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ENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetési ár :.negyedévre 2 pengfl, félévre 4pengő, 
—- egész évre 8 pengő. 
H í r J e t é s d i j a e l ő r e f i i e t t n d f i . 

P O L I T I K A I LAP, 
Felelő; szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőset és kiadóhivatal: . \_ 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Ce. ;dOmölköo 
ide tntétendők » szellemi részf illető közlemények 

hirdessek és mindennemű pénzűit téket. 

A Nemzeti Munka. - -
, Irta : Sxörtsey J ó z s e f a TESir̂ oTsz; Tlgyv. eI7 

_ Uj jcélkiiuzések útjait szabtuk_meĝ  
amikor egy hatalmas gondolat jegyében 
elindítottak azt az országos mozgalmat, 

• amely a magyar munkát tetle az érté
kelés mórlegére. A magyarságban duz
zadó, alkotó erő és tehetség hiába ke
resett érvényesülést és elismerési, a 
benne rejlő értékekért eddig csüggetegen 
tapasztalta, hogy az nem nyilatkozik 
meg abban á formában, amelyet talán 
joggal megérdemel. Megingott a hit és 
bizalom. Ezt az elvesztett bizalmat és 
hitel akarjuk visszaadni és beleplántálni 
a dolgozó milliók lelkébe. A . politika 
kikapcsolásával eggyé akarjuk kovácsolni 
a széthulló magyar társadalmat és ezen 
keresztül megmutatni az utat, amely a 
nemzet gazdasági megújhodásához vezet. 
Ennek az egységnek a~-megteremtése 
nem jelszó, hanem történelmi. szüksé
gesség. Fel kell ismerni mindenkinek 
a nemzet egységének átütő erejétszem
ben a kis érdekcsoportokra rétegeződött 
társadalommal. Amikor összefogást hír-
delünk, csak á helyzet követelményei
hez alkalmazkodunk és meg akarjuk 
alapozni a magyar jövőt. 

Ebben a nagyszerű elgondolásban 
született meg a T. E. Sz. által rende
zett Nemzeti Munkahét, amely eggyé 
akarja fogni a magyar társadalmat, bogy 
a tnagyar értékek megbecsülésén ke
resztül lerakjuk alapjait az uj egységes 
Magyárorazágoak. A nemzeti társadalom 
hitét, akarását és törhetetlen energiáját 

JtejezLkjjzemJéltető módon a Nemzeti 
Munkabét és egyszersmind rávilágít 
arra, a vitathatatlan tényre, hogy a 
trianoni béklyókban vonagló ország 
csak a teremtő munka erejének a se-

j gitségével és alkotó erejének kifejező
jéével juthat er a feltámadáshoz. 

A Nemzeti Munkahét a magyar 
| lársadakm seregszemléjtr-lesz, egyben 
. negyszeruvbizonyiléka a magyar élni-
i akarásnak é) élni tudásnak is. Egy tá-
I borba tömörítőnk mindent, amit ma-
| gyar ész, sr.ellem és kéz tervezett és 

alkototL,A falu éa a. vároa szétválasztó 
kölömbségeit hidalja át az az országos 
esemény, amely a Nemzeti Munkahét 
keretében eggyé kovácsolódott magyar 
társadalom összeölelkezését jeleníti meg. 
Gömbös Gyula, az ország miniszterel
nöke és T.- E. Sz. v e z é r e l n ö k e novem-

i ber 12-én vasárnap Budapesten á Kos
suth Lajos-téren szózatot intéz a felso
rakozott százezrekhez és rajtuk keresz
tül az egész magyar társadalomhoz és 
megjelöli ázt az utat, amelyet mind
nyájunknak követnünk kellr-^ 

Az ország vezérének szózata rávi-
i lágit arra, hogy egymásra utaltságukban 

megtiprotlságukbati csak a magyar 
munka lüktető ereje segíti keresztül az 
országot a nyomasztó helyzetér). 

' Az ország minden érdekképviselete 
mezőgazdasági és ipari szövetkezések 
és egyesületek, kongresszusok keretében 
vitatják meg a legfontosabb problem 
kai és keresik a kivezető utat azoknak 
megoldásához. Felvonul a magyar ipar, 
kiállítja termékeit a magyar mezőgaz-

I daság. • -
—A Nemzeti Munkabét hatalmas fln-

' népségei és arányai olyan méretűek, 
: amilyet még ebben az országban nem 
! rendeztek meg! A nemzeti öntudat fel

támadását jelenti és méri fel ennek az 
országos ünnepségnek ilyen impozáns 

: kiteljesedése és jelenti '. azt is, hogy 
• testvéri sorsközösségben tömörül az or

szág minden polgára, akkor amikor 

nemzeti létünk megalapozásáról van 
szó . . . 
-•• A nemzet legértékesebb rétegét a. 
magyarvidékí kispolgári és termelői ott 
akarjuk üdvözölni, a magyar munka 
ünnepén, épeo ezért a vidék számára 
olcsó otazáet biztosítottunk Bi/om ab
ban, hogy az egész magyar társadalom 
szive dobban meg ezeken a lélekemelő 
ünnepségeken, amelyet a magyar munka 
megbecsülése érdekében rendeztünk 
meg. A T. E. Sz. szeretettet vár és hív 
mindenkit a Nemzeti Munkahéten, hogy 
minél hathatósabban és eredményeseb
ben bizonyitaok és formáljuk telté azt 
a vágyat, hogy élni akarunk. 

Csavargók, koldusok, cigányok 
seregei lepik el mostanában a község 
utcáit és olyan erőszakosan lépnek fel, 
olyan arrogánsak, hogy azt a polgárság 
tovább nem türi. 

Legsúlyosabban esik a latba a ván-
dorkéregetők inváziója. Ezek egymás
nak adják a "kilincseket éa szinte zsa
rolás számba mégy s követelésük. Csak 
pénzt követelnek, kenyeret bs kspnak, 
vagy nem fogadják el, vagy ha ímmel-
ámmal mégis elveszik, eldobják. Csak 
pénzre utaznak természetesen, mert 
abból lehet azután részegeakedni. Az 
üzletekben, magánházakban a kéregé-
tőknek ez az inváziója okvetlen meg
szüntetendő olyan módon, amilyen mó
don csak lehet. A község elöljáróságá
nak a dolga, hogy mit fog tenni, tennie 
kell okvetlen valamit, mert ez az álla
pot tovább nem tartható. A kéregetők 
már annyira^ vakmerők, hogy nemcsak 
á magánházakban, üzletekben tolakod
nak, hanem a jobb ruhájú embereket 
az utcán is elfogják. Nem zárkózhatunk 

Este a Gare de l'Esten... 
(Jegyzetek a párisi naplómból.) 

