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Felelés szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR 

Szerkesztőség é t kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendök a szellemi reszt illető kOzlem nyek 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek 

F e l h í v á s 
m a g y a r t á r s a d a l o m h o z ! 

kérésziül .Karácsonyi Hét 
örömet a 
fordultam 

éven 
szegényeknek' felszólítással 
az ország tehetősebbjeinek 

nyújtás nemes cselekedetét gyakorolni, 
most sokkal nehezebb viszonyok között 
élnek. Mégis szent kötelességemnek tar
tom a szegények nyomorának enyhíté
sére minden lehetőt elkövetni és ezért 
azzal a bensőséges kéréssel fordulok az 

jószivéhez, hogy adományaikkal tegyék J egész magyar társadalomhoz, hogy a 
lehetővé az ínséget szenvedők karácsony- j nyomor enyhítésére irányuló törekvé-
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kiadó-

ünnepi felsegélyezéséi 
Az elmúlt év őszén a nehéz gaz

dasági viszonyokra való tekintetlel már 
az egész magyar társadalmat felkértem, 
hogy a nyomorban sínylődő honfitársa
ink megsegítésére rendezett gyűjtésem
hez hathatósabb támogatással járuljon 
hozzá. Kérésem a társadalom minden 
rétegében nagy megértésre talált és ez 
tette lehetővé, hogy az elmúlt télen közel 
80.000 családnak lehetett élelmiszer, 
tüzelőanyag, ruha, vagy pénzsegélyt 

I nyújtani. 
Sajnos azonban a gazdasági viszo-

semben megértő szívvel és nemes' lélek
kel támogassanak. 

Felkérem tebát mindszokat, akik
nek bármely csekély fölöslegük van, 
járuljanak hozzá gyűjtésemhez akár 
pénzben, akár élelem, tür.ifaanyag, vagy 
ruhaadományaikkal, mert a legkisebb 
adomány is gyógyírként fog hatni a 
nyomorgó és szükséget szenvedők fáj
dalmára. 

Miután gyűjtésemnek egyetlen fillér 
adminisztrációs költsége nincs és a be
folyó sdományok a maguk teljes egé
szében, szorgos kivizsgálás után, sze-

nyok még sokkal súlyosabbak leltek. Ma [ m é | yes ellenőrzésem melleit jutnak a 
nemcsak a szellemi munkával foglálko- ' "zegéoyekbez, minden adakozó meg 
zók jelentékeny része és a munkások j l e h e t győződve arról, bogy adománya 
ezrei néznek munkanélküliségükben re- 1 f o « i 0 1 0 . ' . > h o v » a z 8 z á n v * v o » -
ménytelenül a közelgő tél szenvedései A neméseztvü adakozókat felkérem, 
elé, hanem az idei rossz termés követ- I h o »T Pénzadományaiké vagy postautal-
keztében a Bldmivelö nép nagy része I »anyon címemre, vagy a nevemet vi-
is megsegítésre szorul. Megváltozott cim- I Rfe w-*1™ •postatakarékpénztárt 
mel is" indítom meg az idei segélyakció- I csekkszámlára, a természetbeni adomá
mat, mert hiszen a nyomor oly arányo- I «f*á> M " u arról szóló ériesitéseket 
kat öltött és á segélyre szorultak száma I Pf 0 1* » m * • k e r ü M l gTÖjtőbelyek íel-
annyira megnövekedett, hogy mos' már I !̂ ?í nyernek, közvetlen a királyi Vár
nem pillanatny. segélynyujlásról, ,ará- ! Palo,4ba (szárnysegéd! hivatal) szíves 
csonyünnepi örömszerzésről van szó, 
hanem a szegényeknek egész éven ke
resztül való hathatós támogatásáról és 
segélyezéséről kell gondoskodni. 

Teljesen tudatában vagyok annak, 
hogy nagyon sokan, akiknek eddig mód
jukban állolt az adakozás és segilség-

kedjenek elküldeni. 
Budapest, 1931. szeptember 20. 

... Horthy Mikiómé sk. 

H i r d e s s e n a 

Kemenesaljában. 

T e m e t é s u t á n . 
Lehullt a függöny, beesteledett... 

24 sirhalom fölött az fisz melaochótiája 
borong s az emberek arcáról a hétköz
napok levásilják a részvét és szomorú 
meghatottság virágait. Csupán csak azok 
lelkén ül a nemfelejlés köde, akik a" 
gyermeket, az édesapái, a testvért és a 
mátkát veszítették el. Az ő szivük nem 
felejt, mert nem tudják elhinni, hogy 
az emberi gonoszság elvetemültségében 
olyan életeket oltson ki, akiknek csak 
az volt a bűne, hogy a kikutathatatlan 
Sors rendelkezése folytán szintéit osz
tályosai lettek ennek a keserves életnek. 
Egyetlen egy sem volt köztük, skinek 
az élete, annyira fényes és kényelmes 
lett volns, hogy azt bárki irigyelhette 
volna. Nem, sőt, nagyrészük csak azük-
reszabött életet húzott magával és mégis 
nekik kellett lenni a tébolyult gyűlölet 
szánalmas áldozatainak. Ezért nincs em
ber, mert nem lehet oly teremtés, ki 
az Isten lelkét hordja magában, . Ú r -
mennyire, ia-szenvedő élet jutott neki 
osztályrészül, aki még csak menteni is 
tudná a szörnyű gaztettet. 

Nincs bocsánatadás és-ne legyen 
mentegetés a tébolyodott gonosztevők 
számára! Ugyanis ők, akiket meggyőző
désük azérint nem bátoríthatott más, 
csak a rettenetes moszkvai erő, nem
csak a gyászos családok testén vágtak" 
vérző sebet, banemí a nemzetet -is sú
lyos csapás érte a szörnyű gaztett el
követésével. . 

A biatorbágyi véres viadukt tebát 
nemcsak jóságos emberek életének végső 
alkonyhelye, hanem az egész nemzet 
egyetemének fájdalmas sebe I Mementó, 
mint egy óriási gyászlobogó ahhoz, hogy 
a békés emberi életet gyalázatos és 

Csalódottak. 
Szeptember eleje volt, bánatlehelö, ősz

rehajló idó, aranyfényű délután. A nyári fény 
utolsót lobbant n lankás domboldalon s azon 
tul, a hervatag erdó szivében, valahol az is
meretlen rengetegben már haldokolt a Nyár, 

Kemenesalja nyugati azélén, ahol a dom
bok a vOlgytól elbúcsúznak, egyik falu végén, 
kicsi, fehérremeszelt ház hallgatta az elmúlás 
dalát. Őszirózsás udvarán, a vén hársfa ritkuló 
lombkoronáján a lehajló őszi naplény arany-
•ngarakban Omlott alá. 

