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Egyes >aaju Éra d.iraboukint 3 korona.

DINKOREVE NÁNDOR.

Dmkareve Nándor kooy.nyomdája Czelldömolköo,
ui.' iotéteadők a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Győz az „Egységes Párt".
. ' Az eddigi 92 .mandáíujri közül 81 egységes párti és csak 11 az
ellenzéki jelölt.
A tizenegy ellenzéki közül egy sincs Andrássy-párti é s csak
egyetlen 48-as kisgazda.
Örömmer tudatjuk az Egységes Párt híveivel ós az egész czelli
kerület választóival, hogy Bethlen István felhívása a nemzethez az
egyesülésre nem volt hiába.
....
A nemzet megértette és magáévá tette Bethlen- munkaprogrammját.
Az Egységes Párt az első választási napon már hatalmas többséggel
tömöríti maga körül a megválasztott kormánypárti képviselőket.
A l . T. I . jelentése szériát a 142 kerületbeu megejtett választásokról déli 12
éráig a következő hírek érkeztek be: Hegválasztatott 81 Egységes párti, 2 kormányt
támogató pártonkívüli, 1 Heinrich párti, 11 különböző p.tlBinfoi, am»'vMH enj
Aadrássy párti és egyetlen 148-as kisgazda párti, 33 kerületben pótválasztás lesz, melyből
mintegy 25-re számithai az Egy. ges Párt. 13 kerületben az eredmény eddig ismeretlen.

