Megjelenik minden vasárnap reggel

Előfizetési dii egész évre 5 P, fél évre
2.80 P, negyed évre 1.30 P.

A vasutas zászló.
Hit — vagy eszmének nehitt ahtttád, tömörülték
aprók és nagyok, nagy ideáinkír!, hogy veled és érted* harcol
janak, vagy baknak. Téged csak
a szél lobogtatott ma, de egy
hit szellője lobogásoddal ébren
tartotta az alattad, állókat, a

-^eWwitor,

össze a kőszegi árvák javára
Bárdosi Gyula' állomásfőnök ve
zetése alatt >Kőszegi árvaház*
cikkemre (Kemenesalja
1926.
június 7.)*.

Ma csak arra emlékezünk,
amikor a >Fillér téglákat hord
„hitet, a
fogadalmat".
tuk «; Legyen székházunk I Vas
A zászló szent volt az Csők ulásóknak. Nekünk, akik min-'
kezében, mint az eskü. Meg ne den bazafias polgári megmozdu
" szígd. — el ne hagyd soha I lásban ott voltunk, nem voltunk
Középkor vitézei életüket adták hálátlanok azokkal szemben, akik
érted és — most Te ném vagy minket is támogattál, Nem csa
más, mint egy félbonihatatlan lódtunk egymásban. Mindenütt
szerződés, A hazafiság szent esz ott voltunk és ott leszünk — és
méje. A társadalmi összetarlo- elmondhatjuk mellettünk is ilt
zandóság fenséges szimbóluma. vannak." Mi vasutasok nem vol
Veled vérzett el, vagy emelke tunk és nem leszünk háládat
dett fel valaha ősi és újmagyar- lanok soha. Ma az ősi apátság
ságunk, vagy veled szállt sírba Szentháromság-terén állunk. Olt
egy magasztos eszme, vagy esz- álltunk vasutasok, amikór ez az
' mekör* amire az alattad állók apáls;-g 700 éves jubileumát
felesküdtek.
~ I tartotta és ott álltunk a mult
•Úgy nézünk fel reád, mint harcaiban. Leng. a zászló és
az esküre ~m amelyet csak a várja, mintegy újszülött, mikor
halál árán lehet megváltani. •; lépheti át a templomok küszö
Szép és szent vagy! Mert bét, hogy megszenteljék és meg
hitet hirdetsz a hitellen pogány áldják.
ság közölt. Neked írom, mert
- A zászló olyan, mint az
alattad állok.
első gyermek a családban. Nagy
•
*
Bizalmat a jövőbe vetett vasutas társadalom gyermekei
liftbe és intő példát a jövő ge Várja, bogy hitet adjanak neki.
nerációjának. Hűséget minden Hogy szeressék s ha kell felál
dozzák magukat érte. Hófehér,
megpróbáltatáson kérésziül.
Akik Téged életre hoztak, mint a templomi lélek. Csak
tfz éves. harcot haicoltak meg önzetlen ö feláldozást kér. Alatta
Trianon
18 ik esztendejében! áll. az anya, aki szeretettel simo
El nem múló csüggedéssel áll gatja- szemével, a eZászló anya*.
ták a harcot. 1925 júnins 7-én A jövevényt hatalmas tábor állja
még ez a vasutas csoport nem körül, az ország minden részé
zászlót szentelt, akkor a vasutas ből vasutas és magyar testvérei.
árvák könnyeit törölte. Előttem Zászlói lenget a szél. Szél szár
áll a »Kemenesalja« akkori lapja, nyán át suhan a határokon a
amikor a < elli vasatasság el nem bír. — Zászlót avatnak! A
múló szeretetlel, a celli polgári zászlóanya arcán lepernul a
társadalom áldozatkészségéből és könny. Testvéreimé A zászlót el
a budapesti >Üjélet« vasutas ne hagyjátok soha! ~ d alegyesö let közreműködésével
Tóth Lajos
György
16 millió 500 ezer pengőt hozott
a Kemenesalja volt munkatársa
1

A vasutas zászlóavatás és dalosünnepély.
mert a nóta, a szép dal nem
csak szórakoztat és kedvet ad,
hanem nemesit, felemel és finqmitja a Jelkeket, amelyek az
élet mai zűrzavarában és küz
delmeiben könnyen elfásulnak,
ellolEEU^at^és^
adnak nelyefT
'.t ~.
'
Tfa év nem nagy idő, de
az ember éleiében sokszor mégis
fegf Jó%tLn?*ttoM&te
'• nmetjoíI
mégsvtervezíe_ azrazóta I érdemes megállni, hogy' először
nyomban mégs:
sok sikertt aratott dalárdát is, I visszatekintsünk a múltra, meg
Celldömölk egyik iegnépé- |
sebb és legszámottevőbb, egye.
sülele, a Vasutas Kör tíz évvel
ezelőtt megalakult, hogy egy
táborba tömörítse nagyközségünk
vasutas, társadalmának minden,
rétegét/ngyai»ftkkor--ollhont, dfcJ
szes hajlékot épített a kultúra '
nak, amelyre ma minden- fej
lődni és ái korral
korral haladni
haladni akaró
akaró I

vizsgáljuk a benne, alatta történ
teket s ha észrevettük, rájöttünk
a mulasztottakra és hibákra,
igyekezzünk a következő llz évre
olyan' tér Veket ő s eszmékéi őszszehozni, hogy kipótoljuk, kiiga
zítsuk azokat. Ebhez a határkő
höz érkezett el a Vasutas Kör
is, amely a tízéves fennállásá
nak jubileumát zászlóavatással
és dalosünnepély rendezésével
teszi nagyobbá- és fényesebbé,
de, bogy ef^az ünnepély való
ban nagy és fényes is legyen, a
Vasutas Kör tagjaival együtt
külsőleg'és belsőleg ünnepelni
kell Celldömölk minden rangú
és rendű polgárának, mert első
sorban a vasútnak és a vas
utasságnak
köszönhető, bogy
Celldömölk, a kis sáros, vidéki
falucskából rendezett, tiszta vá
rossá fejlődött és hogy a nagy
számú iparos és kereskedő még
a túlzott aránya mellett is meg
találja a maga mindennapi ke
nyéréi.
....
Az ünnepély előkészítő bi
zottsága hosszú hetek óta e j t é s
napot egybevetve fáradozott ' a
mai nap sikerén s így remélhető,
hogy a jólmegérdemelt gyümölcs
nem is marad el. A zászlóanyai
tisztségetfptanlzig Ferenc kormányfőtanácsos,
szombathelyi
üzletigazgató neje vállalta, míg
a
dalosünnepélyen résztvevő
egyesületek koszorúslányai lesz
nek: Kovács Edit a Szobát helyi
DaloBegy esti leié, Osváth Giziken
Sz. Haladásé, Patai Baba a Sár
vári Dalosegyesületé.Osyald Irma
a Sárvári Iparosdalárdáé, Károlyi
Erzsébet a Devecseri r. k. Ve
gyeskaré, Bánhalmi Júlia a-Nagygencsi Ifj. Egyesület dalárdájáé,
Gsányi Bözsike a Celldömölki r.
k. Vegyeskaré, Páli Mancika a
Celldömölki Vasutasdalárdáé (új
zászló). Varsányi Ella a Kőszegi
Dalárdáé, mig Nagy Margit a
celldömölki tűzoltóké, Pongrácz
Ilus a legényegyleté, Nagy Karola
az ev. ifjúsági egyleté, Szombat
helyi Baba az ipartestületé és"
Pozsonyt Rózsika a VOGE cso
portjáé.
As ünnepély egéss napi műsora