Az Oreg fa félhomályos árnyékában ol
vasott Nemessy István egyetlen leánya, édes 
szeme-lénye, a szOgbaju Ilonka. Ajka telt volt 
és lejlett, erős formákkal; arca márvány-fehér 
s szemébea a végtelen ég egy-egy darabja 
kéklett 

A mérhetetlen őszi csönd Ölelte át az 
egész vidékét. 

Közben, mikor tekintetét Ilonka a könyv
ből fölemelte, sokszor hosszasan a messze
ségbe nézett, a szomszédos falu felé. 

Bizonyára ugy érezte, hogy egy csodá
latos hajó ringatja, viszi feltartóztathatatlanul, 
a boldogság megálmodott szigete felé. Arca 
szegletén valami különös derOsngár bujt meg, 

a boldogság oly finom harmata csillogott 
egéaz tekintetéből, melyet csak a szerelmes, 
tizennyolc éves leányok tekintetében látónk. 

Közben, amint a könyvből feltekintett, 
hirtelen boldog remegés futott egész lényén 
végig, mert a mezei uton közeledett az, akit 
várt, aki az őaz hajnalán is a tavaszt jelen
tette számára: Déry Laci, a szomszéd falu 
jegyzőjének vasutas fia volt. 

Ilonka, miot egy csodálatos madár, repült 
a mindennapi vendég felé. 

Laci kezet csókolt. Ilonka arcáról egy 
pillanatra elszállt a derű, mert ugy érezte, 
hogy a csók, mely máskor egész lényét tűzbe 
hozta, ma ellobbant észrevétlenül: lehullt, mint 
a hervadó virágról egy sziromlevél, érzéketlenül 

A vén hársfa árnyékába Öltek le mind
ketten. A lehajló Nap utolsó lénysugara lobbant 
el feletlük az égiven. . ~ 

A levegő hűvösödött. Ok nem érezték. 
A szerelem tOze lángolt benőnk s a azivOk 
muzsikált, mint valami csodálatos hangszer, 
melynek húrjait az álmodozás csendje verte. 

' Sokáig Ültek igy, szóadatlan, mélyem 
zőn, egymás mellett 

Végre Ilonka törte meg a csendet: — 
Mi újság Laci, a kinevezéssel? 

— Ha jött levél, szólt Laci fátyolosan. 

Béla bátyám Írja, hogy kinevezésemet biztosr 
vehetem. Erre vonatkozólag positiv ígérete 
kapott. 

— Ó Laci, szólt a leány, milyen boldo
gok leszünk majd mi ketten, egy kis családi 
fészekben. 

— Igen . . . boldogok . . . sugU Laci és 
a leány finoman párnázott kicsi kezét lágyan 
simogatta. 

A meghitt percek tovasuhanásán, má
moros szívvel tervezgették a bizonytalan, de 
lelkük mélyén biztosan elő jövendőt 

Az első szerelem daloló világában éltek, 
ahonnét színesnek látták az életet. Ezer és 
ezer akadályát, keserű valóságát, mély oly 
kegyetlenül tépi szét az álmodó lélek szálló 
vitorláit, elfelejtették. Nem érezték, hogy a 
mai fiatalság élete tövises országoljanak könny 
az OntOzője. 

Kedvesen beszélgettek - arról, bogy a i 
eskOvőt a kinevezéstől számított két hónapon 
belül megtartják. 

Közben Nemessycé — jóságos, meleg
szívű asszony volt — a korai vacsorával 
készült éa behívta a fiatalokat. 

A messzi hegyek lelől ősztdaloló srél 
indult el. Fekete fátyol borult a kis falura, 
sötétbe fordult az este.' 
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örült gonosztevők egyszerű játékának 
tekintik. 

A magyar puszták fölölt, panasz
kodnak a magyar szelek... ó miért? miért? 

Rettenetes leszegényedésiink, elha
gyottságunk gyászos idejében, miért kel
lett még ennek Is igy és - ti történnie!5 

Hogyha már elhatározták a rémséges 
terv végrehajtását, miért-ide jöttek, abol 
ngy is oly sok a könny, oly keserűek 
a napok ? 

De ne panaszkodjunk a magyar 
szelekkel. Inkább az iszonyú percek em
lékei tanítsanak meg bennünket arra, 
bogy vigyázzunk! Vigyázzunk, mert 
kelet réme, a szörnyű >Vörös Kakas
ismét ide akar szállni. Ismét jönni akar, 
hogy ami szent, ami emberséges, ami 
tiszta, mindent szétromboljon. 

Először csapott repülése elölt szár
nyával -és máris véres áldozatot kívánt. 
És tette azért* hogy a nemzetközi meg
becsülés megingatásával gazdaságilag 
összeroppantson bennünket s hogy ez
által minden nagyobb áldozathozatal 
nélkül kerítsen hatalmába mindent és 
megfojtsa itt a tiszta életet. 

Vigyázzunk tehát, a rém jönni 
akarl A halottakat ne felejtsük el, ha 
őrtornyunk az -ő, sírjaikon emelt pira
mis lesz és ha Európa meghallgatja segély
szavunk, kelet kapuit hiába döngeti 
Sztálin keze, a biatorbágyi halálvölgy 
felett lebegő lelkek erejével a nehéz telet 
átgázoljuk és élni, — élni fogunk. 

Jókarban levő 100—200 literes 

boros hordót 
vételre keresek. Cím a kiad. 

Ma vasárnap, hétfőn, kedden 

k é p k i á l l í t á s 
a városháza nagytermében. 

Így életrevaló indítvány a 
megyegyülós előtt. 

A szombathelyi keresztény szocia
lista párt elnöksége a közmegnyugvás 
és as ország gazdasági helyzetének meg
javítása szempontjából egy terjedelmes 
javaslatot adott- át dt. Horváth Kálmán 
Vasvármegye alispánjának azzal a kére
lemmel, hogy azt a folyó hó 21-én meg
tartandó megyegyülég napirendjére tűz
zék ki. 

