 
losának 
Krittóf 

Mű-

Tisztelettel értesítjük a t. vevőko-
zünségel, hoj?y 300 db legújabb divatú 

női kabát 
érkezeti, azokat 

vételkényszer nélkül a külön konfeklio 
osztályunkban bármikor megnézhetik. 

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

Ajánljuk továbbá az angol öltöny 
és télikabát kelméket. 

Pichler kalapokat. 
Legújabb divatszóvetek és flanelok. 
Regenbardt vásznak éa asztalne-

müek. Kötött árukat. 
Ha Jó i n t olcsón akar beszerezni, 

•IT csak a 
Testvérek 

divatáriiházában vásároljon. 

Ha Alsótágon. Szerdán délután léi 8 
óra tájban a tűzoltó laktanya szireiiaja lompa 
bugással r&zia fel városunk megszokott csend
jét, vassisakos tűzoltók kerékpáron nyargal
tak a külvárosi tűzoltóság szertárához, jelezve, 
bogy tűz van. Csakhamar el is iudoit n Iecs-
keudő a tüz színhelyére, Günsbergar Mihály 
szérüs kertjéhez, abol a tüz egy szalmakazalt 
hamvasztott el, igy csupán a tüz tovnbbter-
jedesének ' meggatiasara vonatkozó mentési 
munkálatokat végezték el a tüzo.toc A derék 
károsult tűzoltóinkat jól megvendégelte t ugy 
látszik ezek, de különösen t kootis, kissé 
többet ivott t kelleténél, igy törten: ..rután 
az a kissé hihetetlen esel, hogy Celldömölkre 
érve, a Hubert-vendegló előtt a v-lts szembe 
jövő kerékpáros csendőrt elgazoltál;. A fiatal 
cseudör különösen lején súlyos sérűléaeket 
szenvedett Beszállították t kOzkórházba. A 
vizsgálat megindult, hogy kit terhel t gon
datlan a g. 

Rabié a templomban. Hétfőn virra
dóra az öreg József bácsi sekrettyés a temp
lomba menve arra a meglepetésre jutott, 
bogy a tiz mellékollár teljesen üres, t t 
oltárteritők hiányoznak, a keresztek ét gyer
tyatartók pedig le vannak szórva További 
vizsgálódása folytán látta, hogy a templom
ban levő Osazea perselyek zárai feszegeléstől 
össze vannak rongálva, tőt a perselyeket ia 
több helyen kivagdosták. A templom főoltára 
melleit elhelyezeU nagy tolólétrát pedig a 
tárház ablakahoz támasztva találta, de sze
rencsére a tolvajok oda már nem juthattak 
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el. mert valószínűleg megzavartak őket a 
műnk íjakban. A kár körülbelül másfél millió 
kor., i , amely összeg nem lul magas, ami 
miatt a hivők nagy elkeseredéssel vannak, 

- hanem maga a gaztett gerjeszti bennük a 
felháborodást, mivel pár éren belől ez már 
a második eset, bogy a templomba betörtek. 
A csendőrség erélyes nyomozást indított a 
tettesek előkéri lésére. 

Jókai Ünnepély. Halt szamunkban már 
jelez.ók, bogy az ev. ifjúsági egyesület ma 
délután 5 órakor az ev. templomban Jókai 
ünnepélyt tart. Az ünnepély közenekkel kez
dődik, .majd oltári ima, mondja Nagy Sándor 
leizési Az egyesület férfikara a Hiszekegyet' 

, énekli, ezután következik' Nagy Miklós bobai 
lelkész ünnepi beszéde Jókai munkásságáról, 
Szorády Denés -tanító művészi orgonajátéka 
ot.'.n éneket az egyesület férfikara, ezt követi 
Tida Dezső bobai tanító szavalata: Mese a 
mesemondóról, záróima után a Himnusz 
-c-s lése. Az érdeklődőket szeretettel meg-

- hívja ezen ünnepélyre az egyesület vezetősége, 
Egy Példái Üzleti Elv. örömmel ko

jtoljuk olvasóinkkal, hogy az üzleti szolidsá
gáról és legjobb szöveteiről világszerte köz
itmert SEMLER cég őszi és téli eredeti an
gol női éa férfi kelmekolönlegességeit occassiós 
eladás keretében a vásárló közönség rendel
kezésére boc-ajtja. A közönség, amely 7b ér 
óta innen szerzi be szövetszükségletét, boldo-
gan vette tudomásul a kitűnő minőségű szö
vetek mérsékelt árait. Az óriási forgalom 
folytan felhalmozódott ezidejü minden méretű 
maradékait a cég Becsi ucca 7. számú fóűz-
lotébeu a legjotányosabb áron kiárusítja. Ez 
alkalommal ismételten bizonyította be az 
1850. óta közmegbecsülésben alló cég, hogy 
mindenkor szem előtt tartja vásárló közön
ségeitek erdekeit mely egyúttal a SEMLER 
oig űz m elve is. Felhívjuk olvasóink figyel
mét, hogy a cég a vidéki vevőit- soronkivfll 