e következő:
Délelőtt 8

órákor

az

Összes

helybeli dalárdák és e g y e s ü l e t e k gyü
lekezése a pályaudvaron;
8 cra 17 p e r c k o r a szombat
helyi dalos kOIOnvonat érkezése ée
az egyes dalárdák üdvözlése a Hala
dás fúvószenekara közreműködéeévei.
Dtána sorakozó a Horthy Miklós
téren.
•
8 óra 30 perekor a zászlóanyát,
Kintiig Ferencnét és férjét a dalár
dák ée egyesületetek sorlala előtt
fldvOzli Halász Gyula állomásfőnök.
Utána zenés felvonulás a Szenthá
romság-térre.
,
0 órakor a Szentháromság-téren
Hokhold István községbfró üdvözli a
dalárdákat. A Dalosszövetség nevében
Polgár István dr. kerületi
elnök
válaszol. Utánna a zászlók felszallagozása és koszorúzása.
9 óra 80 perckor tábori mise
a Szentháromság-téren. Egyházi éne
keket a Haladás dalárdája énekel.
Ugyanekkor istentisztelét az év. és a
református templomban is. Az ev.
templomban a sárvári dalosegyesület,
a ref. templomban pedig a nagysimonyi ev. f é r f i k o r énekel
10 óra 15 perckor a dalárdák
és egyesületek felvonulnak a Hősök
szobrához. 1,1 a Haladás és a szom
bathelyi dalosegyeeOlet énekel, Haláaz
Gyula állomásfőnök pedig a dalárdák
nevében megkoszorúzza a szobrot.
11 órá 80 perekor dísaközgyű
lés a községháza tanácstermében.
Program: 1. Megnyíló beszédet mond
Halász Gyula állomásfőnök: 2. A
Vasotas KOr történetét ismerteti Hervay Károly t i t k á r . 3. Jándi Beruardin
dömölki apát f e l a T a t j a az új zászlót
4. ZasztószOgek heverése. — A dísz
közgyűlésen a dalárdák és egyesüle
tek csak küldöttséggel képviseltetik
magokat.
12 ó. a 30, perckor díszebéd a
Vasutas KOr székházában.
2 óra 45 perckor a Haladás
fúvószeoekara térzenét ad a Gyarmatby terén.
3 Órakor ugyanott a dalárdák
gyülekezése.
3 óra 15 perckor zenés felró
ouias a sportpályán rendezésre ke
rülő dalosünnepélyre. Ennek, műsora:
1. Felvonulás a tribun elOlt 2. Da
losünnepély. 3. Emléktárgyak kiosz
tása. 4. A tíz ér óta működő celldaloso'i kitüntetése. — A dalosünne
pély re belépődíj nincs.
6 óra 30 perckor a, dalárdák
külön szereoádot adnak a koszorús
lányaiknak.
7 órakor táncmulatság a Vas
utas KOr székházának kertjében.
Kedvezőt len idő esetén a lábori
mise az. apátsági templomban, da
losom epély a polgári fiúiskola torna
termében, a táncmulatság pedig a
G i i B szálloda nagytermében lesz meg
tartva. ,
_