5**» Irta: Hálásai Béla. 
I . 

Akkor már csendes este vo l t . . . boule-
vard de Strasbourgon bandukoltunk Paris vi
lághíres pályaudvara, a Gare de l'Est felé.. 
Minden pénzünk, elfogyott és irigykedve néz 
ttlk az elegáns luxusautók utasait... Jó sze
rencse még, hogy kellő óvatosságból előre 
megváltottuk Strasbourgig a jegyOnket. André 
jókedve is erősen megcsappant és nagy meg
győződéssel ismételgette: 

SzOrnyeh unalmas egy falu ez a 
Paris az ember örül. ha hazamehet... 

. — Különösen, ha elfogyott a pénze — 
mondtam kissé ironikusan, 

André t azonban nem bántotta megjegy
zésem, mert minden figyelmét mosta pálya
udvar mozgalmas képe foglalta le. Ezer és 
ezer ember nyüzsgött a nagy csarnokban, a 
Salle d'attentekben, a Buffet Bar-ban és min-
denütt, ahol a várakozás — nnalmát el lehet 
fizni... Magunk is bementünk a HL osztályú 
yáróterenj_óriási csarnokába és leültünk a 

szépen pulitórozott sárga padokra . . . Mennyi 
magyar járhatott mar itten . . . mennyi álom 
indult el innen... és végződött itten . . . Me
gint csak borús lett a szivem és megint csak 
éreztem, milyen csoda ez a Paris. Meg akar
tam OrOkiteni Hangulat..mai, azért elővettem 
a bőröndömből a tollamat és egy üveg tintát 
és irni kezdtem a naplómat.. . Egy elegáns 
francia kisasszony Olt mellettem, aki nem 
tudta elképzelni, mi a csudát irok ép abba a 
titokzatos piros könyvbe. . . Kíváncsian pis
logott lelem és kis bija volt, hogy meg nem 
járta kíváncsiságáért, mert magam sem tud
tam, hogy a tintás Oveg felburult és a tar
talma sebesen futott a szép sárga padon, a 
kíváncsi kisasszony szürke kosztomé fe l é . . . 

— Mon. Dieu I — kiáltott fel a szőke 
kisasszony és villámgyorsan ugrott lel a he
lyéről . . . - - . 

Vándor Testvérem, ha Parisban jársz 
majd . . . és betérsz a Gare de l'Est HL osz
tálya váróterembe, jusson eszedbe az, hogy 
azt a tintafoltot, amit a szép sárga fapsdon 
látsz, az én ügyetlenségem és egy francia, 
kisasszony kíváncsiságai okozta . . . . 

: .v -:—-^v'.' n. •" •- '• ^ 

Ismeretlen messziről lolyton dübörögtek 
a vonatok és az érkező utasok a Paris-lázával 
a szemükben siettek a 'Metró állomás felé, 
hogy mihamar a város szivében lehessenek.. 
Millió lámpafény sugárzott végig az utcakon... 
és sok sok apró lámpás a magasban i s . . . 
Egyszerre egy" hatalmas mozdony dübörgött 
be a csarnokba, talán valahonnan a tenger-' 
part felől vágtatott ide . . . Mosolygós szemű 
leányka futott a mozdony felé, ahonnan egy 
szortosképü fiatalember ngrott le és nagy sze
retettel csókolt kezet a leánykának, aki nyil
ván arája lehetett ennek a mozdonyvezető
nek . . . Engem nagyon meghatott ez az eset, 
most is megindultan gondolok reá. Mennyire 
fokozhatta a gőzt ez a vezető, mikor tudta, 
hogy ott Parisban valaki várja a mozdonyt., 
és azt a szurtos mozdonyvezetőt... 

Ili. 
£s most mar nincs Paris . . . nincs tün

déri pompa . . rohan velünk a. vonat Avri-
conrt felé . . . Reggelre én már messze leszek. 
Néhai jó Ady Endre párisi Bakonyát itt ha
gyom-egyelőre. Es mire a napezekér felszalad ; 
az égre, mi már ott száguldunk majd as unal
mas piccardiai síkságon. . . 
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F i g y e l e m ! , S z ő l ő s g a z d á k ! F i g y e l e m I 
á srőfö. hváoy tisztán bizalmi cikk I A szőlő'telepítése 30—40 évre szól, tótét -iőlőoltvauyt-es szőlővesszőt csakis meg 
bízható helyről vásároljon ! Szőóolivamiik: Berlmdieri Teleki. rtipuria poriábe, J l n B t i e o ' . i és Aramon alanyokon. Sima és 
gyf̂ eres aiany'vessíá*. Hasai •*> Othelló' gyökeres v twők roe,'bizbító legplofébb beaaeraési fcrrasa: állami'ag ellenőrzött 

Wepuafc: Baaactonyvlaéki Szólutelep Kezílésége Tapolca (a Balaton mellett) . . 
Qszi áraink olceóboak! Saját érdekében kérjen áraíanlaTott. I 

el • saját községünk szegényei elől, ezt 
senki se akarja, de nem is leheli, mert 
ezekéi a szerencsétlenekéi, sor-üldö
zöttekét — ha már arra szorullak — 

„el kell valahogyan tartanunk, de. nem 
vágyunk köielesek id-gepböl ide zárán 
dokolt kéregetőkel- eltartani. Úgysem 
iehet teljesm elzárkózni—a szegények 

De á jóhiszemű polgár nem is gondol 
arra, hogy a megrendelő levél, melyet 
aiáirl, hamis is lélfer, mert-hiszen olyan 
becsületednek látta az ügynök ,arai; 
hogy nem.té te lez te lel r.ila. -!*i*y he is 
csaphatja A kereskedelmi miaiszter 
öejp régen-adott * i egy rendeletei, mely 
ben eltiltja a siÖVeteivK J val.i háza'.-isi, 

dáinak szine j iva foglalt ezz,el állást a 
OMIÍA és OMGE kezdeményezése mellett 
A legközelebbi hasonló, gazdagyül»sek 
Kaposvár. "Szeged. S/.ékesfehói'vár. Sxot-
holt .Miskolc és Debrecen városokban -
lesznek . . . . • -