Gróf Andrássy Sopronban megbukott.
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Előre szavazók, előre barátaink, felebaráti szeretetet kellene hogy hír váth Pál 1
kiotté.
előre magyar testvéreink A»-öeezetar- deese, aki annak a keresztény erkölcsElérkezett .1 nap, midőn mindenki tásban van az ertf. S ez az összetartó [ nek hirdetésére lette le papi esküiéilegfo losabb állampolgári jogát és kö erő hozza meg a boldogulási, a jövőt, i amely azt kívánja, hogy tégy jót a te
telet gél lelkiismert-le szerint gyako a nagy Magyarországol.
ellenségeddel is, aki téged jobbról arcai
í w r
rolja.
Éljen az egység, éljen az erö. öt, tartsd oda a bal arcodat. Működő
Az Egység-s párt szavazói 1. >moly Éljen a i Egységei Párt s annak ér , lelkész, a i nem gyűlölséget támasztani, • Í Í M
önérzettel léphetnek a jelült GyötniSrey demes jelöltje: Gyömörey György
Tiaedat, aaéaédoa,
de a gyűlölséget a krisztusi szeretet
Gyucgy »zavazal-z do urnáihoz.
marha, kocsi, aaartiszavaivaj elsimítani van hivatva és aki
tági,
méhéascli, rakKomoly- önérzetlet,—twel-tudják,
Áll) meg rendületlenül az Igazság i főként példájával egyengesse hirdetett
»ar. éa méaaárat
mert roeg vannak győzödy.t aTról, hogy •ellett
íz Igazság: ennek a i or igazságának alját.
mérlegek légolésobs
szavazatukkal ök is egy épitö követ
beszsraéai foiréas,
szágnak békére, nyugalomra éa egye
Ezért csodálkozhatnak sokan ezen
hordanak ahhoz a nagy munkához,
a hangon. Mi egy cséppel sem csodál- Horváth József
sült
munkára
van
szüksége
melyre azJigységes Párt Bethlen látván
: kozunk.
• •
mérleakéaMlOnél I
- vezttéee alatt vállalkozóit.
"
_0r. Monácsy u. i . kitűnően meg- batkaly Swol MirtoaVálasz dr. Mohácsynak.
Nem zsong a (iiluk ezeknek a vá
0.
7, (Kisfaludy- a. I6.J
Jóizlásem nem engedi, hogy hoz ; tudja onlani az élet nehézségeit. Ónekt
lasztóknak hangzal. s lélszavaktól, nem
Aatogéiketaactéa.
zám intézett ' nyill levelére érdemben ! sikerült különválasztani a két emberi. Réttár|yak,Tarró|épak
kétségeskedik a ' lelkük attól, hogy a
válaszoljak A levélben foglalt hamis I A működő lelkészi és a működő szerktrékpár, (MdaaÉB
kapott sokfajta ígéretből, nn válhaük
vádakra, hemzsegő valótlanságokra és j keszlől. A legmagasabb igazságokat hír- eszközök M gépik, m i valóra. Nyugoul önérzetlel mennek a/,
i
dető
Isten
szolgálat
és
az
egészen
más
lomgéptk
éa vaaioráOk
sértésekre ma|d megadja a válaa/.t az
urnák felé, mert Ittdják, hogy az az ut,
Hogy forrasztása jóIsJlsasal
illetékes bíróság, aho: följelentéseméi Ón ' igazságokai hirdető politikust
amelyet Gyömörey kövei, a becsületei,
saakosQIUtik.
ellen rágalmazás és becsületsértés miatt ezért sxükebbkörü társai és kollégái,
lisztességvs politika s egyutlal a nem
— akik csak az egyik hivatást, a papi Női divatszalon
megtettem.
zet boldogulásának az ulja.
| hivatási tartják szem előli —nincsenek
'
Gyömörey
György
megnyitás I
_ Biztos örömmel mennek az urnák
volt it-mzetgyOlés: képviseld*. elragadtatva az ő működésétől éa hogy
Tisslslsltsl trtssiti tk
felé, tirömlelivé leszi a szivüket az az
az. egész kerületben nem akad egy
a o. é. kOsoosésat. hagy
érzés,, amit az összefogás, egyesülés Egy kis elmeíattatás
lelkészláraa, aki vele lenne és őt támo CielldómölköB Deiköntudata okoz. Biztos örömmel, meri
gatná. — ezen aztán nem szabad meg nlca 7 síim alatt
tudják, hogy a pártjuk tigye jól áll;
dr. Hohácsy körül. ütközni senkinek.
m t w a i k i t msgoyilorrak. tudják, hogy a"győzelem bizlos, mert
Ni in \o!l szátidéku/ik dr. MoháHja I Vannak az életben nehéz
fejre vooaüroaólai
a nemzet döntött a jövő évek politikai osy szerkesztésében megjelenő Dunán helyzetek, É- inán dátumot elnyerni nem
irányzalára. A nagy löbbsé,! az előze túli Egyetértés híreivel és közléseivel éppen a.legkönnyebb. Tudja ezt dr. Mo- felhivjak bssses tfy''mOket. hogy 18 évié
tesen lezajlott választási eredmények foglalkozni. Ennek a t lapnak u. i . h á c s y i s - - tapasztalatból. Szűkebb párisi éa londoni gyaután biztos.
olyan szépen., ömlő és jóizléarc füleket körű hazájában — ahol áldásos mű korlatonkoál fogva a
A nemiét élni akar, egységet akar. sértő alaphangja van, hogy bizonyos ködését jobban ismerik, saját - várme legkényesebb igényekét
ia tiélégiij&k.
Nem kell neki az Andrássy párt ka aversiól éreztünk' ezzel a vfoglalkozás- gyéjében — . már egyszer megbukott.
Blyállalsnkagy angol,
landos politikája, nem kell a - szélső sal« szemben, nehogy ulóbb-"azt higy- Azérl nem is vesszük rossz néven, hogy mint Iransis kostoro,
jék rólunk a tájékozatlanok: mi is egy a mostani nehéz helyzetben minden kSpeny, tilur. alj. pon
ellenzéki pártok ámilo demagógiája.
Biztos örömmel mennek, -etOre az gyékényen árulunk velf alaphang dol áron, minden eszközzel megoldást keres. gyola késaitésst és asio'
.Mi mulatunk ezen az erőlködésen, dennemO ilélafcjlásl a
Egységes párt szavazói, hogy ők h ki- gában.
Sokan ezen a hangon lalán cso de kénytelenek vagyunk róla mégis legojabb divat assrioL
- vegyék részüket a diadalból, hogy ők
AnagyérdemQ knr.nnis diadalra segítsék ebben a kerületben dálkoznak. »Hiszen a setrkestlöje mű irni, mert az ő megoldása a jóhiszemű ssg- saivés pártfogasál
ködő lelkész,' aki hivatásinál fogva a emberek tájékozatlanságán alapúikat.
is az Egységes Fart zászlóját. ~
kérik Kametk Ide 4a
—'
" aeja.
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Választás előtt.
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-•- Megtérül a költsége ha férfi- é s f i u r u h a szükséglétét beszerzi
nyersbőrök
ALTMA-fiN B E R S ÁT Angol rnhaáruházában P á~p 2 , Kossath Lajos-u. & u .
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Nagy választék, békélteti minőségű mindenlajla tot.t térti es gvernukrahákban, angol telóltSk és esóaabáttkban,
~