v

Szük a polgári fiúiskola.
nő I k ön a z i s k o l a i
be (t a- - i lók száma, ami.érthető ip, .mert, bit
fások megtortéatefc-^-így a - y>émeki -J~a~p<»igaii-oskola sokra jntu-.;.tt|imtfli'
Veui Sanctentán szómbalon reggel de elvégzése nélkül ma már úgysxólminden iskolában megkezdődtek a ván iparos vagy kereskedő tanonc
nak se..- veszik fel a. csupán elemi
rendes tanítások. A mult évi létszám
böz-.viszonyítva,. különösen a polgári iskolát .végzett;fiúkat..' ' . '
•úisko.lahaii ótiasi módon m e g n ö v e - •" ' /Ez áz éfW£_ óla lassan, de
tedett- á t újonnan beirátkbjcnlt'tanú
biztosan emelkedő tanulólétszám v.
T
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tisztelendő nővérek mind a multéviek, •
kivéve i I I . osztályét, 'íelynek élére
mint új tanerfl, Bukoviaszky M. Cho
lasztiké nővér került
Tiszteleltei értesíteni a nagyérdemű közön-^
A róm. kat. elemi fiúi-kólában
fzinlén emelkedett a tanulók száma.
ségel, hogy Celldömölkön a pályaudvaron
Ezideig 217 I3nn!ó iratkt zo'.t be, de
rajtok kívül még vagy 30 tanuló be
iratkozásat varja az igazgatóság. Az
L ( s. t ilv létszama 41. a I I é í l . a
III é 50, a lV-é 44, az V é 29 és a
IV. o-ztalyé 7 tanuló. '
nyitottam, amely* kor igényeinek megfelelően
Az ag. h. ev.- elemi iskolában
bereiid.zve áll a közönség s/.olg'álatár;;.
már jeval is kevesebb a tan. ló mint
Dauerolást a legmodernebb géppel eszközlör»vtavábbá ba;fesa mait évben, noha az utóbeiratásoknál majd a. létszarc meg itt is
' lést és a—szakmáliák bármelyik ágát szakszerűen végzem.
emelkedik. Ezideig az L osztályba*30,
Hazafias lirvJeKlfét:
'
f;,-/ - —
a II-ba 24. a III-ba 30, a IV be 19,
az V-be 25 és a VI ba 15 tanuló
Hémeth Boldizsár, fodrász-mester.
iratkozott be s így a teljes létszám 143.
A zsidó tanulók száma is fo
gyott néhánnyal. Itt az L—VI. osz az össze-vissza repedezett és egész dal. mert I -vallás után haza meni
tályba 37 en iratkoztak be a tavalyi
ségtelen sportlribün emeleté.öl két vacsorázni 2 pengőre, Horváth Jizsef
41 gyei izemben,
családot kilakn'tal s helyébe ezek i / . hajdút, meri az őrme ter éj.'él után
alkalmazottak lakbért, foltnak kapni. 3 rrakor oem tala la az utcán 5
Viszont a soff.3r lakását rei.dlii-hozzak, pengőre, vitéz Kaldy József hajdúi
mert ő köteles lesz tovább is az pedig, inert leváltás utan az örszo
emeleten 'akrii. mivel leetöbbsör bahoz mentébe v pipára . gyújtott 5,
Amikor GelldömOIkfln elérkezik- leoteue, miért is úgy döntőit a gyű éa* fontos, hogy kéznél légyért A • ligeti' maid írott s?abádiiapj-*ii c aladi ügy
. . , tisztújítás :ideje,
J
i.
..,„.;, inkább a• lközség
n . . Z . I,.
.i'b
az utcát
lu.;ja
a kOzségi
ogyaiicsakl. hogy
ben bejelentéi nélkül Mersevátrá tá
kertészlakás. lakót szinten kilakoltat
nagy a tülekedés, torzsalkodás és öntöztetni.
vozott 8 pergőre b3.telte jogerősen
ják, mert a düledező épület javítására
A Vasutas Kör által rendezen nem érdemes költeni. A téglái es és fellcbbe/h-tetleiüi. - j
lelkinálkozás
a "képviselőtestületbe
való jutásért, de aztán ha mcgtSr- dő mai dalosünnepély költségeire 150 gerendái rothadtak s igy előbb
téot a választás, a közaégmeotők é s pengős segélyt szavaztak meg.
utób"? új lakást kell az őszes hajdúk
Osztrák kirándulók
apostoljelöltek egy részét sohasem
' Ezután Lajtai Tivadar vezető- ré-zé:e építeni. A községháza folyo
látni, vagy ha látni, de szavát soha jegyző ismertette a jövő ovi - költség sóit és irodáit újra festetik, a villany
Jánosházán.
sem lehet hallani a gjűiésekeu, mart vetés adata't, amely szerint a kiadás vezeték pedig sülyeszlve lesz. A
nagyon, de nagyon elfeledkeznek a 129.233 pengőre, míg a bevétel munkákat Rács-Reich Imrének, Lalits
Jo időtől kezdve ritka az a nap,
városatyái kötelességekről. Igaz, hogy 116855 pengőre van előirányozva. Milánnak és Koczor Dánielnek ítélték
az a hét^liogv—Jánosba iára oszt
ezek a gyűlések nem is arra valók, A mutatkozó 16.378 pengő hiány el
oda. Végül tudomásul vették a la
rák kirándulok Le érkeznének egyhogy ott vestekedjenek és torzsal- tüntetésére 81 százalékos községi pot- nonci-koU . mult évi zárszámadását
ét autóbusszal. A végcéljuk ugyan a
kedjauak, de mindenesetre azért t i - . adót veinek ki, a tavalyi 20 szaza
és. Reicher István igazgató részére Balaton és környéke, de az ottani
év
láltak ki okét, hogy meghányják- ! lékos p tadóval szemben. A mult évi
100 pengő jutalmat szavaztak meg. étkezés c-s mulatozás még btcsrszem
vessék a község dolgait és sorsát, kintlevőség 13.692 pengő, a tartozási
mel nézve is olyan drága, hogy az
V
javaslatokat, ötleteket és térveket hátralék 2406 pengő, míg a község
A kOzségi szepődméoyes aikal : osztrákok a Balaton pariján, nem
hozzanak, ne pedig távolmaradásuk vagyonának értéke 406.961 pengőre
mázollak sorsavai is törődik végre költenek, hanem egyszerűen fürdés
kal tüntesenek, vagy pedig egyszerűen van felbecsülve.
után autóbuszokon visszajönnek Já
az
előljárt ság. Így amint latjuk
a szavazógép szerepét töltsék be.
A költségvetésben miod a kiadás,
nush.1/ara. ahol aziao kevés péazéri
Németh
István
kézbesítő
40
esztendei
Minden kerület sorsát, jövőjét mind a bevétel magasabbra van be
robotban eltöltött élet utan havi 40 e-znel.-iszoak. úgy hogy már Bécs
állítva,
mint
a
mnlt
évben.
így
kere
és boldogulását szoros összefüggésbe
ben valósággal reklámntve van a jalehet hozni az illetó kerület költség seti adóból 3000, fogyasztási adóból peugő kegyriíjból tengeti le -a- hátra co. hazaiak magyaros vendéjiszere-r
vetésével, épen ezért a költségvetési 300, forgalmi adó részesedésből 2000 levő napjait. A h.jduk sem' p.na.z
'.elének., ~
,tárgyalások mindenült táblásházak és kövezetvámból 1000 pengővel löbn j kodh.iinak, mert 80—90 pengő fize
Azonkívül, mint már néhány
lésük mellé két gyermek utan havi
előtt szoktak lefolyni Szomorú éa bevételt vár az elöljáróság. A kiadási