A gyón naggyülésep megjelentek 
közöl' felemlítjük aJíővetKezőket" herceg 

elől, még ha azok vidékiek is, de nem de atmíi jobban virágzik ez az iparág, j Esterházy László, 'gróf Brdődy Sándor, 
is erríl van sző, hanem az elszaporodó 
erőszakos munkakerülő csavargókról, 
akik ba alkalom adódik, nem riadnak 
vissza -••mi yen cselekedet elkövetésétől 
sem. Ezektől óvja m-g az elöljárósága 

-község lakosságát. Különös, o a város 
kölső részeiben erőszakoskodnak a leg
jobban, ahol nem éreznek rendőri vagy 
csendőrt. . . w : : s 

A cigányok ellen is kellene vala
mi' lenni. Maholnap több lesz itt az 
idegen, minden flfikával bevándorolt 
cigány, mini iz "idevaló. Ha csau az 
idevaló cigányokat törjük is meg, any-
nyirá elszaporodnak, hogy ke-óbb nem 
ludia 'majd az utókor, mit kezdjen ve 
lök Ezeiöll 60 évvel egyetlen 

Ép a napokban jár . 
aulóva1 ilyen kárává' 
közönséget. - : 

városunkal 
iptái-; 

Vitéz Purgly Emii 
v.olt főldtnlyejésügyi miniszter, zászló-
bontó felsódunántuli. gazdanaggyülése az 
egységes, irányított gazdasági termelés 
és értékesítés megszervezése céljából 
félezer-gazdát vonzott vasárnap a győri 
megyeházára-. Vitéz Purgly Emil sűrű 
zajos, tetszés kíséretében égy órás ha 
talnias beszédben fejtette ki az OMGE-
ben jelfogadóit javaslatát" mely az ira-. 
nyitott termelés keresztülvitele mellélt a 

pár ei--I_gazdák kezébe kivan . letenni az értéke 
aités intézését is G célból'. a kormány
tól egy kerettörvény mielőbbi megváló 
sitasát sürgeti A naggyülés .határozati 
javaslatát, gróf Khuen-Hédervárv Karoly 
a győri gazdakámara elnöke terjesztette 
ejó. hangsúlyozva, hogy ••• i;ii/."lat--naé 
.lés és értékesítés irányítását célzó tör
vényes rendelkezéseknél a kezdeménye
zés és a. fokozatos keresztülvitelen a 
gazdaérdekeltségek kellő befolyást kér 
nek a mezőgazdasági' népesség minden 1- középosztály 

gánya volt az azóta egyesitetl tömőik
nek, cell.ntk egysem volt. Ma ib cigányt' 
találhat akii érdekel, hogy riugdlvaaáa-
őket. Egész községet épitenek a község 
területén, persze minden előzetes enge
dély nélkül. Nem mutatják be a község 

-elöljáróságához az épilendő ház raiz'ái, 
.nem kell nekik ezzel bíbelődni, hisz ők 
szabad polgárok, akikre nem tartozik 
az ilyen bürokratizmus. De még a föl
dei is csak ugy foglallak el, mint a spa
nyolok annak idején amerika földjét. 
Most is épül egy lakóház és" egy istáló, 
minden össze visszaságban. Azt sem 
kellene megengedni, hogy « cigányok 
napról-napra járják a község utcáit és 
molesztálják a közönségei. Valami ren-
det kellene ezen a téren is terernteni^-oioSzAi'gyülési- képviselő^. 
Tessék kijelölni bizonyos napokat, ami- gyei gazdaszervezetek elnö 
kor ezt lehetik. Sainos, e/t a dologtalan 
népet is a közönségnek kell eltartani, 
minden . ellenszolgáltatás nélkül, mert 
tudvalevő, hogy nem dolgoznak, még 

egyes rétegére, tehát a kis. .közép és 
nagybirtokosokra egyaránt. 

Vitéz Purgly "Emil vr*! -nüiiiszter 
expozéjához, basouló...értelemben es igen 
nagy hatással szólottak felsóeóri Nagy 
Pal" győri főispán. - H.ólitsclier Károly 

V e s z p r é m m é -

gróf. Esterházy Móric volt miniszterelnök, ~ 
gróf Cziráky József Déiieafa. báró Mai-
ezomes Gvuiu. grof Palffy János; báró 
Haut-Buchenrode i.stvjji. gróf Csáky 
Andor; Koós Mihály ny. államtitkár, 4r 
Széntiványi Károly éa Csikvándy Ernő 
országgyűlési .képviselők, Sz i j j" Bálint 

'pártelnök, szentinártont Radó" Lajos fel
sőházi tag, dr Ormándy János, dr. Elek 
István, gesztelyi Nagy LaVzió. vitéz 
Hunkár Antal, Groftics Gábor, Weber 
Arnold^ dr Hírig Karoly, Jókai' Ihász 
Miklós, dr Beké László, Szavits Miklós, 
dr Patzenbofer Herbert ácsi cukorgyá
ros . í a Gvör. Moáőn. S.o ron. Vas. 
Veszprém, Fejér és Koinárainmegyei 
Gazdasági Egyea'ülíték, gazdakörök ki
küldöttei és • kamara tagjai A félezer I 
főnyi, hallgató megielenége azt" mtitatja, H 
fiogy— a -kalásztról'ateian alacsony raezó- y 
ga/dasagi tenn-'i.v és állalárak megint 
egysegéé gardafrontot fognak ösazeko-
váesolni. Ha a gazdák önmagukon, nem 
segítenek -s a vásárló es fogyasztó, ké
pességüket fokozatosan vissza nem szer
zik, ez az ország kis;para-, nagyipara.̂  
kereskedelme, pénzintézetei és a laieiner 

szempontjából is károsan 
fog visszahatni. A Kormánynak a gyors 
cselekedetek tercre kell lépnie. 