A javaslat érdemes arra, hogy azzal 
foglalkozzunk még pedig azjtrt, mert 
minden pontja helyes, mert a mai köz
állapotok és az idók- szele okvetlen meg
kívánják azt, hogy minden téren meg
változzék a tarthatatlan állapot. 

A javaslat fóbb pontjai a követ
kezők : 

1. Mondja ki Vasvárinegye törvény
hatósága, hogy szükségesnek tartja a 
választói törvény megreformálását, ennek 
folytán az ajánlási rendszer megszünte
tését, a titkos szavazásnak az egész vo
nalon való keresztülvitelét, a parlament 
feloszlatását és az ekkép megalkotandó 
uj törvény alapján a választások kiírását. 

2. Mondja ki Vasvármegye törvény
hatósága, hogy : 

a) közpénztárból senki havi 1O00 
pengőt meghaladó jövedelmet nem él
vezhet. 

b) állami ellenőrzés alá helyezen* 
dók a bankok, iparvállalatok és kartellek 
s amennyiben bármelyik vállalat az ál
lamhatalom részérói akár közvetett, akár 
közvetlen kedvezményben részesül, a 2. 
a) pontban irt rendezés ezekre is kiter
jesztendő. 

c) az állami ellenőrzés folyománya-
képen a legradikálisabb progresszív adó
zási rendszer vezetendő be. 

3. Fegyházbüntetés terhe mellett 
köteles mindenki külföldi követelését ná-
ros határidőn belül bejelenteni, ugyan
ezen büntetés terhe mellett köteles min
denki az 19.31. evi január.hó 1 napjától 
kezdődően kűlállamokban elhelyezett be
tétjeinek záros határidőn belül valamelyik 

hazai pénzintézetnél való elhelyezéséről 
gondoskodni. 

Éten indítvány keresztülvitele, ille
tőleg végrehajtása érdekében a törvény
hatóság felír a kormányhoz, a parlament 
33-as bizottságához, valamint hasonló 
állásfoglalás érdekében átiratot intéz a 
törvényhatósághoz. 

Az indítvány' bizonyára nagy érdek
lődést fog kelteni a megyegyűlésen, ame
lyen éles érvcsaták várhatók. 

'Egy ismeretlen festőművész 
Celldömölkön. 

Mint szoba és oimfestót ismerik, de 
mint festőművészről, .szülővárosa is alig 
vett'tudomást egészen a legutóbbi időkig 
annak dacára, hogy a Faluszövetség ki
állításán ezüst érmet nyert s a várme
gye Kultúregyesülete művészeti szakosz
tályának tagiául választotta meg. 

Ez a liawl művész iparának ellátása 
mellett, minden szakoktatás hijján, saját 
tehetségére és szorgalmára utalva, fej
lődött a művészet terén annyira, hogy 
szakkörökben nevet vívott ki . : * 

Ujabb .alkotásaiból T. hó' 20—23 
napjain a celldömölki községháza tanács
termében kiállítást rendez Tóbben meg
szemléltük a kiállításra kerülő festmé
nyeit s megállapítottuk, hogy azok föl
tétlenül értékesek. Külön ki kell emelni 
a pompás, hangulatos balatoni tájké
peit. 

Reméljük, hogy a közönség meg
szerzi a fiatal művésznek a megérdemelt 
anyagi és erkölcsi sikert annyijai is 
inkább, mivel a középosztály megromlott" 
anyagi helyzete miatt országos nevű mű
vészektől ugy sem vásárolhat s támoga
tásával ínkább a kezdő művészek felé 
fordul. S ifj. -Reich • hnre "festményei 
kényes művészi ízlést is kielégítenek s 
bármely előkelő lakásbán helyet érde
melnek, csengeri Háczky Egon. 

Amíg bent, a barátságos szobában, bol
dogan vacsoráztak, kint a dacos őszi szél 
cibálta, tépte a megelégedésről beszélő, azálló 
luslOl a kémény tetején. S azok közül, akiket 
a jövő reménye kábitutt el, senki sem gon
dolta, hogy a színes terveket oly könnyen 
megsemmisítheti az Elet, mint a kémény füst
jét a haragvó szél. 

• 
•* • 

Egy hét múlva, hideg őszbe fordult az 
idő. A falusi kertekben valami titkos kéz el
húzta az elmúlás gyaszindulóját. Avarhalruo-
kat söpört a szél. Az élet a szobákba éa a 
rögökbe szorult. 

Nemessy Ilonka most már a szobában, 
az ablaknál olvasott. Tekintete most fátyolos 
volt, mintha reáborult volna az ősz fénnyel 
kendőzött fájdalma, 

Arca még akkor sem gyulladt ki, amikor 
megismerte, hogy Laci közeledik az avarlepte 
uton. 

Rosszat sejtett, mert lassan jött Laci, 
mint a viharfelhő, mint falusi távirat vivő, aki 
halálhírt cipel. 

Lelkét valami finom fátyol vonta be és 
ugy érezte, hogy Laci lassú közeledésével az 
szunyát rémséges perce feltartózhatatlanul 

közeledik Téléje,.hogy könyörtelenül szétzúzza 
szépséges reményvárait. 

Gyorsan — pedig ugy szerette volna 
megállítani a rohanó perceket — végig per
gett előtte a sok-sok terv, mit együtt szőttek 
Lacival. Dgy érezte, hogy az a melegszívű" 

-s7ony, aki takarít, süt, főz, dalol és szeret, 

• 

aki szeretelt férjét Iriss ebedre varja, nem ő : 
lesz. Majd a szive szakadt meg annak a rop j 
pant tudatnak a sulyan, hogy Déry Laci hom- | 
lokán a redóket nem ő simogatja le. 

Amint ilyen mély gondolatok szántották 
Ifikét végig, Laci halkan belépett a szobába. 
A szomorúság szobra volt. Ilonka remegve, 
félőn nyújtotta kezét s amint Laci megeső- \ 
kolta, k'H nagy ragyogó könnycsepp csókolta 
tovább a kicsike kezet 

Fájdalmasan fordult továbD az idő kereké. I 
' Ök alltak szótlanul, csalódottan, de szi

vük annál többet beszelt. 
Ilonka miudent megértett, fjedig Laci 

semmit sem szóit a kinevezés elmaradása felől. 
— Lássa Ilonka — jajdult szavakba 

Laciból a lélek — ilyen kegyetleu az átkozott 
Élet. Egy szörnyű pillanat két összehajló lel
ket taszitolt szét örökre.. . csak azért, mert • 
egy olyan kornak vagyunk gyermekei, melyben 
az élet egyetlen értelme: az igazságtalan önzés, 
a szemérmetlen önérdek. 