szor közöltük is,' akad t ö ' b olyr-u
sajnos, de Celldömölkön nem igy van, sorozatban, mint nagyobb új beru- 6, három gyermek" utan havi 10
osztrák kiránduló társaság is, amely
mert mint a hétfőn tartott képvise I házas a téli gazdasági iskola építésére ! pengő drágasági pótléket lognBk él
lőtestületi gyűlés is igazolja, a oelli I megszavazott 6860 pengő szerepel. vezni, míg az utcaseprők havi 60 nek egyenesen Janosháza a végcélja.
városatyák tekintélyéé részét még a A másik felét jövőre keh fisetni, de pengőjükön kívül közösen 8 méter Igy szeptember 11-én a. donameui
Hainfe A városkából három autóboköltségvetés, tehát a község jövője ha az iskola valami oknál íogva nem fát is kapnák, hogy ne fázzanak.
utan t e r m é
szofi körülbelül 120 kirandu'ó és ar
E .-o ™ Jótétemény
'
sem érdekli, mintha csak a z t mon
épülne lel, ú g y ezt az Oéaaegct törlik |. ,
í n y e i m e t - ú-fcs- roUauisporiegyesnlet ttszUar.osházán
danák, bogy: mit bánom éó, lesz,
költségveléehől, arai által a pótadó velel az moljaioság az egyfolytában
tiszteletét. Este érkeznek, vendéglő
ahogy lesz, adót úgy sem fizetek, vagy csak 20 százalék I' sz.
72 óra szolgalatot teljesítő r'obOsUik, ben és magánházaknál alusznak, majd
ha fizetek i s , ami másnak jó, a z jó
Nagyobb kiadások még az üj stráz^auak, tűzoltónak, kézbesítőnek,
másnap,
12 éu délután barátságos
lesz uekem is.
költségvetésben: asrfalljavítás, ntak, -hélypénzszedőneK, ZO döocu.-k, m á z s a .
futbalmérközé-t jáiszan k a JAC-cal.
Természetesen a lenti megálla járdák karbantartására es öntözésére meslerneK, mentőnsk és végrehajtó'
A meikőzés szünetében a jánusházai
pításunkkal sem az elöljáróság mun
8300, az újból össze vissza repedezett nak felhasznált kOzségi hajdúktól,
•bokréta* Poller Erzsébet tanítónő
kaját sem a költségvetést
akarjuk
levuntelöállás javítására 800, a na akiket, ha netán renitenskeduek, -z>
vezetésével magyaros tátc-zámokkal
kritizálni, de igenis le kell szögeznünk gyon beteg állapotban levő sporttribüu
gorúan meg is uüaiet így az elöljá
kedveskedik a vendégeknek, majd
" a tényt,. hogy az elöljáróság és rendbehozására 4100, a ligeti tó be
róság vitéz V„rga József hajduőrmes
este 7 órakor a levente egyesület a
képviselőtestület több mint 50 tagja töltésére 600, a Temesvári utca út
Korona-szá'ló kertj ben tarcmulatsáközül mindössze nyolcan vettek részt testére 500, a bánhalmai út meg ter feljeleulésére Tarrósy József haj
a gyűlésen, fel
vagy hozzászólás váltására 1000, fásításra 500, a liget
pedig egy sem töitéot, holott több fejlesztésére 100, egypár ló vételére
olyan ügy is szerepelt a tárgysoro 800, a Széchenyi utca osatornázására
Ötven év óta fogalommá T i l t b ú t o r a l a k
zaton, amely a község auyagi érde 800, a Szentbáromság szobor tata
keit súlyosan érinti.
rozására 800, a szegények segélye
Jósága, szép kivitele ós olcsósága.
A gyűlés tárgysorozatának első zésére és gyógyellátására 4300, a
pontja a közvilágítás további csök szegődményes alkalmazottak drágaVásárol Jen tehát Ön Is nálunk I '
kentése volt, amit az alispán rendelt sági pótléka 1980 és a kisfizetésű
el azért, mert a közvilágítás költsége alkalmazottak 'karácsonyi segélyére
a község bevételének 14 százalékát 500 pengő.
Hálók, ebédlők, kombinált b e 
j
elviszi Az utcai kapcsolás házikeze
A költségvetéssel kapcsolatban
lésbe vétele óta a közel 10.000 P ős elhatározta még a gyűlés, bogy a
rendezések és
mindennemű
áramdíj ogyon lecsökkent 7100 pen törvéaybirói állást újévtől kezdve
gőre, de az alispán ezt6200 pengőre megszünteti éa helyette visszaállítja
k á r p i t o s - á r ú k nagy v á l a s z t é k b a n .
kívánja leszállítani, ami viszont azt a fizetés nélküli helyettssbirói tiszt
jelentené, hogy minden második nleai séget, viszont a .külső munkák és
Kedvező fizetési feltételek I
lámpát-ki kellene kapcsolni. Mivel felügyeleti teendők ellátásán 72 pen
Celldömölk éjjel is nsgyon forgalmas,
gős havi fizetéssel városgazdát fogad.
hisz a vasotasság éjszaka is kényte
Németh István községi kézbesítő 40
évi szolgálat után újévkor nyugalomba
vonul havi 4 0 ' pengős kegy díjjá'.
az alispánt, hogy a lámpák számának
Üresedésben lesz tehát két hsjdúi és
további csökkentésétől tekintsen el.
A Koptik-utoa olajjal való por két utcaseprői állás és ekek be sem
Celldömölk, Piac-tér 9 .
talanítását osak úgy vállalja a vár lesznek töltve. Az ntoaseprést inségmegye, na a költségek-felét a község msnkások fogják végesni.
viseli. Ez 2000 pengős új kiadást je. Elhatározta még a gyűlés, hogy
szent arra kényszeiiti az iskola igaz
gatóságát, hogy párhuzamos osztály
bevezetésért folyamodioo az illetékes
hatósághoz, mert már most is az
igazgatóság helyszűke miatt nagyon
sok fiút kénytelen volt visszautasítani
a beiratásnál. így is a tannlók szama
a mult évi 206 tal szemben 227 re
emelkedett Az I . osztályba beiratkosott 68, a 11-ba 63, a Ilí-ba 61, és
a IV-b- 39 la a ÜI ó. Ugyanezen sor
rendben osztályfőnökök: Símen József,
Etelaky
Lajos, Gere iczey-Miha itz
Margit és Szabó József tanár.
A leánypolgári b íratásán ól még
niues pontos adatunk, de viszont a
róm. kat elemi ieányiskoka kimuta
tása szerint a léts.-.ám jól megegyezik
a mali évivel, sót áz utólagos beiratásokkal némi emelkedés Is várható.
As I . osztályba .38, a I I ba 37, a
III- ba 35, a IV be 48, az V. és Vl-ba
pedig 45-en iratkoztak be s így sz
összes tannlók száma 208. Az oktató
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31 százalékos lesz Celldömölk pótadója.
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i s k o l a i használandó Írószerek.
: \ n . m. rajztömb, tömbbetét, rajzpapír, vonalzó, irón, toll, tollszár,
radirgumi, írónhegyezö, gombiesték, színes kréta, színes írón stb.
stb., valamint az összes iskolákban használatos előírás szerinti