Külön mérték szerinti osztály.
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• Nézzflk csalt a

dr. Mxrnacsy-féle
le hiszen
amelyek hang- doro», ugy* dr. Mohácsy?
tanulmányfej-, női
zatosan és valószínűen beállitolt Ián
• Aljas rágalmak kai« címmel ékes
szepaég .gyermek
colata ügyesen terjesztett újságján ké- kedő cikkében jónak látja magát kósza
( e l v é t e l e k e t (zsa
resztül akarja szolgálatába kapcsolni a hírekkel szemben tisztára mosni. Mi
n é r kapj ketzit
jóhiszemű embereket.
Schwartze Emil
ezeket a híreszteléseket nem ismerjük,
festő művész.
Már hónapok óta egyebet sem ol nem i* .terjesszük/csak csodálkozva lát
Ueghivátra h á z h o z ,
vasónk lapjában, mint dr. Mohácsi itt juk, hogy a dr. Mohácsy-féle újság
megyek. Jelnukezéjárt közbe a szegények érdekében, dr. minden egyes száma megnevezett vagy
seket e lap kiadó
Mohácsy ezt tette, azt tette, itt osztott névtelen személyekkel szemben fenye
hivatalába kerek.
földet, ott szerzett házhelyeket slb, — getőzik és a közbecsülést bíróságoknál
Eltekintve attól, hogy n keresztény er folytatott perek jitján igyekszik kive"
kölcs szerint nem az a legtiszteletre rekedni.
__- __^
méltóbb, ba jótéteményeit az ember
Ejnye-ejnye, magunk ia reateljük
saját maga kürtöli világgá, — ezek a hogy dr. Mohácsynak annyi rosszaka
kis hírek fogalmazásokban nem egészen rója van s annyi becsülelsértési pere
födik a valóságot. Mert a szegény em Lám a másik két jelöltnek egymássá
„ i y , Bsrsssnyi D . .
balti,°o
berek nem azért jutottak földhöz, mert szemben nincs ilyen ügyes-bajos dolga einkiégletet iedeene, kérjen ajanlatot Táv cím : KJaRlE Teleion 22
dr. Mohácsy véletlenül és nem remél Mert azok egymást tisztelik becsülik és|
ten ennek a vidéknek a javára meg csak politikai ellenfelek.
született, hanem mert van egy törvé
Mifelénk az a sajátságos fölfogás I
: 3-4 5 ö t gözeséplő
nyünk, amely a birtokreformot és a uralkodik, hogy a közbecsülést az-álta- I
garnitúrákat
házhelyek kérdését szabályozza s "van lános szeretet, tisztelel és egyéni lebi
Van szerencsém t n. é: közönség kézalatt ve?sek.(Közegy kormány, amely azt becsületesen lincselő tulajdonságok utján lehet meg- b. tudomására hozni hogy Munkácson
vetilők díjazva.)
végre is hajtja.
szerezni és nem a bíróságok utján. " I több éve fennálló
Pontos leirat *s ár
Szomorúan tapasztaltuk és sajna- |
És bátran állítjuk, hogy a törvény
ajánlatot- kérek Bojazerinti jogos földel megkapja dr. Mo lattal hozzuk dr. Mohácsy tudomására,
ter Lajos Ltatt
műhelyemet
Cieildömölkre,
Kis
ntca
hácsy nélkül is. Hiszen más vidéken hogy a személyes szeretet szimpátia és [
(Zalamegyr.)
4.
Tisámu
h
á
i
b
a
n
újonnan
épített
he
is megkapják a jogosullak a földet, a nagyrabecsülés dolgában a tanult tár
lyiségembe
helyeztem
át.
házhelyeket, pedig nincs dr. Mobácay- sadalmi osztálynál — amelynek: persze '
ElyállalokTminden e szakmába vágó
j n k l De a törvényen tol menő igénye nem lehet fül-fát, földet ígérni és osz
ket a bíróság meg nem ítélhet dr. Mo tani, de amelynek a tájékozatlanságán munkát, u. m. mindenféle rácsok, ka