Éjszakába hajolt az este, mikor Laci I 
hazafele indolt 

Üres lélekkel, egy csodálatos világ ösz- | 
szeomlása után, elindult az éjbe . . . 

Fiatalsága huszonnegyedik esztendejében, 
amikor a leghatalmasabb nekilendülést kellett 
votiia^letkénBkTmratráa, a frtete éjszakából 
valami titkos hang kérdőn a fülébe súgta . . . 
hová ?.... miért ?.'.. merre —. meddig ?.. 

Ö ment . . . érzéketlenül a fekete éjsza
kába, uj célok, uj szenvedések elé . . . 

Kissomlyó. Szabó Kálmán. 

H Í R E K. : : ' ~ 
Püspöki konferencia Budán. Serédi Jusz-

tiniáo bíboros hercegprímás október bó 14 re 
püspöki konlerencíal hívott össze budai pri-
masi palotájába. 

Papi korona. A kemenesaljai esperesi 
kerület rom. kath. papsága ez évi őszi ko-
roüagyülését szerdáu Papocoe tartja. 

Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli 
ev. egyházkerület október hó l ó é n tartja évi 
rendes közgyűlését Kőszegen. 

Tanári előléptetés. A dunántúli ref. 
egyházker. közgyűlése Nagy Endre pápai colié* 
giumi helyettes lanart rendes lanárra léptette 
elő. Nagy Endre városunk szülötte, Nagy Sán
dor helybeli ev. lelkész fia. 

Bucsu prédikáció. Nagy Sándor evang. 
lelkész ma délelőtt a 10 órai istentiszteleten 
mondja búcsúbeszédét az ev. l>raplomban. 

A sárvári ev. gyülekezet mull vasárnap 
53 szötOb1b^égge[„.Gáspár _Lasiló uraiujfalui 
segédleJkészf választotta meg lelkészévé. 

Rendkívüli közgyüléá. A Kath. Legény
egylet jövő vasárnap délután litánia után a 
rom. kath. fiúiskola nagytermében rendkívüli 
közgyűlési tart, amelyre az egyeshlet reudes 
és pártoló, tagjait tisztelettel meghívja az el
nökség. Tárgy: határozathozatal házűgyben. 

Meglopott kocsis. Mull pénteken éjjel 
Berecz Lajos alsósági kertest szolgálatában 
álló Őri Ferenc kocsis reggel arfk ébredt, 
hogy éjszaka, amig gazdája istállójában aludt, 
ellopták feje a l ó l ' a kabátját, nadrágját és 
ezüst zsebóráját. Az ismeretlén tettes ellen 
megtette a feljelentést a csendőrségen. 

A nagytrafik gazdát cserélt. A Takács-
árvák kezelésében volt dohánytőzsdét a cell-

GyOBB, 
ségeknél »' 
keserűvíz u 
dését 
megkönnyíti, 
vérbe kertT 

Szü 
szanálás. 1 
Országos i 
miféle föl" 
Kivételt csak 
lyeknek 
hibáján kitül 
az emiitett 
ben az 
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Ac 
után i 
engedély 
kedelmi 
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amelyek a [ 
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dömölkí Hangya szövetkezet vette at 9 az 
egyelőre a régi helyiségben marad. 

Hiányt fedeztek fel a rábakecekédl 
Hangya sznvetkezetnél. A rábakecskedi Han
gya szövetkezetnél fbvanfcsoláa volt, m-lynek 
folyamán megállapiUst nyert, hogy 780 P 
áruhiány vao, Berzsenyi Gyula üzletvezető 
felelős a hiányért. 

Kitüntetett gazdasági alkalmazott. A 
földmiveléstkgyi miniszter több gazdasági cse
lédet tüntetett ki a közelmúltban.Ezek között 1 
volt Iván József-alsósági gazdasági cseléd is, | 
aki az alsósági gróf Erdődy-féle uradalomban ' 
több mint -40 évet szolgált égy hozamban. 
Iván József 100 pengőt kapott az egy em
beröltőn becsülettel végzett munkája jutalmául. 

— A pápai strandfürdő bezárult A pápai 
Esterházy strandfürdő a hűvös időjárás miatt.! 
két héttel előbb bezárta Özemét. A lezárás ' 
szeptember 15 én történt meg, amellyel be- 1 

bejeződött az idei fürdőszezou.. 

A régi világhírű magyar gyártmány, a 

Tiszaujlaki bajuszpedrő 
mindenütt k a p h a t ó . 

zállitmányok I 
zmény nem i 
tt varakeres. 
az Ausztriába 

semmiféle fű
zhető. Ennek*" j 
edvezmények, 
(toltak, haiá- ; 
serben a fel- | 
másig a teljes 

r> vonatkozó 
tlanul fe.in-

6. Egy külföldi 
Pintér Zsíg-

rierjét annak 
•s előfizetője 

éves- tudós 
vkedvezményt 
9.1 ezekből a 

Falülflzettek az alsósági Véodíakók altat 
rendezett Diakbalon. Janussy Gábor, Lázár 
Ferenc^Szabó Karoly 10 P, Ferenczy Gizella 
5 P, Béhberger Arnold 4 P, N". N. 2 P, dr. 
Hetlhessy Elek 2 50 P, Qünsb-rger Ignacné, 
Bíró Kalmáu,. Mertz Ida, dr. Varga . Mdia.y. 
N. N. 2 P, dr. M iraczy Jeuő, dr. Nesselmanu 
Gyula 1.50 P, Bunyevacz Sándor, Csajbók 
Elemér, N. N:_l-P, Fehér Józ-el, dr. Schwartz 
Miksa 50 fillér, N. N . N, N. 50 fillér. A ren
dezőség ezúttal is szíves köszönetet- mond a 
szives adományokért • 

A járási leventék mult vasárnap Alsó
ságon tartottak lövész-versenyüket, amelyen 
az alábbiak .kerültek -ki a versenyből győzte
sen: Csapatverseny. I . Alsóság csapata 206 
ponttal. Dija: Szabó Károly-léle vándorserleg 
I i . Magyargeocs 203, III. Janosháza 201 pont. 
Egyéni verseny. 1. Murai Sándor alsósági le
vente, járási levente bajnoki oklevéllel kitün
tetve (ezüst cigaretta tárca), ti. Ferenc; József 
magyargencsi levente' (zsebóra), I II . Balogh 
Béla osOngei levente (turista kes), IV. Pajor 
Ferenc kisköcski levente (asztali ébresztő óra), 
V. C-.irkovic; Jeuő nagysimonyi levente (pénz
tárca). Oktató'verseny I . Asbóth László Ma
gyargeocs (zsebóra), I I . Havasy Dénes Kis-
köesk (öv). Díjazva lett- még a legjobb csapat 
parancsnoka, Szakály Dezső. alsósági vezető 
föoktató egy karórával. 1931. oklob -r hóban 
tartandó vármegyei versenyen a celldömölki 
járást képviseli az alsósági levente egyesület 
7-es csapata. 