füzetek legolcsóbban beszerezhetők
Dinkgreve
gol rendez a szc rakoztatásukra. A
zenét SárkOzy Gábor zenekara szol
gáltatja.
Jácosháza idegenforgalma 19 éo
és 2tí-án folytatódik! 19 éa a bécsi
Merkúr Bank Rt. 100 fŐDyi ti-z'.vise'ő'
kara és ezek hozzátartozói, 26 án
ps-drg a bécsi vihamosvasutak 160
főnyi csoportja érkezik.

Nándor

gondolkodnánk egy kicsit, amikor a
különféle akciók hírdeté.-eit olvassuk!
Száz szónak is egy a vége. A
gyümölcstermesztés alapja és sikeréJiek-első feltétele a jó oltvány. A jó
oltvány, értéke -a fajtájában vari,
erre keresünk tehát Biztosítékot, ha
ü tetunk, mert ez és csak ez a
fontos.
. . Nem lehet újyanis elégszer is
mételni, hogy azt a gyümölcsfát,
amelyet komoly faiskolában szerzünk
be, csak egyszer fizetjük meg!
^ Szaloky István.

könyv

és

papírkereskedésében.

gyulladásban, úgyhogy Sopronba kéj£
lett szálliiaui. A műlet sikerült is és
már úgylatszolt hogy Hubertnél haza
lehet szállítani övéi köze, amikor va
ratlanul szlvgyuogeség Tépett-fel bála
.s ez a mult vasárnap dé előtt fél eV
órakor 62 ev. s korabau megölte. Az
elhunyt mintaképe volt a legjobb
anyának és az igazi háziasszonynak,