H I K E K . 
i g y tanító bucsuzása. 

ha voloa is mit. 
Régebben, mikor még jobb világ 

volt. mikor nem kellett a garast any-
nyira megbecsülni mint ost, mmor 
jobban vo't mii adni á szegénynek, 
akkor sem engedték meg az idegen 
koldusok, csavargók, munkakerülők raj
zását .unni ma, hanem minden község
nek meg volt a maga koldusbirája, aki 
vigyázott arra, hogy a község polgársá
gai idegenből beszivárgó koldneok, csa
vargók ne zaklassák. Talán átmenetileg 
vissza l e i i ü n e állítani ez a divatból k i 

ment közbiztonsági állást. 
. Valamit tenni kellene az ellen is, 

hogy az ügynökök seregei ne molesz
tállak a közönséget. Minden elgondolhaió 
fo. tsokkal lúum-K a lakosságra és a jóhi-
si<.w'iiü. a flfikájukat nem ismerő pol
gárságnak a nyakába vágnak olyan dol
gokat, amit nem rerftieil. Igy kerüli pld. 
egy könyv 80 pengőjébe egyik előfize
t ő n k n e k . Erre azt lehel mondani, hogy 
vigyázzon mindenki, hogy mii ír aiá. 

pálkai Szabó István vőlt 
niszler, a kisgazda társadalom milliós 
réiegei nevében. Rpzné'r Tibold kor-
iiiánvzö a gvórvi .oki, Baranvovits Re só 
a-» ":'•: •''•-'-' -:"•• Tltfa ?<•'•" r:: M: '-w 
a inosonmegyei gazdák képviseletében, 
Farkas Dénes pedig a felsódunántuli 
berlőtarsadalom nevében csatlakozva a 
mozgalomhoz. Staub Elemér ny. állam 
titkár a Duna-Tiszaközi, kecskeméti gaz
dakamara nevében. Fabriczius Endre az 
ÖMGE képviseletében nagy hatással szó
laltak fel Végül a kisgazdák közül vitéz 
Tihanyi Ferenc Tét, Mecser Miklós 
Nyulfalu és K. Polóskei Sándor Lovász-
palótiu fejezik ki lelkes csatlakozásukat 
az uj országos gazdatzervezkedeshez 

Az eln.okiö Friozke Emil Gyórme-
gyei G. E . elnök javaslatára táviratilag 
kérte a naggyülés vitéz" Gömbös Gyula 

sokoró- - Felemelő e» meghaló ünnepség 
kisgazda mi színhelye volt október 31-en a keme-

nestnagasi i ev. templom. 42 évi buzgó 
és önfeláldozó ^zolgáliit. után, ekkor 
vett bucsut szeretett gyülekezetétől. 41 
" i . mükoripsenek szinterétől Szakái 

László ig. tanító E .hosszú idő alatt egy 
nemzedéket bocsátott ki az nlet küzdel
meibe, -telfegyvérezve ókel hittel, szere
tettel es lionlitii kötelesség érzettel. A 
bucsu szavak a távozó igazgató. ajkáról 
ugy csengtek, mint egy felszámolás igéi. 
Munkaiát ekégezte s többe nem hallhat
ják oktatását az ártatlan lelkek. A meg
haló biicsubesv.édre könnyek csillogtak 
a volt .tanítványok szempilláin s ezek a 
könnyek egy tanitó számára a legszebb 
néma ítöszönó hangok. • .. 

Az ihletett hangú beszédre Szabó 
István ev. lelkész válaszolt, kiemelve a 
tanitopálya felelősségét. A távozó igaz-

01 
a 

miniszterelnököt, hogy az esetleges nem- gato - úgymond'—megérte azt, hogy 
zeti munkaterv lejlesztésére készséggel az elvételt mag gyümölcsét is szemlél-
osátlakozó földmiveló társadalom javára 
az irányított gazdálkodás és értékesítés 
megvalósításához szükséges kormányin 
tézKédéseket lehetőleg mielőbb hívja 
életre.-..' ' i— - ^ r — 
—^—A-hét felsódunántuli vármegye gaz-

hstte, ért már aratást is. Egy magvetó 
szamára pedig ez a legnagyobb leli 
őröm. Ugyancsak- a lelkész búcsúzott 
az ünnepelttől a-Nőegylet nevében, amely
nek Szakái László igazgató hosszú ideig 
jegyzője ós tevékeny .munkása volt" AT 
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gyülekezet nevében Molnár István fel
ügyelő búcsúzott keresetlen szavakkal, 
kartársai nevében Sándor József tanitó 
buosuzptt meghatottan. 

Az Ifjúsági és Leány Dalosegyosü-
let nevében, melynek a távozó igazgató 
tanitó sók éven keresztül vezetője, irá
nyítója volt, Kiss Etelka és Piri József 
tagok szólottak. Megbató volt a mostani 
tanítványok búcsúja. Baroza Juliska VI. 
o tanuló' zokogva köszönte meg a nyert 
lelki ajándékokat szerelett tanítójának és 
egy hófehér esokrot nyújtott át. 

Könnyezve válaszolt a lávozö igaz-

•Ige hőse* címen. Az előadásokat a helybeli 
lelkészek ás tankok tartják." 

Nőegylet! közgyűlés. A helybeli enng. 
Nőegylet mnlt vasárnap -délután iartotla meg 

I közgyüies-t, amelyen közfelkiáltással dr. Por-
i kolíb Jánosáét választoltak meg ,az el: övet--
! kezfl 3 évre a Nőegylet elnőknöjevé. A köz-

gyBlés elsőrendű feladataként tűzte ki maga 
i elé azt, hogy társadalmi gyűjtés és jószívű 

tam igátok .segítségével ezidén még nagyobb 
mérlékbeu karolja fel a szegénysoron iskoiás-
gyermekek tejjel, ruhával és iskolaszerekkel 
való ellátását é s kérő szóval fordul minden 
iiemesszívD 'emberbaráthoz, aki megiálja én

ének a szociális kérdésnek krisztusi parancsát. 
A fiatalság titka. Amióta ember él 

nató minden egyes beszédre éa Isten ' , ö , d ö n ' a nők legelső kívánsága, hogy minél 
áldását kérte a gyülekezet minden rendű 
és rangú tagjára. 

Adja a Mind7ilhTTó7 hogy a meg-
láradt munkás még sok éven át élv«zze 
a nyugalom áldásait eróben, egészségben, 

_kis osafádja örömére ! 