Halálozás. Özv. Hitler Jdórné hosszas 
betegség után pénteken elhunyt. Ma délelőtt 
temetik 

KépvieelőteatületT ülés. Csütörtökön d ' 
u. 3 órakor tartotta a községi képviselőtestü
let rendkívüli közgyűlését. A közgyűlésre 12 
tárgy volt kitűzve. 

Velekey Mihály ajánlata, mely szerint 
a pöcegödör tisztogatásnál hasznalatos eszkö
zöket (elajaolja a községnek megvétel céljá
ból. Tekintettel a mai-leromlott viszonyokra, 
a. képviselőtestület nem vásárolja meg a fel 
kínált dolgokat 

özv. Mészáros Jánosné ugyancsak fel
ajánlotta ismételten a mozi berendezést és a 
mozi jogot A képviselőtestület ugyanúgy ha
tározott, mint Velekey ajánlatánál. 

Tüzelőanyag beszerzésre pályázat terít 
hirdetve. A képviselőtestület ngy határozott, 
hogy a szenet. Wittmautól rendeli, tűzifát 
pedig házilag vásárol. 

Csecs István kéri, bogy Nagysimonyibao 
lakhasson, mert ott a szülei házában ingyen 
akást kap és beteg szüleit is gondozni tudja, 

A képviselőtestület az elöljáróságra bízza az" 
intézkedést. 

Dátán István megvásárolta a villanyte
lepen fölöslegessé vált ipari, berendezéseket. 
Most azt t é r i , hogy azoknak árát részletek
ben- fizethesse meg. A képviselőtestület tekin
tettel az illető megbízhatóságára, a kérelmet 
teljes egészében elfogadják 

Gabooavetőmag,' érőtakarmány és bur
gonya igényléseket jelentettek be a kisgazdák 
és kisbérlők. A kedvezményes akcióba csak 

ugy részesülhetnek, ha a község az illetőkért 
jótállást, vállat A képviselőtestület két igény
lőt kivéve, a jótállást vállalja. 

Kiakoro Somogyi József illetőség iránti 
kérelmét elutasítják. 

Tonyészapa állatok beszerzésére felveit 
kölcsönöket a törvényhatóság jóváhagyta. 

Domokos Ignác azt kari, hogy mivel a 
gazdálkodást elhagyta, a község mentse fel a 
földbérlet alól. A képviselőtestület nem menti 
fel Domokost a földbérlet kötelezettsége alól, 
azt azonban megengedi, hogy a bérlelet meg
bízható egyénnek átadhassa. 

* A Hangya átvette a oagylrafik kezelését 
a.Takács árváktól haszonre-z<- -edéare. A Han
gya igazgatósága ugy határ, r.ott, hogy á nagy
trafikot meghagyja a mostani helyén saját 
kezelésbe, a nagyttaSkkal most kapcsolatos 
kislrafikol pedig kezelés végett átadja Schwarcz 
nővéreknek, kiknek a városházában vaa ké
zimunka üzletük. Kérvénnyel fordult a képvi
selőtestülethez, hogy ezt engedje m c A kép
viselőtestület elutasítóira a kérelmet azon a 
címen, hogy egy régebbi határozat kimondja, 
hogy a község épületében hasonló bérletet 
többé nem ad ki, mert konkurrenciátcsinálna 
a-mar meglevő bérlőjének. T. i. a községháza 
épületében már van egy trafik, azért ujabbat 
nem engedélyezhetnek. 

Szántó Gynla illetőségét 30 pengő lefi
zetése ellenében kiadják. 

Végűi elhatározták, hogy az okt 24 re 
eső országos vásárt okt 28 an tartjak meg. 

Hirtelen halál. Egy kedves es "szimpa
tikus ny. jegyző, kemenesmihályfai földbirto
kos, linzer Róbert költözött el közülünk 
váratlanul. Meg a mull hétfőn és kedden 
Celldömölkön járt és szerdán este váratlanul 
meghalt. A megboldogult régebben Nyáregy
házán volt körjegyző. Nyugalomba vonulása 
utáo Kemeuesmihalyfán vett birtokot és nyolc 
év óta itt gazdálkodott Temetése az evang. 
egyház szertartásai szerint pénteken, folyó hó 
18-ao volt nagy részvét mellett 

Asplrln felúlmulhilatlin. V&/ 

Az alsósági ev. gyülekezet gyűlése. A 
mull vasárnap délután látogatott gyűlést tar
tolt «z alsósági eV. gyülekezet A gyűlésnek 
két foutosabb tárgya volt Az egyik a tanítónő 
választása; a másik pedig a celldömölki anya-
egyhaztól való elszakadás és önálló egyház 
alapitasÍTAtsóságpo. Igen érdekes volt a ta
nítónő választásnak a lAtrasa, amennyiben 
egyhangúlag megválasztottak Hautl Ilona bu
dapesti tanítónőt akit az elöljáróság nem is 
jelölt a tanítónői állasra. A meglepetésszerű 
választást megsemmisítették. Az nj választás 
ma délután lesz. Ahogy halljuk Hautl Ilona 
megválasztása biztosra vehető. Az anyaegy-
haziol való elszakadásnak voltak hívei, de 
voltak ellenzői is, végre ngy határoztak, hogy 
a nehéz kérdés fölött a majd ké9Őbb egybe
hívandó presbiteri gyűlés döntsön. Az anya
egyháztól való elszakadást épen most nem 
tartjuk időszerűnek. Nem olyanok a mai vi
szonyok, hogy ilyen nehéz kérdés fölött köny-
nyetműen dönlsüuk,már csak azért sem, mert 
ha elindítjuk a bomladozásl, nem tudjuk, hol 
áll meg. Mar halljuk is, hogy a sági hír hal
latára megmozdultak a kemenesmibályfaiak 
és kemenessOmjénink is és ők is k'i:0n egy
házat akarnak. 