A íelülfizeu'íekéri ezúton mond hálás
köszönetet a vezetőség.
Tűzvész Pápoczon. Kedden
délelőtt ezideig ismeretlen okból meg
gyulladt Novak Bela papópzi földmí
ves pajtáia, majd ettől né.látty szal
makazal és egy raasik pajta is. Sze
rencsére szélcsend volt s a tűzoltó
ság is rövidesen a he.yszinre sietelt.
ajteja és a szive is miudig nyitva J
,
nnyen sikerült-eloltani
vot gazdagn k, szegénynek egyaránt A kár azonban igy is közel' 2000 P.
Hol vegyünk és hol ne
s így a váratlanul bekövetkezett ha A csendőrség nyomozást indított,
lála osztatlan ré-zvétet keltett az hogy megállapítsa á tűz keletkezésé
vegyünk gyümölcsfát.
egész jaras lakossága körében. Ez a nek okát.
Mindenki tudja, hogy a g y ü tisztelet, megbecslés és a gyászoló
Luflköoldatot ivott Koozogj
mű csfaoltsácy .bizalmi cikk, Értéke
családdal együtt átérzett mély fájda
B o r t e r m e l ö k , koicsmarosok
Aooa 18 éves csolédleáay, aki Giczy
a faitájában van, tehát abbao, hogy
lom megmutatkozott- s? megboldogult József karakói plébános szolgalatában
és vendéglősök részére szüks'ges
mit fog teremni. A többit, ami még
lemetéséo is. Hozzátartozót hszaszál- állott, valami családi ügybOl kifolyó
borkonzerváló és musterjesztó
fontos egy oltványnál, látci lehet.
litotlak holttestet s kedden délután Isg Összekülönbözött a szüleivel, ami
szabadalom eladására nagy kere
Látni az oltvány alaoyát, ami igeo
idehaza helyezték örök'' nyuga ómra úgy elkeserítette, hogy n mult vasár
seti lehetőséggel
fontos, mert jórészt az alanytól liigg,
óriási részvét meilett. A temetésen az nap öngyilkossági szánd-kbnl lugkőhogy miképpen boldogul az oltvány
ev. iljúsági tgyesület vagyeskara oldatot ivott Elévgé sú yos allppotbau
üzletszerzőket felveszünk.
az új talajban, ahová a faiskolából
működött közre gyaszéonkekkel, itlg mentőautón beszáílitot'.ák a c-lldö
•PINCEMESTER.,
Budapest^VIÍI.
keiül. Látni az oltvány korát, ponto
Bac-ii Sándor lelkész lélekbemarkoló mOtki kórházba.
—
:
Hunyadi
uroa
4.
sahbao szólva a fiatalságát, ami
búcsúztatót mondott, úgyhogy kevés
Kerékpárlopás.
Nagy
Sándor
sziutén footo , mert csak a kellően
szem maradt szárazon. A megboldofiatal oltvány tnd zökkenő nélkal al
vukat férje, öt gyermeke, veje uno vOcOcki földműves szerdán délelőtt a
60 pengőt érő kerékpárján behajtott
kalmazkodni ój helyéhez. Látni lehet
kája és kiterjedt rokonsága gyászolja.
a celldömölki országos vasárra, de
as oltványon azt is, hogy - mentes-e
Kirendelés.
A
helyettes
főszol
mivel
itt a gép terhére volt, megőr
Grösz József püspök Celldö
minden fertőző bajtól.
mölkön. A oelldömöiki járás Actió gabíró Gáthy László, oki. jegyzőt az zés miatt átadta a Korooa szálloda
Csak a fajtáját nem látói, hol Catholika szervezetének vezetősége üresedé-ben levő Írnoki állás betöl háziszolgajának, aki axtán a gépet
ott az volna a legfontosabb. A fajtája október 3 án a Szentévvel kapcsolat* téséig Celldömölk nagyközséghez ki tObb más megőrzés miatt átadott ke
tekintetében zsákbamacska jóformán ban járási leáoyoapot rendez. A rendelte. . _•
rékpárral együtt bezárta aa udvaron
•' •
miodeo oltvány, még a szakember nagyszabású ünnepélyen Grősx Jozsel
. Szabsdssgsn. Mi ke Dávid ostffy- levő mosókonyhába. Nagy Sándort a
előtt is. Csak évek múlva, mikor meg püspök is részt vesz.
asszuayfai segédjegyző: "szeptember dolga végeztével azoobao kellemetlen
hozzák első gyümölcsöket, derűi ki,
meglepetés érte. ugyanis a kerékpár
Búcsúsok. Az őszi búcsújárás hó 4-től szeptember 12 ig szabadsá j á t valaki elkérte a báziszolgától, aki
hogy olyan fajtájnak-e a fáim, mint
gon van.
amilyenekre talán egész megélhe megkezdődött, tegnap este a vasvá
mint ismeretlen gépel az illetőnek
Esküvő. Stitz Antal oelldömöiki oda is adta. Miután még tobb gép is
riak nagy zaráudokejapata érkezett
tésemet alapítottam.
bérautótulajdonos jOvő vasárosp dél volt a mosókonyhában, Nagy először
városunkba.
Mi következik ebből? TermészeA Sümegi kÓZÖS protestáns után 5 órakor tartja esküvőjét a r. azt hitte, hogy'valaki rz Övét vélet
teseo nem az, bogy gyümölcsfát ven
kath. plébánia templomban Szabó lenül elcsorélle, de végül is miodeo
ni tehát veszélyes dolog. Csak isme templomot ma vasároap avatják fel.
Anuuskaval.
gépnek megiOtt a gazdája és neki
retlen kertészetek nevében házaló A tábori istentiszteleten Bácsi Sándor
_
Tanftóválaaztások. BOrOcsky egy sem maradt, tehát nyilván lopás
Bgyuököklöl, oo meg a mindenféle celldOmCiki ev. jelkész hirdeti az igét.
Vilmos
ev.'tanítót
csak
alig
két
evvel
történt, ezért aztán feljelentést tett ^
Elhunyt
tábornok.
Felsőgéczi
• kedvezményes* gydmölcsfaakoióktól
a csendőrségen.
kell tartózkodói, de ezektől aztán és garamazeghi Géozy Kalmáo nyug. ezelőtt választolták meg Kemenes
feltétlenül. Aki megbízható, komoly lovassági tábornok Budapesten elhunyt hőgyészen, de úgylátszik maris meg
A celldömölki országos vásár
faiskolához fordul, bizalommal vár 76 éves korában. Szolgálatát a cs unta a falusi életek mert a lemondás
hatja az időt, amikor fai gyümöl és kir. kOzOs hadseregben kezdette miatt megüresedett győrvári osztály ba szerdán felhajtottak 1102 szarvas
meg, később átlépett a honvédséghez, úmtól állast megpályázta. Szerencséje marhát," 276. lovat és 129 sertést,
csözni éa jövedelmezni kezdenek.
ami nagyon tekintélyes meoDyiség,
Aztán jó tudni még valamit: a' haboru alatt a marosvásárhelyi is volt, mert a mult bél elején egy
különösen bs figyelembe vesszük azt,
Amig egy vadgyümölcsmagbői kiad 9 es szama huszárezredet vezette hangúlag megválasztották a győriek.
hogy agyaoakkor'Jaoosházán hónapos
ható oltvány lesz, esztendők telnek mint ezredes. Vitézségeiért számos — A Papp István nyuga'ombavo' uvásár
volt amelv szintén népes és
el, esztendőkre terjedő mnokával, kitüntetést kapott, a baboru befeje lása folytan megüresedett kemeoesmihalyfai rom. kat. kántorianitói forgalmaa volt Épen ezért a celll
költséggél, gonddal és kockásattal. zése után Székesfehérváron állomás
vásár ára.ban oagy lanyhaság mutat
Megfelelő alanyra szemzett, helyesen parancsnok volt tábornoki rangban, állást csütörtökön délután tOltOUék
kozott. Gazdái cserólt csökkenő árak
nevelt, miodeu bajtól megóvott és ionét vonult nyugalomba. Temetése be Horváth Károly dr. esperes elnök
mellett 419 szarvasmarha, 64 ló és
fajtájában biztos olványt tehát olosóo szombaton délután 4 órakor volt a lete mellett Az állásra jelentkező
78 sertés. Belföldi forgalomra mind
adói lehet, de nevetséges
fillérekért farkasréti temetőben a róm. kath. 18 pályázó, illetve a tanfelügyelőség
össze két vagon szarvasmarhát vettek
adni nem lehet A filléres gyümölcs vallás szertartása szerint katonai által jelölt 3 tanító kOzül Horváth
a kereskedők. A szar asmarhakért
fa nagyon drágái Akkor derül ez ki, díszpompaval, óriási részvét mellett Vicoét (Kapuvár) választották meg
160-450, a lóért 8 0 0 - 5 0 0 pengőt,
amikor megérett rajta az első gyü Az elhunytban koltai Vidos Dániel Horváth Lajossal (Jánosháza) eeembeu
merseváti nagybirtokos sógorát, dr. 15:6 szavazati arányban. — 6..JD- mig a sertés kilójáért 85—106 fillért
mölcs. Ha ugyan elél addig.
Berzseny iÁdam kemeoessOmjéoi nagy mOlkOa pénteken délután töltötték be fizettek. A gabonaárak szerdán és
Mindezt mindenki tudja, mégis birtokos apósát, továbbá Özvegye, a nyugalomba vonult Virágh Mózsef csütörtökön megegyezték. A báza
beszélői kell ré-la, mert sokszor köny- három'százados fia, három leánya, kántortanító örökét. Az állásra je 19.00—19.50, rois 18.00—1850, árpa
nyelmdek vágyónk és nem gondoljuk kiterjedt és előkelő rokonsága gyá lentkezők közül Horváth Lajos János- 16.50—17 00 és a zab 18—1450
meg a legegyszerűbb dolgokat, amikor szolja.
hazai, Farkas László oelldömöiki és pengőbe került mázsánként
. "~
gyümölcsfát veszünk.
Bangha Vilmos ivánci tanító lett jaisgyzöbúc8úztatas. Szabó István
Esküvő.
Mester
Mancika
ma,
Nem gondoljak meg, bogy amilőlve választásra. Itt már tobb sze nagysimonyi körjegyző 36 éves szol
tor gyümölcsfát ültetünk, 40—50 vasárosp dólutái 6 órakor tartja rencséje volt Horváthnak, mint Mi
gálat után szeptember elsejével jól
évre szól a munkánk és az Oltványt esküvőjét az alsósági róm. kath. hályién, mert 18:7 ellenében megvá
megérdemelt nyugalomba vonóit Ka
ha megbízható helyen vesszük, osak plébánia templomban Varga István lasztották Tarkassal szembeni <
alkatomból kifolyólag a mait vasár
fslsőgallai füszerkereskedővel..
egyszer kall megfizetni.
A -Frontharcosok angnsztas nap este a Vadássy vendéglőben közel
Halálozás. Celldömölk egyik
Azt is elfelejtjük sokszor, hogy
16-iki dísztáborozásra pótlólag történt 80 terítékes búcsúbaukettél rendez a komoly faiskolák a f f fájókat | köztiszleletbeu álló és legtekintél;
»jg!Mi^—-.
maguk adják el és nem a .kedvez sebb ir>arosát7 HüberT 8ámuel-ven- ¡ f e l ^ e l é s e l t T ^ z ^ a t t i ^
ményei, akciók rendelkezésére bo déglőst és családját váratlan és súlyos 6 P. Bakonyi József, Halász Gyula, A banketten: Csizmazia Sándor és
dr.Dömölki
László,
KrOtvélyesy
István,
Szabó
Lajos
községblró
Nagysimonyi,
cs ájtják. Nem érne aaoyi embert asapás érte. Ugyanis a (elesége, ssül.
keserves csalódás és nem érné annyi Pleiler Hermina, mintegy két héttel Rébberger Arnold 8 P, dr. Lázár illetve Mesteri-lakossága, Moód Ata- >ár gyümölcstermesztésünk ügyét, ha ezelOtt hírtelen megbetegedett vakbél- Jenő, Ssécsi János, CsokoyayJózseílP. dár-lelkész sz ev. gyülekezet, Szabó '
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4. o.Uhl.
Aladár a dalárda, Gaál Sándor a
tanítói kar éa aa iskolák, Robinstein
Ármin rabbi a zsidórag, Vajda Dá
niel fdoktató a leventék, László Kál
mán parancsnok pedig a tűzoltóság
nevében rett szép szavakkal bocsát
Szabó Istvántól és méltatta az érde
meit, amelyeket a községek fejlesztése
és a lakosság boldogulása érdekében
kifejtett tevékeny munkássága révén
szerzett. Szabó István egyébként Cell
dömölkre költözött ée a nyugalmas
éveit itj fogja eltölteni.
.
Halálozás. Horváth Elek cell
dömölki lakatosmester! és családját
kadden súlyos csapás érte. Ugyanis
a 13 évea György nevű fia rövid
szenvedés ntán váratlanul elhunyt
Temetése csütörtökön bent végbe,
nagy részvét mellett a kórház halot
tasházából. A temetésen résztvettek
as elhunyt polgárista diák társai es
aa 66. sz. Lehel cserkészcsapat tag
jai is, hogy . lerójjak tiszteletüket a
felejthetetlen kis bajtársuk
iránt
Halálát szoléi, három testvére éa
rokonsága gyászolja.