hácsy tegmeghatóbb beszédjeire sem. nem lehet újsághíreket építeni — a puk, vasajtók, ablakok, lakaréktüzhe- lapszáméivá, hite
lyek mindenféle kivitelben való készí lesítve, hasinálatra
Megengedjük, bogy .önzetlen, köz szeretel, szimpátia és nagyrabecsülés
tését. Azonkívül kerékpárok, fegyveres.'
téliesen temen
benjárására itt-ott talán a végrehajtást r m é r v é t dr; Mohácsyval szembe* soha
éa mindennemű gép.-k és épuleTTrnrrr kapható DlekflTeve
dr. Mohácsy kisürgette. De azt elfelejti sem tapasztaltuk olyan mértékben, mint
kák javítását a legjutányosabb árak Nándor paplrkeretv
most megírni,, hogy ez a közbenjárás ahogy azt dr. Mohácsy szeretné, mint
mellel! eazközlöm.
keáésébea.
még akkor "történt, mikor a kormányzó ahogy az egy képviselőjelölttel szemben
A n. é közönség szíves párlfogápárt tagja volt, mikor még annak a kívánatos volna. Pedig milyen kár! Ha
Nagyatádinak volt a barátja, akit Újság ez fordítva volna, akkor nem volna sál kérve, maradtam kiváló tiszteletiéi
Gersey Ferenc '
szűkség azokra az igazságtól duzzadd
jában akkor—nem pyőWilt m a p a ^ l u l n i
zt«|onft«itoié.
épflli'l és géplakatos.— I Specialista a aongora
moat pedig- pártjával együtt ahol és kis újságcikkekre, nem volna szükség "—
ahogy tudja, tiporja.
a. kettős szerepre, sőt, még a nyilt leve
I hai.g megválluastalá—
Szóval ez- akkor történt, mikor a lekre sem, hanem enéUül is sietve- Caelldiiraölkön a volt Sas-vendéglő épü sában. Mindennemű
kormánypárt révén dr. Mohácsy még rohanna mindenki, hogy dr. Mohácsyra
letében levő
javítást elvállal. Cím
volt valaki.
szavazatát' leadja, amit pedig igy, a cik
; a kiadóhivtltlttta
Ugyanez a dr. Mohácsv jól infor- ] kek dacára is csak a választóközönség
amely teljesen beiendezve van, azon
máit és jóhirnevü újságjában megírta a , egy kis hánysda fog megtenni.
nal áladom. Érdeklődők
forduljanak j egészségének rnegmúltkori jánosházai esetet is. Helenkint ,
Szegény jóhiszemű tájékozatlan ki
Polczer Imre' koasigyártóhoz P á p a , I óvására legjobb a
egyszer megjelenő újságja számára már . sebbség!
Jókai utca 2 3 .
| Diana ceeoMmf
akkor rendelkezésre állottak a hivatalos |
Az egész orsiágban a i Egységes
nyomozás adatai.
~T'
(Baby)-krám,
keresek megvételre Cím
Diana csecsemő
0 megírta: >hogy egy kisgazdát, pár győzelme biztos Ne Igyekezz meg
a kiadóhivatalban.
(Baby) hintőpor,
aki nem akarta Gyömöreyl meghallgatni, bontani az egyseget, nehogy a vissza
' Diana csecsemő
agyonszúrlak'. Pedig ki volt derítve, I vonás á t t a t - r t f u visszahulljon.
(Baby)szappan.
bogy nem ia volt kisgazda és hogy nem
' "a azért sznrták agyon, mert Gyömöreyl i
Mjndenütt kapható!
Junius l-én a te kezedben lesz
nem akarta meghallgatni. Persze, ha a nemzetünk jövőjének, saját magad es
' Gyárija: a D i a n a
papnak igazat is kell mondani a — ! gyermekeid boldogulásának
intézési
' j ien berendezve, épületekkel egyült Keresk. rt. Budapest,
szerkeazlő nem azért írja az mságol, joga Vigyázz!
' V.,.Nádo .ij. 3 0 .
romlásba ne taszítsd
\ ~
hogy az olvasóközönséggel az igazai | tetedet,
saját magadat és gyerme I
Venni
szándél
o/.ók
lorduljinak
a
As Egységes párt
közölje.
j kedet. Fordulj el a hatalomért
verehivatalos pártirodája