Megvadult loápolo. A soproni huszár-
kaszárnyábah Virágh István lóápolót egy ló 
megrúgta."Ezen. annyira felindult, hogy mér
gében kilenc lovat Összeszurkált A mérges 
lóápolót, mivel nem katona, a rendőrség le
tartóztatta. 

' Gázolta. Gról Jenő celldömölki -keres
kedősegéd a mult hétfőn eete felé a mersei 
uton motorkerékpárjával Celldömölk1 felé ha-
ladva elütötte Szőke Ferenc kisfiat, aki kézi 
kocsit toll az uton. Az eljárás megindult ellene. 

Képkiállítás. A budapesti Kultúra kép-
szalon nivos kiállítást rendezett CelldoaafUkna 
a volt iáráabirósági épület földszintjén. A kép-
kiállításnak sok nézője akadt ée 
aserint több értékei festmény cserált 
A kiállítás bezárása ma eete len. 

Balf gyógyfürdő. Balf gyógyfürdő Irat-
kezelőaégének értesítése szerint a balti .Szent 
István, forrásvizek árusítását Celldömölk és 
annak környéken folyó- bó 80 atol kezdve a 
kulkezelőség maga veszi át, igy ezen a napon 
megszűnik Benkő Testvéreknek a balti .Szent 
István, forrásvizek forgalomba hozatalának aa 
engedélye. . 

A biatorbágyl merénylet nyomozása. A 
csendőrség nyomozó osztálya (Budapest L 
Böszörményi ut 21.) felkéri azokat a rádiói 
amatőröket, akik szeptember 12-ről 13-ra 
virradó éjj-len éjféltől a hajnali órákig terjedő 
időben a biatorbágyi vasúti merényletre vo
natkozó közléseket, -fogtak, hogy ezek pontos 
idejét és a közlemény tartalmat a nyomozó 
osztály paraoosookságával közölni szívesked
jenek. 

Meghűlésnél, náthaláznál , mando-
lalobnái, torokgyulladásnál, - valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta 
fél pohár természetes >Ferenc József< 
keserűvíz rendes gyomor éa béimíikö-
dést biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye szerint a Ferenc József vüt 
hatása gyors, kellemes és megbízható. 
A Ferenc Józse l keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és ftisz-ruzletek-
ben kapható. _ 

motorkerékpár verseny. A Táp,4oer 
Ijak Atleukai Clubja folyó évi október 4-én 
motorkerékpárok részére ünnepélyes keretek 
között ügyességi versenyt rendez. A versenyen 
szóló és oldalkocsis motorkerékpárok isrészt-
vehetnek. A verseny nevezési zárlata október 
1-én van, a nevezés dija gépenként 2 pengő. 
Gyülekezés október 4-en délntáu 2 órakor a 
tapolcai Szent Haromsagtéreu. Tekintettel a 
verseny országos jellegére — mint értesülünk 
— máris nagy számn nevezés történt. A ver* 
seoy érdekességét növeli, a motorkerékpáros 
varosok közötti football mérkőzés, amelyet 
először rendeznek meg Magyarországon. Leve
lezés és nevezés Hiller Miklós szakoszt vezető 
címére Tapolcára küldendők. 

Ha Budapestre utazik, első otja legyen 
a fényesen átalakított és kibővített Hungária 
fürdőbe (Budapest VII. Dohany-u. 44) menni. 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak éa 140 
pengőért nemcsak megfürodhet, hanem " jól 
meg le reggelizhet. 

Javaslat a gabonaexport politikánk meg
változtatására. A főldnrivelésOgyi miniszter 
elé Konkoly Thege Gyula -miniszteri tanácsos, 
azt.a-tervet terjesztette (el, hogy ámbár as 
árpa, zab és tengeri termés sem bőséges, 
mindamellett miután- export relációban a ta-
karmanytélékért jobb árat lehet elérni, mint 
a búzáért, n cikkekből 3.5 millió mázsát 
exponáljunk és áz igy előálló hiányt 35 
millió mázsa gyengébb minőségű búzával pó
toljuk. Igy a gazdatársadalom javara esne as 
a különbözet, amely az exportálandó lakar-
manyfélékért elérhető ar és a takarmányo
zásra felhasználandó buza ara között van és 
ami a közvetett áremelő halast is beszámítva 
körülbelül 2 mi lio pengő bevételi többletet 
jelentene. •*_'*" 

Hogyan Jatt dollármilliomos négy pesti 
bohém. Négy pesti bohém elindult Amerikába, 
hogy híres legyen. Hollywoodija értek, ahol 
dollarmilliomosok lettek. Erről szól Faragó 
Sándor rendkívül érdekes nj regénye, amely 
a Délibáb színházi hetilapban jelenik meg. A 
gazdag számban rengeteg szenzáció vas, ára 
24 fillér. 

Tárgyalások a magyar osztrák keres
kedelmi szerződés érvényben tartása erde
kében. A magyar és osztrák kormány kikul-
dötttei kőzött ma kezdődnek azok a tárgya
lások Budapesten, amelyeknek a célja a magyar 
osztrák kereskedelmi szerződés érvényben 
tartása elé tornyosuló nehézségek kiküszöbö
lése. Miután mindkét országnak egyformán 
nagy érdeke a kereskedelmi szerződés érvéoy-

—maradása—egy - Magyarországon,, mint-
AnsztrHiban nagy bizakodással tekintenek a 
ma meginduló tárgyalások elé. 



* . oldal. 

Milyen gyümölcsfát ültessünk? Erre a 
kérdésre Tálaszol a Növényvédelem és Kerté
szet legújabb száma. Ismerteti, hogy kifizető
dik e a téli gyümölcsöt elraktározni, megtanít 
a gyümölcsfa heljes ültetésére, a káposzta 
téli elraktározására, a csemegeszőlő téli elte-
vesére, a zöldségfélék korai termesztésére stb. 
Kívánatra a Növényvédelem kiadóhivatala (Bu 
dapest, Foldmivelésügyi minisztérium) egy al
kalommal dijtalanol küld mutatványszámot. 

Sírkövek márvány, gránit, termés
kövekből raktáron, nagy választékban. 
Sirszegélyek, kripták készítését, valamint 
minden kőfaragó munkákat legju'.ányo-
sabban vállal Singer Mihály kőfaragó-
mester Celldömölk. 