oo. szani

S p o r t .

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó rokonok,
ismerősök és jóbarátok, akik
felejthetetlen jó feleségem,
illetve édesanyánk temeté
sén megjelentek, ravatalára
koszorút vagy virágot, he
lyeztek, nagy bánatunkban
vigasztaltak, különösen pe
dig a celldömölki és jános
házai és közel környéki
kartársak, valamint a cell
dömölki mészárosok és hen
tesek, akik
szereltünket
utolsó utján "elkísérték, fo
gadják megtört szívünk há
lás köszönetét.
Hubert Sámuel és gyermekei.

Közgazdasá

g.

CVSE—Haladás I I . 2:0 (1:0).
Bijnoki.
Szombathely.
Hogy a fulbalban nincs lene
tétlenség, azt fényesen bebizouyítOita a

Tisztelettel érlesitem a mélyen
tisztelt hölgyközönséget, l-.ogy Celldö
mölköt-, az Újtelepen volt

női kalap szalonomat

tanít vasárnap délutáni eset, amikor
az amngy'is éera a legjobb -formában j a Kossuth Lajos-utcába (az Újkávélevő, Jobb" -és Huher nélkül felalló haz melleit) helyeztem át.
CVSE a saját pályáján 8r0 ra verte
- Állandóan nagy
választékom
az L osztályból kieseit, de kétségkí van a legújabb női kalap modelokvül sokkal nagyobb játékerőt képvi
ban, melyiket a lehető iegjutánjosabb
selő Haladás II-ÖI. Pedig a mérkőzés árbau számitok.
úgy indu't, hogy a szombathelyiek
Vasalásokat, átalakításokat azon
valósággal lelépik a ceiiieket, de mig nal, juláuyoa áron végiek.
a Haladás támadásai sorban meg
Amint a mnltban, úgv ezután
törtek a CVSE JOI tömörülő védel is arra törekszem, hogy mélyentisz
mén, addig a celh csatárok néhány telt rendelőimet teljes megelégedé
lefutásából az L félidő 38 peicében sükre szolgáljam ki.
Kerekes, a- It. félidő '23 percében
Szíves pártfogásukat kérve,
pedig Szakos megszerezték a győ
kiváló tisztelettel'
zelmet éa két pontot jelentő gólokat
özv. Fischer Józsefné
Ez az eredmény annai is hízel
kalap-szalóu tulajdonos.
gőbb, mert a I I . félidő 19- percében
a CVSE védelmének egyik oszlopát,
Godavszkit sajnálatos baleset érte.
Ugyanis esés közben eltörött a jobb
alsókarja s Így a csoport. 26 percig
Felélfis vezeti):
csonkán játszolt. Jók voltak a CVSEbői: Bognár, Egervári, Osvát és Ke WITTMANN ANDOR Celldömölk.
rekes, de általában a többi játékosok
is kitettek magukérti
Szeptember 4 szombat, 5