HOsok emléke. Varosunk lakossaga.min-
^len é v b e n Mindenszeulek n a p j á n leró|a ke
gyeletes háláját a hősi síroknál. Délután 3 
órára nagy közönség gyúlt össze a temetőbeo 
es a hó4 síroknál megkezdődött a kegyeletes 
iluti'pé-y a mull szamunkban közölBfcorread 
- z e n n t . — Ostffya'szonylao a hadiframly t e 

metőben csUlörlökör d é l n t a n volt a IrXvgyele 
t«s qnnVpely, meiyen megjeeut a k ö r n y é k 

lakossága, a varmegye k é p v i s e l t e t t e m a g á t , 

azonban á z idegen országok képvise.ői ezui-
•Ul elmaradtak, mivel a hnnv'éd*imi miniszter 

u g i ímézkedetr,-hogy a jövő évben nagyobb-
jzabasu. gi'aszOnuspéiyt r e n d e z , ara-'lyen azután 
az. idegen Országuk követei is megjelennek. A~| 
ce.iidoiu.nlki Mav. dalárda nyitotta meg azün- J 

• n ~ p A í y t a -,Hiszekegy "eleiiekiésével, m a j d dr. 
Gerlits Elek főszolgabio melyen szamot' ke 
.gyeietea be-ozede következeti,-.i beszed ülán 
Kis- Emil i l r . ' t b főiegyző helyeidé el a hadi
f o g o l y hősi halottak emlékoszlopán a v a r m e 

g y - k o - z o t u i a t . Tomásits öffíi s z . e u t b c U c d e k -

r-.idi liy. t a n á r , volt a következő szónok, aki 
az ö megszokott ékesssólásával m é l t a t t a a 
magyar, ii-»njzei rovsgiássagát Tompa Kálmán 
oy. színigazgató alkalmi O d a j a l szavalta, u t a u a 

M-'d Aladár nagysimonyi ev. lelkész beszélt a 
hui audós 'ágro, é i . a halálban való egyenlőség 

j sofiór nem vette észre a 
; az uton át akart hajtant 
'• oda érkezett es az autót összezúzta. Az ösz 
. szeUlközes következtében Benkő János sérü-
j leseket szenvedett.' a soffőrhek az ijedtségen 
• kivói semmi baja séifl történt és a boros 
| hordok is épen maradtak. A =zerei.csétleoség 
| ügyében" a vasút megindította a vizsgaláTOL 
. . ' Dalos-üdvözlés. Hétfőn este érkezett a 
j vas ti állomásra a Bulgáriában dicsőén sze-

rói. Klaffi Irmuska szavalt, vitéz Fekete Lajos , „ S I o r n B a l r ^ | , , Haladás dalegylet ezt az 
városbíró pedig a frontharcosok nevében be- | u i t a i m i l | e |h a»znáiva a ceüdOmöki ídáv. d á 
szélt. A kegyeletes ünnepélyt a celldömölki j r j j - ^ a r m i J , beérkezésekor d&ltal fogadta a 

dalos testvéreket ők szinte dallal viszonozlak. 
Gazdák figyelmébe. A győri Felsődu-

tofább megőrizzék fiatalságukat és szépségü
kéi. Erre törekedtek az ókor asszonyai is és 
természetes, hogy ezt;szeretné*"elérni a mai 
nők is. Mikor kezd öregedni a nő? Akkoi1,. 
amikor feltűnnek arcán az első francok. A 
raucokateddig csak-operatív uton lehetett 
eltávolítani, most i o n b a n Tolnai Simon, az 
ismert lap és könyvkiadó olyan készüléket 

TalátTTfé!, amelynek sfgitsévóvei'sTtotj-eyo ••-
talauul el lehet tüntetni a ráncokat. A ké
szülék bámulatosan egyszerű és épeo ebben 
az egyszerűségben rejlik a titka is. Valóságos. 
Kolumbus tojása, épen uay, mim például a 
sörösüveg kupakja. Ki hitte vo'na, hogy az 

-*? amerikai, aki a sörösüveg kupaaját felta
lálta, ezzel az egyszerű találmánnyal száz
millió dollárt lehat közel ötszázmillió pengői 
keresőit. Tolnai Simon ranceltüntelő készöieke 
még ejuel is egyszerűbb tslatmauy. Érdekes, 
a ig hogy ennek a szabadalmazott találmány-^ 
nak Ilire eiterjealt^ tömeges knllzUdt-érdek'ödés 
érkezett Budapestre. \ 

Autószerencsétlenség. B-ukő-Testvérek 
helybeli sOruagyK'eresketlő cég aulóia Mór 
vidékére ment bort hozni Visszajövet pénte- | és a gazdáknak nyújtott kedvezmépyekel, ha 
ken delutau 1 óra tájban Kisbérnél egy mát- I sonlö anyagi i bajban levő kereskedőkre és 
jaroual keltett -a teh«nw>Oi>ak-athaiaduí, a | iparosokra is kiterjessze. 

kozciedó vönsiöTés I .Kilátás az EilTel toronyról, cím iÍMK 

de ekkorra a vonat | ;B| t,nii[ meg Karácsonykor lapuuk illusztris 

kosok í u l y s helyzetével szemben és min ki
fogasol olyan intézkedésekét, árbeli- a bajba 
jutott gazdák céltudatos megsegítés, i • rftiiyui-
nak, de kifogasol minden olyan mlé>.g^i>_ 
amely a gazdasági élei szempontja bó' 
fonlos kérdési, egyes gazdasági agák i 
rositasával óid meg. Ha a rendelel 
a védeti gazdáknak áruhitelt a t 
többé nem nyújthatnak, anert árok 
kelnem tudják behaltam. Súlyos i 
soija azt az egyenlőileuséget, amei-
tartozások tekintetében fog bekoveti. 
amíg a rendelet a fizetésképtelen i 
kamatamnesziiát és tiz eves" kt 
törlesztési biztosit sót bizonyos . 
prémiumot is, a fizetésképtelen kir. 
net köztartozásaiból semmit él nem 
A kereskedelem ragaszkodik ahhoz, 
adózás terén a kormány a jogegyenlőségéi 
minden állampolgárnak egyformán biztosit-a 

Máv. dalárda, a Himnusz elenek|ésével zarta 
be A hadifogoly temető sirhautjain gyertyák 
Sítek és a sirok is virággal és koszorúkkal 
fúltak bontva, ugyszintéo az emlékmű is vi-
rigak és gyertyák özönében állott. 

Lelkészavatás. Kapi rBéla douantnltjír. 
püspök í végzett iheologu'st avatott Győrött 
"Ikésszé. 

Uj jarasbiro. A kormányzó az igazság 
ügyioiníszter előterjesztésére Dombai Aiajo 
dr. szombathelyi járasbirósagi lilkárt a cell 
dömölki járásbírósághoz jarasbirová kinevezte j 

Szerpapszentelés. Mikes János gról | 
megyéspüspök Mi.nl- .•••:,".•• * napján délelőtt j 
a székesegyházban 13 alszerpapuak adta le 
a szerpapi rendet. 