Kötelező gyümölcsfa védelem, A gyü
mölcsfák betegségeinek és kártevőinek gyógyí
tásáról, illetve irtásáról uj rendelet j.ilent meg 

—Csehszlovákiában. A rendeletjejsoroljbi_aj^ 
a betegségékel és kártevőket, amelyeknek az 
irtása kötelező. Ha a tulajdonos nem végezteti 
el a védő intézkedéseket, akkor a község a 
tulajdonos kárára hajtsa azt végre s ezenkívül 
a Tédekezést elmulasztók még külön büntetés
ben is részesülnek. 

Felhívás Cajldomölk és járás közalkal
mazottéihoz I Bútort megbízható és jó minő
ségben és Ízléses kivitelben bérmentve szállít 

. az ország legnagyobb és legrégibb bútoráru
háza készpénz és kedvező fizetési feltételek 
mellett. Kopstein bútoráruházak Szombathely, 
Sopron éa Nagykanizsa. 

A gabonaárak letörését a súlyos hitel
viszonyok is siettettek Magyarországon. A 
•agyar Gazdaságkutató Intézet jelentése sze
rint a julms közepén kirobbant válság a ta
vasszal elkezdődött regenerálódásí folyamatot 
megszakította. Az utóbbi betek alatt azonban 
már újra bizonyos javulási jelek mutatkoznak 
azukuak a gazdaságpolitikai inlézkedésektek 
hatása alatt, amelyekkel-a vezető tényezők a 
Tálságot leküzdeni igyekeznek. A mezőgazda
ság helyzetével kapcsolatban ismerteti a je
lentés az első félév fejleményeit, rámutat a 
kivitel nehézségeire és kiemeli, begy a buza 
árának letörését a súlyoshitelviszonok ia siet
tették, amelyek sürgős" eladásokba hajtották 

- bele a gardákat. Nagy mértékben csökkent az 
allatkivitel is és állatexportunk kilátásai az 
Ausztriával kötött kereskedelmi~ szerződésben 
biztosított kontingensnek kihasználásától, vala
mint a csehszlovák magyar kereskedelmi tár
gyalások kimenetelétől függ. A mezőgazdaság 
vásárló erejét csak 'á gabonajegyek árának 
felemelése befolyásolta némileg kedvező irány
ban. A mezőgazdaság vásárló , erejét jelző 
index szám a második negyed évben átlago
san 71.1 volt, július hónapban pedig 72-ie 
emelkedett F. csekély emelkedés jelentősége 
némileg fokozódik, ha a nem mezőgazdasági 
termékek nagykereskedelmi áralakulását is 
figyelembe vesszük. Az intézet által számított 
valóságos vásárló erőindex július végéig a 
februárban elért mélyponttól számítva 11.7 
százalékkal emelkedett. A mezőgazdaság vá
sárló erejének kisebb javulását az intézet 

. véleménye szerint az őszi hónapokban ujabb 
rosszabbodás fogja felváltani egyrészt a ked
vezőtlen termés, másrészt pedig annak követ
keztében, hogy-a szarvasmarha, de különösen 
a sertéshizlalók hizlalasi tevékenységüket kor
látozták. 

Hogy lesz a báron öböl görl. A Színházi 
Elet uj számában érdekes interjúban mondja 
el báró Hetzger Fini, az oxford görlök egyik 
tagja pályafutását. A báró lletzger név most 
sokat szerepelt a napilapokban, mert báró 
lletzger Fini Hetzger Rubinnak Karácsonyi 
grófnő titkárának a fogadott testvére. Incze 
Sándor hetilapjának uj számában ismét Nagy 
Endre számol be a hét összes színházai ese
ményeiről. Incze Sándor a eztárgázsiról irt 
cikket, Tasnády Fekete Mária Törzs Jenővel 
csii-ált interjút, Méray Horváth Károly kis 
regényt irt, Róheim Gézáoé egy pesti társa-
aágbeli úriasszony beszámol ausztráliai útjáról, 
ahol megállapította, hogy Miss Pápua fogyó
kurát tart és borotválja a szemöldökét Az uj 
filmpályázat egész sereg pályázónak a fény-
képét és igen - érdekes scenárium-ötleteket 
kőzöl. Fáy Halász .Ida, az ismert urlorasnő, 

akit nemrég verseny közben haleset ért, el
mondja urlovasnői emlékeit, a Divat-rovatban 
Gnthy Böske folytatja érdekes párizsi tudósí
tásait. Dj folytatás Maurice Dekobra .Istenek 

I es asszonyok kedvence* című regényéből. Ren
geteg érdekes cikken, gyönyörű mélynyomaso 
képeken kívül a Színházi Elet uj száma há-
romfelvonásos darabmellékletként a- Belvárosi 
Színház nagysikerű .Meddig fogsz szeretni" 

j című színdarabját közli. Kotta, kézimunkanjság 
és 32 oldalas gyermekújság egészíti ki .a Szín
házi Elet uj számát, amelynek ára 1 pengő, 

| negyedévi előfizetési díj 10 pengő. Kiadóhíva-
I tal Budapest VI. Aradi-utca 8. 

| C S A R H O K . 

I Százévvel ezelőtt és ma. 
Egy száz'éves könyv került a kezembe. 

A címe: Magyar Országnak 's a' hozzákap-
csolt tartományoknak mostani—allapnlja Bta-
tisztikai és geographiai tekintetben. Az 1830. 
évi népszámlálás alapján irta Fényes Elek. 

A mű két kötetből áll és habár röviden, 
de az akkori lehetőségekhez képest mégis fel
öleli azokat a történelmi eseményeket és je
lenségeket, amelyekből kidomborodik előttünk 
országunknak, különösen sokat szenvedett ha
zánknak, Vasmegyéuek és Kemenesaljának 

| azázév előtti helyzete. -
A .természeti tulajdonságok* cíw alatt 

Kemenesalját a vasmegyei járások között a 
második helyre sorozza. .Kemenesalja, hol a 
föld keményebb, agyagosabb, de azért hason
lóan termékeny*. 