-" pontos és figyelmes kiszolgálásban részesili 

Országos vásár. Az október 24-ére 
hirdetett celldömölki országis vásárt a hol
napi napon fogják megtartani Előreláthatólag 
a vásár nagyforgalmu lesz. 

A tüioltók szüreti mulatságára lelülfi- ', 
zetett még Szalay József pénztárnok 50 ezer . 
koronát 

Bpsrí. Szomorú ospja volt a mult va
sárnap mind a két egyesületünknek, mért 
ám. : idehaza a Törekvés 9:2 arányban súlyos 
ver séfet szenvedett az Alba Regiálól, addig 
a C. S. E.-t meg Veszprémben érte vereség 
a V. T. C-tól 3:0 aranyban. Kommentárt 
hozzáfűznünk ezen szomorú tényhez igazán 
fO ösleges. lAnnyit azonban megállapítottunk, 
bogy a labdarugó sportunk az utóbbi, időbén. 
igen nagyot csúszott a lejtőn lefelé, mert 
azoktól az egyesületektől, amelyeket még a 
műit . vb.ni is megtanítottak a celli labda
rugó portot respektálni, fölényesen és soro-. 
satusan kikapnak. A hibákra a mai helyszűke 
miatt a jövő vasárnapi számunkban fogunk 
rámut ilni, addig is azonban jő lesz, ha az 
egyesületek is keresik ezekot, hogy a közön
ség i pénzéért ellenszolgáltatást is kapjon 
olyanformában, hogy a játékosok szép és 
élv«zetes sportot nyújtsanak, ha azt akarjak, 
Ispyy a mérkőzések látogatottak legyenek. 

Kajd és Kőcsk községek között az 
orszá; uton eszméletlen állapotban találta a~j 
káldi orvos Knslyan Ferenc celldömölki vas
utast, akit nyomban az első-segélyben része
sített és intézkedett, hogy a súlyos beteg a 
kórhá/.ba szallittassek. Különös az esetnél az, 
hogy Kustyán nem emlékezett és most sem 
••mtek.szik arra, hogy mi történt vele. Karján 
és fején sebesült meg súlyosabban, ruhája 
össze volt rongyolva, kerékpárja pedig ott 
feküdt mellette az árokban. A*iülOnÖ3 eset
ben a csendőrség nyomoz, hogy kiderítse 
a vnlót 

Férjhez adná malomtnlajdonos és gaz
dálkodó Sálai, háziasán .nevelt leányát Ho-

v zofnány bénősülési lehelőségén kivfil nagyobb 
ingatlan és pár százmillió készpénz. Ismer
kedést létrehoz: »ELiT£« iroda, törvényesen 
bejegyzett cég, Kossuth Lajos.ucca tizenöt. 
Ogjelzéstelen levelezés.) 

Levente hirek. A héten már megkezr 
dódtek i leventék oktatási órái az ev. elemi 
iskolában azzal a kOIOmbséggel, hogy az ok-

talási órák nem mint a mult számunkban 
közöltük, hanem hétfő, szerda és szombat 
este vannak, míg JUT. összes csapatok továbbra 
is vasárnap tartoznak -a Vásár téren délután 
2 órakor megjelenni. 

Szoptatósdada bdtejö, egészséges (rönt
gen, vérvizsgálattal) mindenkor rendelkezé
sére áll az évtizedek óta közismert dr. Szegő
félé Dajkavizsgálóban. Budapest VL Sziv u. 
09. Mindenféle megbízatások és felvilágosítá
sok telefonon is. Interurbán 93—22. 

Ültessünk gyümölcsfát 1 Un ah v ár y Jó
zsef faiskolája (Cegléd) megkezdte a szállí
tást Budapesti irodája VI. Andrássy-ut 56. 
Árjegyzék ingyen. 

Ba nem akar a télen fázni, ugy már 
most rendelje meg szén -és faszOkségletét 
Wiltmann Andor cégnél, ahol a valódi po
rosz, külföldi és hazai szeneket legolcsóbb 
árban házhoz szállítják. Dgyanott mindennemű 
építő anyagok, tetőtől alapig a legjobb minő
ségben és legolcsóbb árban kaphatók. 