Celldomölkiek Rodostóban. Berzsenyi i 
Janosits Miklós, iiz ev. ifjusázi egyesület .tit- j 
kara az országos hazafias zarándoklattal részt | 
v.-;i Rodostóban a Rakoczi-haz felavatásán 
Ugyancsak ott van koltai Vidos Józsel és'dr 
Berzsenyi "Adáin. . ! 

Halottak emléke. November 1 én d. e. ! 

1Ü órakor az ev. temetőben Haiász Béla 

uantuh Mezőgazdasági Kamarának október ho 
1* én a ourgonyábetegséitek elleui védekezés 

gédielkész istentisztelet keretében áldozott az 
itthon ós a harctereken1.'elhunyt testvéreink 
kegyeletes eiölékén-ik. 

Egyetemes közgyűlés. A Magyarhoni 
Ag. Httv." Egyetemes Egyház szokásba évi köz
gyűlését Budapesten tartja folyó - hó 10-étő 
15 ig A gyűlésen "aTTielybelí gyülekezetből j |endele'tet amellyel szembeu(elhívja B keres 
rásztvesz Bácsi Sándor lelkész. 

Vallásos előadatok. Folyó hó 5-étől 
12 ig minden este 6 órakor az Árpad utcai 
ü| likolábao művészi számok keretében soro
zatos előadások lesznek Luther Márton szü
letésének 450 ík évfordulója alkalmából az 

tárgyában tartott ertekezieiéu J I gazdák beje- j 
ieuteUék azon "tapasztalatukat, hogy árnyékos 
helyen a burgonya u jn pusztult el es Hor
váth István vaavarmegyei gazdasági egyesü
leti litkamak azon javaslatai, hogy « burgo
nya az eddigi gyakorlatiul eltérően a jövőben 
ugy legyen ültetve, hogy ramdeu harmadik 
sorban leugeri legyen ülteive a bearnyékolas-
végett, az értekezlet egyhangúlag ellogadta és 
magáévá tette és ezt mint védekező módot a 
gazdák figyelmébe ajánlja. Ugyanezen az ér
tekezleten a m. kir. Növénytermelési hivatal 
vezetője felhívta a gazdák figyelmét arra, 
hogy a bui gúnyának szaui területnek, felét 
ültessék korai sárga, vagy kurai rózaábu.go-
uyaval, mig a másik telét középérésű' Ella, 
esetleg őszi rózsa és kései fajta burgonyával 
es pedig Vasvarmegyébeu Wuhltmaun burgo
nyával. Ugyancsak felhívta a gazdák, figyel 
met arra. hogy terasszal burgonyavetes előtt 
a vetőburgonyát újból átvizsgálják és csak az 
erős csiraju burgonyákat használják, mig. a 
cérnacsiráju burgonyát ne vessék el. 

- Az elöljáróság. 
Az Országos Kereskedelmi Egyesület 

állásfoglalása a gazdaádósságok rendezésé 
ügyében. Az OMKE választmanyi ülése most 
tárgyalja a gazdaadósságok rendezésérőf szóló 

munkatársának, Halasz Béla ev. 
nek. franciaországi és- svájci lauuanauyiiitá-
nak első kötele. Halasz Béla tanuimányiitiá 
nak minden ^jelentősebb mozzanat a reg*-
mflvesziosebk módon dolgozta fel. Ha asz B é 
lát beiuiiiatnuuo lelesleges, mert cikk-orozaisi 
feltűnést keltettek mindenütt, munkája iro
dalmi ertekü, szemelvényei a leg.'ök-lóbb 
lapokban (Magyarság, Sopronvárm.gye stb.) 
jelenlek 'még i mindenütt nagy elismerést 
arattak: A mű karácsonyra jelenik m - g , cím
lapját az Eiffel torony fogja disziten , eiófize 
tési ára az Összegnek december l-ig va'o be
küldése mellett 1.60 P, könyvkeresnedési ara 
pedig 2 pengő tesz. Előfizetési ^jelentkezések 
lapunk kiadóhivatalához küldendők 

sithetÖ-S-

kedeimi érdekképviseleteket az egységes állas
foglalásra. Balkányi Kálmán az OMKE ügy
vezető igazgató ismertette és méltányolta a 
rendeleteL Előadásában kijeleutette, hogy 
kereskedelem megértéssel viseltetik a gazda
társadalom, külOnosen-a-törpe-ésJ 

szamu postubefizetésí lapon telj. 
kedve i n . n y e . - előfizetés. 

November 8-tól érvénybe lép az 50 
százalékos vasúti kedvezmény a Memzeti 
Munkahétre-, A TESz Neitoti Mui sah-tere 
reudkivüli mértékben növekszik .napról raprá 
az érdeklődés. Közel százezer látói iló mi-g"-
i-.-n- se-.'e. számolnak a fővárosban. Mint 
ismeretes, a kereskedelmi miniszter a Nem
zeti Mucnabétre 50 százalékos menetdijked 
vezményt biztosított a Budapestre uiazoknak. 
A-Nemzeti Munkahét rendezősége ezúton kösli 
hogy a léláru menetjegyek vállasára jogosító 
igazolványok szétküldése mar meg'örténi és 
az egész országban az IBDSZ valamennyi 
irodájában és az összes dohány tőzsdék ben, 
még; a legkisebb községben is belyb-n besze- . 
rezhetö. Az igazolványok mellé díjmentesén 
adják a Nemzeti Munkahét hatalmas prug 
rammjat felölelő programmlűzetet, mely az 
összes eseményekről a legpontosabban tájé
koztat. Az utazási kedvezmény uovrmbei hó 
ri-áo éjiélkor lép életbe. A tedvez.nény érvé 
uyessége november 22-én éjfélkor szrlnik még. 
A kedvezményes utazásra jogosító igazolvá
nyok az oda és tisazaulasásra szólnak. Uta
zási kedvezményt 8—12 között a jegyigazol-
ványok alapján bármikor igénybe lehet veouí. 
A jegyigazolványok ara 2 pengő, Budapesttől 
70 kilométeren belül eső kftrzitbeu p.'du 1 
pengő. Az utazási igazolványok a Nemzeti 
Munkahét tartama alatt kttlöufele kedvezőié 
nyéket biztosítanak a^budapesti színhazakban, 

J "iban. -
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dt-i >,' öt .a fővárosi kereskedői nagy 
része a nevasárlasoknal százalékos euged-
m'oyt sd. 