Itt van a kezünkben dr. Mohácsy i kedő ellenzéktől és szavazz az egyet tulajdonoshoz: Pápa, Gőzfürdő
a .Ma
újságjának legutóbbi szá.na. A .Ren értést ts btesületez munkát
folytatni
gyar Király, szálloda
dületlenül, cimü vezércikk megfenye akaró
kormányra.
egyik helyiségében
geti a végén a nem dr. Mohácsyra sza
megnyílt és szívesen
vazókat, hogy >a nemzet számon fog|a
Mit ér a legjelesebb hadvezér, ka nsmmmmK^^tmazwaBmazmmmmaaK szolgál bárkinek vá
kérni mindenkitől, hogy vajion testve- magában áll, győzni csak akkor tud,
Egy teljesen uj
lasztási ügyekben
reivel szavazott-e, vagy azokat letiporni ha lelkes luidsereg áll mögötte.. Áll
felvilágosítással. Hi
segilette-ea.
junk a vezér Bethlen Isivan mellé s
vatalos órák naponta
Az eddigi kerületekben megejtett | adjunk neki egy katvnát:
Gyömörey
azonnal eladó. Cini a kiadóhivatalban. d. e. 9—í 8-ig éd d.
választások eredménye szerint a 86 ! Györgyöt.
u. 8 —6-ig.
- eldöotött mandátum közül eddig egy,
.
Jó karban levő
mond egy képviselő van dr Mohácsykét
féle pártból, ka szabad megkérdeznünk
nagy
>hol van a nemzet, melyre dr. Mohá
Címei kérem a jiiadohívalalha leadni. é l más Idegen pén
zeket a • legmaga- — — csy és pártja támaszkodik <.
szobából
sabb árfolyamon
.Ugyané szám második cikkeért
vásárol a
,
„ Gyömörey megtette a büntető feljelen
ela»fö, eselleg egy könnyűéit elcnétél- Kemenesaljái
Ta- .
tést. Ennek a cikknek az igazságaival
nem foglalkozónk. Ezekért majd állni wobából álló lakásért Cim a kiadóbán. hi'lő. Cim: Nemzeti Áruház.Czelldömölk, karékpénitar B. T.
Czelldömőlk. - — kell helyét Mohácsynak a bíróság előli.
-Tana
• A kisiparosok és kereskedők csat
lakozásáról dr. Mohácsyhoz cimü cikk Raktáron tart ruganyos éa gazdasági elvállalja zongorák hangolását, bőrözérályazatl felhlrss
""Tdatainak helyességéről majd . lesz al kocáikat jutányos ár mellett; átalakí sét é» -javítását. A zongorahang meg
A Ktmentttsjt tterfcaekalma meggyőződni dr. Mohácsynak a tást és kocsifestési jótállás mellett ké változtatásában specialista. Előjegyzése
ztósége 500 kórénál - választások napján. Az őnámilás csaló- szít. Ozlet Csóka-vendéglővet sxctnben, ket e lop kiadóhivatalába Jiér.
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Tóth Károly S S ^ Í I E Vadágg

jgjggS^

A Kőbányai Első Magfar Részvényserfőződe serei
Czelldömölkön állandóan a legfrisebb állapotban
csapolva, vagy palackban kaphatók : Horváth István Magyar Király szállodájában. Sümegi Károly vasuti vendéglőiében,
- - Zsoldos sörödében, Domokos Ignác vendéglőjében, Hnbert Sánrael^tndégiőjétárn, Löwetii.a|os vendéglőjében, Nóvák
Ferenc K " " p ^ ^ a » , M ° a t i i t i a n g««ma btvááVüi-tvávéháááXaTrrK.iithy József é l Déry" Andrásnál.

Hol ihatunk elsőrendű Kőbányai s ö r t ?

"^Nagyban állandóan kapható Hefáeltí Mérnál CzeUdömölk, a sörgyár megbízottjánál,
I ianieHTilll eatuv.vQWO^aiata. rilliMÉtUt
-

" j - . ;

"pályáiétól" hirítl' a legügyesebb GyOmorey .
mtiletl írt kórleenóta
jntaimatására. A pá
lyázaton reeitrehtt

mindenki A jtligóv£l___
éttáTí.Hi vers* a aztr- •
kesztOtégbe^|dJUidók.
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