A hegyeknél .említést érdemel a "ma
gában álló, másokkal semmi közösülésben 
nem levő Ságh hegye a kemenesaljai járás
ban. Ennek keleti oldala bazalt, kősziklás, 
kopár; egyebütt szőlőtőkékkel boríttat*. Lapos, 
meglehetős szélességű tetejéről leírhatatlan 
szép kilátás- esik s a közepén levő behorpa
dás Vas Pál lyukának, neveztetik a közön
ségtől*. ~ — 

Folyóknál csupán a Marcalt említi meg, 
mint határfolyót, mely Vas és Veszprémvár
megyék között folyik, .folyása lassú, mégis 
áradásaival sok bajt csinál. Partja, sőt egész 
környéke nádas, kakás bozótos, hanem csí
kokkal, tekenős békákkal nagymértékben bő
velkedik.. - ; ' ~ ; ~ • / r ' 

Azóta eltűntek a nádasok, a káka és a 
bozót, de eltűntek -ezekkel a csikók is, de 
majdnem végleg a teknősök. Ma teknősbékát 
látni újságszámba megy nálunk. 

A .Növények országából*- Kemenesal
járól azt irja, bogy megterem a baza is. «A 
Kemenesalján p. o. Magasi körűi Sz. János 
rozs is van szokásban, mély egy mag után 
8—9 kalászt ad. Kolompért is termelnek, ugy 
bogy még eladásra is kerül. Dohány nem 
nagyon sok terem, de jó. Különösen elhijrese-, 
dett a jánosházi, mely szívóssága és kedves 
ize miait első a megyében*. 

Rétek és legelőkről alig -tesz említést, 
csupán annyit mond: .Kemenesalján csak nem 
régen osztatott fel egy roppant kiterjedésű 
legelő, mely több helységekkel volt közös*. Ez 
nyilván Kemenesmihályfa. Csönge, OstlTyasz-
szonyfa, Vönöck, Kemeoessömjén stb. közsé
gek közt fekvő, ma Csernek nevezett, földte
rület lesz. mely abban az időben közös legelő 
lehetett 

Gyümölcs termesztésnél <Van még gesz
tenyéje Jánosházának. Továbbá a kemenesaljai 
szőlőskertek hasonlóan bővelkednek gyümölcs
csel e a gerceiek cseresznyéjüket Sopron és 
Győrvarmegyébe is elhordják*. 

Bortermelés szempontjából Kemenesal
ját a hatodik, utolsó helyen említi. .Ezen a 
vidékén a sághi, kissomlói hegyek igen nemes 
bort teremnek, de a többi szőlőskertek csak 
közönséges italt szolgáltatnak. A sághegyi 
bornak az a tulajdonsága, hogy főfájást na
gyobb ital után sem okoz, vizelietet hajt s 
vidámságot szerez.. 

Az erdőkről: »Az úgynevezett Farkas 
erdeje a kemenesaljai járásban meglehetősen 
kezd ritkulni* ügylátszik vidékünk ezelőtt 
száz évvel sem dicsekedhetett az erdőségeivel. 

Az állatok országából.' >A németek pél
dáját követik Alsó és Felső Eőr, -Bőd, Pecöt; 
Jánosháza, Német-Genus (ma Magyargencs) és 

38. szám. 

némely kemenesaljai magyar falu, hol apróbb 
ugyan, de igen jó vérű lovakat neveltetnek, 
sőt a' kemenesaljai helységeknek, szintúgy 
mint a horvátoknak fő élelem.módjuk a fu
varozás.*' 

Szarvasmarha állományról a kemenes
aljai járást alig említi meg, ügylátszik nagyon 
kezdetleges lehetett akkor még a szarvasmarha 
nevelése. Megjegyzi, hogy bivalyokat a Keme
nesalja tart -

A juhokról nyílván téves adatai lehet
tek, mert tudvalevő, hogy Kemenesalja régeb
ben sok birkát tartott, mégis azt irja: »A 
jobbágyság csupán némely kemenesaljai hely
ségedben tart juhokat, még pedig durva, kö
zönséges gyapjával* 

Sertés tenyésztésnél Kemenesalját meg 
sem említi. Selyembogár tenyésztésről csak 
futólag emlékezik meg. 

.Mindennemű szelíd szárnyas állatokat 
Kemenesalja legtöbbet nevel Vasmegyéhen. 
Különösen Jánoshaza mezőváros és vidéke 

—ki>PP»''j ' t i '- j B- l" f lj» i t Stájerországba éá Anszt-
riába is elhordja. 

Halakban nem nagy bőség volt a Ke-
menésalján akkor sem. Egyedül a Marcal 
folyó csíkjairól és teknős békáiról tesz ismé
telten említést 

Vasvármegye ipara, pláne gyáripara igen 
' szegény volt ezelőtt száz évvel. >A paraszt-
' asszonyok által Iont fonálból a takácsok szőt
t e k házi vásznat Gyolcsot a Pínka_ mentén 
^"szőttek. Posztófsbrikar emíit Boruslyán 
| Lékán, Lnipersdorfon (magyar nevét nem tu-
' dom), Kőszegen, Alsó és Felsőőrben, Szom-
i bathelyen, Pinkafőn és Rohoncon. Kőszegen 
I egymagában 112 posztófabrikát említ. Ujsza-

lóook lakosai borkészítésből és feldolgozásból 
élnek. Tímárok, vargák es csizmaziak lakják 
az egész falut - (Folyt köv.)' 

A Sághegy 
legszebb helyén, jókarban levő 

1000 négyszögöl 

t e r m ő s z ő l ő 
: é p ü l e t t e l 

teljes felszereléssel, esetleg 
terméssel is, azonnal olcsón 
eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

I 

H i r d e t m é n y . 
Vasvármegyének Nagy Sándor ala

pította - közkórháza Celldömölkön az 
1930—31 ik fűtési évadra a 

tüzelőanyag 
szállítására pályázatot hirdet. 

Szükségelt mennyiség: 
Tűzifa 4 vaggon (á 10.000 kg./, 

melynek 70%-á cser, 30%-a bükk lehet, 
dorong Í O 0 / ^ lehet benne. 

Szén 10 vaggon (á .10.000 kg.), 
hazai szén. 

'Ugy a tűzifa, mint a szén házhoz 
szállítva értendO. A 2 és '/,-cd 0/ 0- nyugta 
bélyegilleték a szállítót terheli. 

Árajánlatok a közkórház igazgató
sága címére folyó évi október hó l-ig 
nyújtandók be. ' v 

D r . S z u m r á k Zoltán 
.-• ' - - igazgató-íőorvos. 

B é r b e a d ó 
azonnal ötezer négyszögöl prí
ma szántó, a gőzmalom mellett 
a Cincánál, kertészetre is igen 
alkalmas. Cim a kiadóban. -