Tud ón úszni 7 Ég; amerikai theulogus 
egyik v ar . elöljáróságától azt a felhívást 
kapta, hogy szerezzen nekik -egy megfeleld 
lelkészt aki műiden tekintetben megfelel éa 
végül arra kérik, hogy a leikéss úszni tudjon 
okvetlen, mert s legutóbbi lelkészük, amikor 
egyik községet látogatta s ez utjáu csónakon 
kellelt meoiie, a csónak felborult s a lelkész 
belefúlt a -izbe, mert nem tudott úszni. — • 
Erre az oszástudasra szüksége'van a Keres 

- ködöknek i . Még: kell tudni, úszniuk a mai 
nehéz gazdasági viszonyokat Az egyetlen és 

kereskedelemnek 

C S A R N O K . 

Az érzékeny asszonyi leiek... 
Irta : temke Gyula. . . •*.:'.. 

Június volt. Nyolc óra volt Alkony nrfi 
felkapta hatalmas pemzlijét, belemártotta va
lami lurcsa .-zinO kulímájkszba, aztán Irrca-
kölni kezdett vele fs a reáhulló sugárlétől 
egyszeribe vörösek, barnák, kihivóak és ka-
oérak lettek az imént még szende, szflke fel-
bőkisasszonyok;. szioea, tarka barka sport 

i dresszeket húztak raigukra a zizegd buzaíábV 
- Iák- es hetyae-betyke mo/.du'aual illegették 
riomb|aikat az eldob méltóságteljesen bólon-

biztos segítőtársa a kereskedelemnek a hir-
detea._A.ar,dl megy az üzlete, akár rosszul, « ^ barnásaim.Összevisszaságba,ebbe 
a reklám megtauitja arra, hogy kell atu.-zm 
a mai pehez időket ó-atis legyén a reklám 
megválasztásánál és ebben megbízható segítő 

a megittasult természet karneválba prüszkölt 
dohogott belé az orientexpress, amelynek 

S T k ^ ^ l A S S ^ I s * - 6 l 9 ö 0 8 Z t á l I U k < * , j a b a n l e k e l B h a i ° 
pest Terez körút 35), mely iroda révén ol-
c-ón és -ikerrel hirdethet 

A komiveamesterek és az egy emele
tes hazak építése. Az uj építőipari lörvény--
tervezelnek legsúlyosabb pontja, amelyről az 
építőipai bau mar sok szó esett, az a kérdés, 
megengedjek-e kómivesmestereknek az egy
szerű szerkezetű egy emeletes hazakiak az 
építéséi, .agy sem. Ebben a kérdésben az 
orsza terü.etén mintegy nyolcvanezer kőmi-
vesmest- r és építő kisiparos vsn érdekelve, 
akiknek -.<i-»t- létérdeke, hogy az egy emele
tes hu. a építéséhez az engedélyt megkapják. 
Az országnak úgyszólván minden városában 
gyűlés kei tartanak a kömivesmesterek és 
arra hivatkoznak, hogy ahol csak két három 
épitúme-ter működik, az építtető közönség, 
ha a kómivesmestereknek a törvény egyeme
letes fca: építését megtagadná, az építőmes
terek igen könnyen építő ipari kartellba tö
mörülhetnének és az építtetést megdrágítanák, 
ezen kartelleknek létesítését csak abban az 

_ e-etü 'ii lehetne elkerülni, ha ők, a kőmives-
mesterek is az egy emeletes hazak építésé
nek jogát megkapnák. Az országgyűlés lesz 
hivatva eldönteni ezt a kérdést, remélhetően 
a kőmifesmesterek javára fog eldőlni, mert 
a kőmivearueslerek joggal hivatkoznak arra, 
hogy az 1925. évi törvénytervezetben ezt a 
jogot megadták nekik.. 

Happy End. A Színházi Elet ma megje
lent szama kedves képekkel illusztrált cikk
ben számol be Székely István filmrendezőnek 
és Agai Irénnek, a Vígszínház tagjának legén)-, 
illetve leanybucsujarol és esküvőjéről. É.-yed 
Zoltán Törrs Jenőről ir cikket. Hatvány Lilly 
bárónő a hét színház és mozi eseményeirőt 
számol be. Rendkívül érdekes cikk: Hogyan 
csinált egy budapesti táncosnő berlini film
karriert Karinthy Frigyes uj társasjátékot 
mutál be. Interjú Schmidttel a világ legkisebb 
tenoristájaval. Bus-Fekete darabjának párisi 
filmváltozata. Korda Sándor filmjének sikere 
Londonban Novellák, cikkek, rengeteg kép 
díszíti Incze Sándor hetilapjának ezt a leg
újabb szam it. A rádió övemben tornája. 
Outhy Böske pompás divatrovata. 64 oldalas 
Rádió Vilaghiradó, kézimunkair van még a 
876 oldalas Színházi Életben, melynek ára 60 
fillér, negyedévi előfizetési ara 6 P 50 fillér. 
Kiadóhivatal és'szerkesztőség Erzsébet korul 
7. szam. 

C s o k n y a y J ó z s e f 
ingatlan értékesítő, parcellázó irodája 

Celldömölk, Arpád-u. 16. 
Főutcákban 3, 4, 5 szobás családi 

házak, 4 szobás kiválóan szép. un villa, 
díszkertekkel, gyümölcsössel. Főutcák
ban nagyobb bérházak, üzletházak. 
Mária-telepen adómentes '2—3 szobás 
család házak. 

Celldömölki határban kisebb-nagyobb 
földbirtokok, Sághegyen szőlőbirtok, ki
válóan szép pincével. 

Jánosházán 3 szobás modern csa
ládul iz, adómentes uj épület, • nagy 

Jtertl-I. gyümölcsössel eladók. 
^ , Vidéken földbirtokok, földbérletek. 

hölgy utazott egy fiatal, szőke esegyéUesebb 
barna úriember társasagában. 

A hölgy bubi-frizurás fejecskéjét a mel
lette ülő szőke ur váltán oyugtatta Bizony
ságul annak, hogy ö asszony, azaz-^ki 
kiütve asszonyka. A szók. ur behunyt szem 
mel, álmodozva szívta magába a vállára omló 
holló csillogása (ar ök illatat Bizonyságául 
annak, hogy ő még elvezetet talál a házas
ság igéjében. A barna éltesebb ur a fiatal 
párral szemben foglalt helyet, arcán huncut-
kas mosoly hullámai játszadoztak. Bizonysá
gául annak, -hagy minden irigység nélkül gyö
nyörködik az előtte ülők boldogságában. 