- 43. szám. 

A legnjabb divata háló és 
ebédlő, szalon-berendezések 

megérkeztek 
KLAPPER FÜLÖP 

bntorániházába, ahol azok 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 legizlésesebben készülnek. 

Értesítés. 
Értesítem a tisztelt hölgyközönsé

get, hogy készítek jutányos áron 

divatos kabátokat, 
ruhákat és fehérneműt. 

Varrodám 
van Celldömölkön a Hollósi-tér 20. sz.' 

házban. B járj! a kapunál. 

SZÍVOM pártfogást kér 

Ladányi Ilona 
szábónő. 

Zongorát, 
lehetőleg rövidet bérbevennék. Cim a 

kiadóhivatalban. 

W E S T E N D - s z á n Ö 
VI. Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvar.) 

MEGNYÍLT. 
Központi fűtés. Fürdők. Lif t 

Melegvíz a mosdókban. 
Polgári á rak! 

Ponoracz Sáiador lgaagató 

Eladó ház. 
Celldömölkön Erzsébet-ucca 17 — 18. sz.' 
ház szabad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágosítás nyerhető Celldömöl-

kön, Deák-ncca 3. szám aíáft 

Eladó ház, 
Celldömölkön a Ferenc Jógaef-ncca 7 
szám alatt, mely áll: egy nyitott uzú>! 
helyiség, hat szoba, egy istálló, » . 
kocsiszínből, pincével és megfelelő mel
lékhelyiségekkel. Bővebbet a helyszínen 

a tulajdonosok megbízottjánál. jgg? bútorozott szotj 
november hó 1-ére kiadó. Cimet meg

mondja a kiadóhivatal. 

FODRÁSZOK! 
Ajánlom dúsan felszerelt raktára

mat az összes fodrászati kellékekről a 
legolcsóbb áron: ' 
1 db 27—28 as valódi Pollart borotva 

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

75000 korona. 
1 db >Juwel< vágy >Mars« hajvágógép 

la 150000 korona. 
1 db Koh l Noorszakalgépla 150000 K. 
A többi fodrászati kellékekről kívánatra 
-árajánlatot küldök. 
.Gillette> penge élesítés dk. 1000 K. 

Gazdasagok! Uradalmak! A kö
zelgő őszi nyírási szezonra ajánlom ló és 
márhanyiro gepköszörfllésre modernül 
berendezett műhelyemet. Nagy raktárt 
tartok kézi és lendkerekes lo és marha
nyiro gépekből, valamint összeg alkat
részeikből.. 

Vidéki megrendeléseket a legrövidebb idő 
alatt ét a legpontosabban teljesítem. 

Araim oly olcsók, hogy a postaköltség igg 
jelent valame'ys megterhelést. 

. Forduljon boásám bizalommal, cégem 
20 ive áll fenn. Kiváló tisztelettel 
LANCSAR1CS VENDEL, műköszörűs 

Brenner Jánotruccm 1. 

Eladó ház. 
Celldömölkön 2 utcai szoba, nagy elő-
szoBá . 'konyha , mosókonyha, kamara és 
a szükséges melléKlielyiségekből 'álló 
ház szép gyümölcsös kerttel eladó. 
Azonnal elfoglalható. Cim a kiadóban. 

Egy 232 literes hitelesített olasz 

transport hordó 
eladó. Cim megtudható a kiadóban. 

Égy ügyes ti u 

t-a n o n c u 1 
felvétetik Sínger Béla vas és festék-

kereskedésében Celldömölk, Sági-ucca. 

Szölóoltványt 
Bipária portális és Marvéder alanyon, 
hazai gyökeres vesszőt, gyökeres -Ot-
hello vesszőt, sima és gyökeres ripária 
portális vesszőt nagyobb és kisebb 

lételekben szállít a 
Badacsony vidéki szölöte lep vezetősége 

. . Tapolca, Balaton mellett. 

Községek, .gyülekezetek, magánosok 
príma tűzifát, e lsőrangú porosz sze
net nagyban é s kicsiben Jutányos ároa 

Csoknyay József 
tüzifakereskedönél s z e r e z h e t i k b e 

Ugyancsak itt kaphatnak elsőrangú 
beton árul, mozaik lapokat, téglái és 
fedélcserepel^slb. "——--• ~ 

Nyomatott Dlnkgreve Nándor^ villanyerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 
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