Vssuti áthelyezések. A szom
Hol csurog vékonyan?
bathelyi özletvezetőség dr. Hansfalvi
Béla
Mav.
fogalmazógyakornokot
Az elmúlt gazdasági év erősen
Veszprém belső pályaudvarról Cell változó reményeket keltett — A ne
dömölkre, Bokor Béla Máv. hivatal héz ősz sötét színekben ecsetébe a
nokot a celldömölki szériáitól a ta jövőt, a kedvező tavasz azonban is
polcai szertárhoz helyezte át és az mét nagy reményeket fakasztott Ahol
Egyéb bajnoki ersdménysk :
ottani fiókszerlar vezetésűvel megbízta. nem állt a víz, ott gyönyörű volt a
SzFC.—Szentgotthárd 5:0 (2;0),ZTEFelvétel a szombathelyi téli termés, szép volt a kalászosok sása,
gazdasági Iskolása. A szombathelyi ü ie és haragos zöld. Joggal számi- SzSE I I 3.0 (1:0), Kőszeg—ZSE
4:5 (2:1).
m. kir. Gazdasági Iskolában az' új j tott ily vetések birtokosa jó, sőt ki
"•' • tfloő termésre, szemre ekkor igazán
tanév novsmb-r bó 1 én kezdődik,
Egyéb sporthírek. A CVSE-t
jelentkezni lehet folyó évi szeptember ' elsőrangú is volt minden.
az őszi szezon kezdetévei igazán pech
hó -10 ig. A tabílás az iskolában tel
De esak szemrel Mert a dús üldözi. Három egymásu'.áni mérkőzé
jesen ingyenes. Feiviláfo i'as a köz- ' levélzet nem jelent mindig dús szemj termést Most is-úgy volt. Biztos jó sen hárem játékosát érte hasonló
ségházán kapható.
körülmények között baleset. Szom
A Fel8ődunantuli Mezőgazda- | termés tudatával járultak acséplőgé- bathelyi I I . áz SBSE, Joob a kani
'
pek
elé,
de
abból
bizony
igen
sok
sági Kamara értesíti az ojssg minden
zsai Vasutas, Godavszky pedig a
tisztelt oivasón, bogy a Mezőgazda j helyütt csak vékonyan csnrgott S Haladás II. .elleni mérkö?ésen karját
I
érdekes
éppen
ott,
ahol
a
földeket
sági Kamara senkit sem bízott meg
törte s úy kuli nö-a-i a két utóbbi
azzal, hogy a Győr székhellyel meg ! kövérnek ismerik, olt érte a gazda
jatéki a elvesztésével lel kell lorgatni
alakult • Felsödunantúli
Terme'ők kat a nagy csalódás.
a csapat védelmét. Helyükre Fülöp
Lapunk hasábjai nem alkalma és Szombathelyi I . kerül, do változás
Saövelkezeia* részére üzletrészjagysak a r r a , " hogy ezt a látszólag fuicsa történik a Csatársorban is, mert Huzöket toborozzon.
jeleoséget hosszasabban magyarázzuk,
A pajor irtása. A község elöl de leikérjük e sorok szíves olvasóját, b rt véglegesen visszavonul a futball
járósága közhírré teszi, hogy minden elmélkedjék rajta, nem a talaj tápa tol, viszont miután Péntek katooáéknál leszerel, elfoglalja a helyét.
birtokos köteles a cserebogár pajor
ját (cs masz) tarlóhautas, szántás és nyagokban való kiegyensúlyozatlansága
őszi termények kiszedése alkalmával okozta-e ezt a szerencsére nem túl
Valószínű, bogy a sok
irtani. Egyben tudomására hozza aa | nagy
j " bajt?
/ '
nitrogénben bő talajok
elöljáróság ar. érdekelteknek, hogy a.'
Köszönetnyilvánítás.
sertéseknek a pajor feltakarmányo- l erős tavaszi fejlődésbe hozták a kazasa káros, ezért ott, ahol sok a pa i lászoeckat, de azok érés idejében már
Mindazon ismerősöknek,
elegendő táplálékot,
jor, a sertések legeltetése is veszélye.--. ! uem kaptak
jóbarátoknak, rokonoknak
, különösen foszforsavat, így nagy volt
A Pesti tőzsde új számában dr. { a növények zöldje, ds vékony a
és különösen a helybeli
gróf Somaieh Gyuls, dr. Liptay Lajos, '
polgári, fiúiskola tanári ka
rorg.
/
. * -.
Kadu Gnaztáv, Alapi Béla, Sznezsé- > '
rának, tanulóinak és a cser
Ismeretes, hogy a nitrogén elzssnyi Zoltán, Schull Gyula irtak l sősorban az ú n. vegetatív, mondjuk:
készeknek, akik forrón sze
cikkeket és nyilatkoztak Érdekes új • zöld részekre bat kedvezően, a foszretett fiunk:
ipari ter. ékről, banküzletről és í
| forsav, de a kálium is, inkább az ú.
kezesi proioktuuiokról szamot be
o. generatív, vagyis szaporító szervekre,
Isp, amely a tőzsde és a külföldi tehát a magra. — Arra kell gondol
Horváth György
pacok mozgalmas eseményeiről rész
nunk, hogy ezidén a kalászosok főkép
temetésén
megjelentek, sír
letes tudó íiasckat közti.
azért nem Ezjttok csépléskor, mert
jára
koszorút
vagy virágot
foszforiaplalékbau szűkölködtek.
helyeztetrree részvétnyilfáNe vessünk kalászost frissen
üításukkal
fájdalmainkat
istállótrágyázott földbe, vagy egyébenyhíteni igyekeztek, ezúton
kótaPőtjija talajba, vagy igyekezzünk
műtrágya adagolásával
is hálás köszönetet mon
Pórtfímaki-ntca
3-4. foszthrjHtvas
a bujaságot elleosú'yozni.
dunk.
számú h á z telekkel
A nitrogén & talaj szalonnája,
Horváth Elek es csalánja.
a f o s z f o r a kenyere. Kenyér nélkül
együtt, amely kitesz edve a sza'Ounát, elrontjuk a gyom
R h e M a . k ö s i T é n y , esni, Ischias
runkat
p
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Üzlet áthelyezés.

1

Etedé h á z .

J

Apolló Hangos Mozgó

vasárnap.
MÓTI KÁROLY magyar bohózata;

Hol

alszunk

vasárnap?
Főszereplők: Latabár Kálmáo,
Gombaszögi Ella, Komlós Virmosp
Kabos Gyula, Sáro.sy Gizi és
Kiss Manyi.

Azonkívül: M ó r i t z Zsigmond
a „KOMOR LÓ" című regénye otáo:

HORTOBÁGY
a magyar puszta himnusza képekben,
dalban, táncban, szerelemben, életben
és halálban elbeszélve.
'

E l ő a d á s o k kezdetei szomba
ton este léi 9 érakor, vasárnap dél
után 4 és 6 órakor. Ests nincs

előadás.
Szeptember 8 szerda, 9
csütörtök.

Filléres helyárak.
Ketten egy jeggyel. — —
Közkívánatra másodszor I
:

BULLA

ELMJlfőszereplésével:

Én v o l t a m !
Mellár Rozti „ V a l l o m á s " című
színműve után.

E l ő a d á s o k k e z d e t é i szerdán
délután 4,6 és este fél 9 órakór. csü
törtökön délután 6 és este fél 9
órakor. —
- -

Egy fiút és egy leányt
fodrász-tanulóul

azonnal felveszek.,
lOOOnégyszög Siet, gyü
Izületi fáldalmalt gyógyíttassa"
Nagy
J ó z s e f úri és uöi fod
mölcsfákkal beültetve, " T T T T november 1-ére
Budapesten a
rász Celldömölk, Kossuth utca.
atelek bekerítve, szabad KIADÓ három utcai szobás H U N G Á R I A FÜRDŐ
lakás
összmeltörkóiyfürdolcb
kézből eladd. Bővebb
tékhe1yÍ3ege**Bl?^
VII Dohácy u 44. Orvosi felügyelet'
mindeu
szerdán
értesítés a háztnlajdo- Megtekinthető
Ü cso pausal arak. Ellátás és szobák
é3 péntekén délután 3 éa 4 óra
nosnál, Meszlényi Ká között. Cím a kiadóhivatalban ról gondoskodunk az . épületbea levő vennék. Cím a kiadó
Con'inentál Szállóban. \
megtudható.
' Ismertetőt kű'dOnk.
rolynál nyerhető.
hivatalban.
Atreve Nánoor villanyéiért berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