Jelen pillanatban epén végelért irodalmi 
vitatkozásunk, amelynek lolyamán hölgyünk 
végérvényesen meggyőzte és megfőzte utasait 
afelől, hogy a kubizmus áTtivizmus egyáltalán 
nem erkölcsromboló. Sőt)-... . Ám azok ogy-
latszik a nagyon megrögzött maradiak közé 
tartozhattak, mert az asszonyka kimerülten I 
simította végig apró kacsóival akaratos jel-. : 
lemre valló homlokát és fáradtan suttogta: ' 
•Olyan jól esúék egy kis friss levegői* j 

A férj szánakozó arccal csókolta bum- ! 
lókon a különféle izmusok papnőjét az elte- j 
s bb ur pedig gyors mozdulattal lehúzta az I 
ablakot, amelyen át ozondus nyáreleji leve- ; 
gővel hívatlanul, tolakodva zúdult be a gőz- j 
paripa csattogó lármája. Az asszonyka or- | 
cimpai kéjesen vooaglottak meg a langyos , 
fuvallattól és tekintetéi lágyan, halasán a 
férfira emelte, akinek a hajszálain a szellő, 
meg a vörös sugárcseppek karöltve lejteltek ,i 
valami vidám bohós taocot KöszOnör: Osz , 

kár bácsi — mondta aztáu. > •• 
Oszkár bácsi udvariasan biccentett úti

társai felé, majd kezét beletúrta a kinti leve- j 
gőteu.érbe. Nézzétek milyen pompás, harmo . 
nikus panorámát festett sz alkonyat. 

Tudjuk, hogy j kép egyáltalán nem volt 
Osszhangzo, hanem egy zinkhaosz. nem volt 
festve, csak fröcskölve, de hal Istenkém tévedni"* 
emberi dolog. . . 

Most az asszonyka vette at a szót. Igen, 
csupa szép ez a hatalmas bíborterítő. Kissé 
megnedvesítette piros rózsa színben nyíló aj
kul. Ilyenkor gyermekkorom emlékei rohan
nak meg. Az aayám törékeny alakja, az apám" 
örökké komolj arca és a dajkám szerelemmel 
és vérrel átszólt rémmeséi. Beleharapott a 
szajaszélébe, kicsit elhallgatott, aztán felkapta 
fejecskéjét. Meséljetek valamit. 

Jó, beszélni fogok, — kezdte a mellette 
nlő. átkarolva felesége derekát — eszembe 
jutott egy vidám kis esel, amelynek múltko
riban voltam a szemtanuja. 

Az asszonyka először beleegyezően bic-
-oentelt, msjd hirtelen végigperzselte szikrázó 
tekintetével a férfi arcát — Nem, ne untass 
anekdotákkal, — megrázta csintalan hajfürt
jeit miközben szemei kifejezhetetlen, vad tűz
zel tellek meg. — Nem vagyok nevető ked-" 
vemben. Meséljelek valami rettenetes törté
netet, amiben szerelem izzik és. piros vér 
osurdogál. Az idősebb ur felé nézett — Osz
kár bácsi meséld el életed legmegrázóbb 
eseményét. Pihegve, kimerülten simult vissza 
férje ölébe, arcát lázas pír tutotta be, csak 
szemében sziporkázott továbbra is a vad
macska prédára leső, kegyellen tekintete. 

A megszólított Isssao visszaült' előbbi 
helyére, kérőén mondta: .Nagyon felizgatná
lak vele«. beszéljünk másról. * 

46. szim 

A nő must már összeszedte magái, ki
hívóan egyenesedett fel — sParancsoiom. éa 
ismét visszadőlt férje karjába. .'/ 

A férfi belátta, hogy nincs kitérés. Meg. 
adóau beszélni kezdett. — Egyetemi tanul
mányaim utolsó évejl • Páduában végeztéin — 
szólalt míg vontatott hangon, mint akinek 
nehezére esik a visszaemlékezés. — Hgszun-
kétéves voltam, világraszóló ambíciókkal, vég. 
teleo tudományszomjai tulitve. Eietem három
negyed részét könyvek társaságában töltöttem 
es ha színészek nam lettek volna a varosban, 
bizonyára tudományos folyóiratok szerkesztője 
lennék. De voltaki S én egy téli este meg
pillantottam Foscariuát, a kis naivat, amint 
szokásos sét.áautózását végezte a szent Fereno 
fasorban. A telehold sugarai higanycséppok 
alakjában gurigálózva csillogtak hermelín-
prémes nyersbőr kábáiba ^burkolt gyönyörű 
a'akjáp. 

.'— Mondja^ jól festene rajtam hermoliu-
prémas nyersbőr kabai? — Szakította félne 
az elbeszélőt az asszony. 

— Feltétlenül, édesem — válaszolt amaz, 
de tekintete révedezve merült a semmibe. 

agam-is ugy vélems tűzte 
vaub a beszéd fonalát a nő. Arcán kéjes 
mosoly szaladt végig. Kicsit meg is borzon
gott hozza. 

(Vége köv.) • 

Üzlet á t h e l y e z é s . 
. Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, tiogy- 12 év óta fennálló 

kocsifényezö és kárpitos 
műhelyemet lakással együtt Széchenyi 
István gróf utca 13. szám (Zárda mel
lett) helyeztem át. 

Kérem a n. 6. közönséget, hogy 
autó, kocsi, bátorok "stb- fényezésével, 
a/, összes kárpitos bátorok aj és hasz
náltak feldolgozásával megbízni szíves
kedjék. 4 
Kívánatra bármikor házhoz megyek 
. dolgozni olcsó díjazás mellett 

50 rugós 180—80 méretű sezlont 
tiszta afrikbői, grádlival 45 pengőért 
készítek. 

Tisztelettel 
— v i t é z V a r g a Antal 

- kocstfenyezö és kárpitos m. 
Bilist éremmel kitüntetve. 

Figyelem gyümölcstermelők! 
Fajaimat vásárol Lédner 

gyümölcsáruház Györ, Baross 
ut 21. Kérek ajánlatot, minő
ség és mennyisé)} megjelölé
sével. 

Első rendű T E J 
á l l a n d ó a n m i n d e n 
reggel házhoz szállítva literen-

kint 14 fillér. 
Előjegyzések lapunk kiadóhivatalá

ban eszközölhetők.. 

Tanító és tanítónő korrepetá
lást vállalnak. A tanítónő zon
gorázni is tanít felnőtteket és 
• gyermekeket házaknál. 

Cim a kiadóhivatalban. 

http://detea._A.ar

