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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 
Bégjeién minden vasárnap reggel. 

EWfitetési »r: Esési évre 240 K, léi évre 12(1 
K. negyed évr.' 60 korona. 

Egyes szám ara darabunkint 5 korya*. 

FelpISssurkeKtfi ta kiadó : 

DINKGREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éi kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzeHdömölkön, 
ide intézendfik a szellemi reszt illető közlemények, 

~" hirdetések és inindennemn péiiEilletékek. 

Megjött az elvtárs nr. 
- Most, a műit vasárnap érkezett meg az 

elvtár* ur a/, egyik szomszéd faluba. A fala 
nevét nem árulom e í T ^ i é r t szégyenkezzek 
egy hivattat: vendég miatt.' 

Valószínűleg ugy történt, hogy a szo
cialista nagyvezérkar odalönn haditanácsot 
tarlottT'hu^y mikepen lehetne néhány báiauy-

. kát, beterelni a meglehetősen Öregen álló 
akolba, mert igen-megfogyatkoatak vala az. 
ércpénzek a pártkasszába. A devizaközpout 
felállítása ota a rubel szállítmány is .meg
csappant, mert Oro«zori>za^bol kévén a be
hozatal, nyilvánvalóan a száraz időjárás és 
rossz termés miatt. Kiválasztották lehat az 
apostolt s miután megállapították, hogy min
den kellékkel rendelkezik, ami a torkot, vallást 
és egyéb követelményeket illeti, utcák eresz
tették. Az apostol zsebrevágta a magas fel
lépti dijat s megígérte,' hogy betartja a k i -

. szabott 8 órai munkaidőt, sót ha kedve szoty-
tyan, taian túlórát is c&ínál. Ezek. után felült 
a vonatra. 

Meg is érkezett szerencsésen. Összehívta 
ae elvtársakat, illetve akikböi regrutákat vélt 
sorozni a korcsmába. Muri hát amint lartják, 
borban van az igazság 6 különben is az eui-
ber elméje -sokkal fogékonyabb, ha meg van 
kittikét nedvesítve. Láthatjuk, hogy a száraz 
spongyával is hiába töröljük a táblát, de 
bezzug, ha kicsikét nedves, mindjárt nyeli á 

' krétát. Ilyenformán lehet az emberi elme is 
berendezve. Az elvtárs ur megjelent a korcs
mában s jol ápolt kezeit kitárta forró öle
lésre a dolgozó nép felé. Miután lelket a 
jelenlevő rendőrfogalraazó oltalmába aján
lotta, megnyomott egy gombot a nadrágján. 
S azután elénekelt egy régen ismert ootat, 
amit valamennyien kívülről tudunk s amit jó 
pár évvel ezelőtt tanítottak be n kt. Nagyon 
régi Km ezt volt. Kicsit kopott, kicsit hamis, 
de azért gondolta, megjárja a vidéken, mert 
nem olyan kényesek az emberek errefelé. Fő, 
hogy lement a lemez, a publikum álmélkodott, 
a a napidíj meg van tzolgálva. 

Sok mindent beszélt, látatott hogy min--
denhez ért. Beszédéből áradt a szeretet a 
dolgozó, embertársai iránt. El is hisszük,hogy 

. szereti őket. A poIoaffcjSe szereti a lakót, 
_> hisz a véréből táplálkozik. Néha meglepő 

igazságokat is mondóit Elmondta, hogyha a 
gazda könnyejmüen gazdálkodik, ha több a 
kiadása, mint a bevétele, akkor tönkremegy 
a gazdasága. Ez/.el nyilván arra célzott, hogy. 
rosszul, könnyelműen gazdálkodik a kormány, 
ezért pusztuf az ország. Megfeledkezett azou-
ban arról, hogy a legbecsületesebb, á leg
szorgalmasabb gazda is tönkremehet, ha a 
jég többször elveri a termést, vagy ha valami 
gazember reásyojtja a keservesen felrakott 
házacskáját. Ne haragadjuk az eivlare nr, mi 
ugy-hisszük, nemcsak a kormány az uka a 
nyomorúságnak, hanem van benn talán uétni 
-része, annak is, hogy elvesztettünk egy há

borút, a rizom.-/édok elrabollak tőlünk min
dent, a kommunista elvtársai elprédáltak 
minden elprédálhatni s ami véletlenül az idő 
rövidsége miatt'megmaradt, azt elhordták az 
általunk rauk.-zabad.totí románok. Talán egy 
kicsit ezek is hozzájárultak a bajok növelé
séhez. K.'\••• • 1 e az elvtárs ur az iskolák 
számát is. K I ÍJ -n van is igazság, hisz minél 
töbnV ánná' j< bb. 1! az .elvtárs ur ... j sem 
érdeklődik az iskolák iránt Ha megkerdez-
nők, V3u- o iskola az illető községben, aligha 
tudna rá felelni Hogy korcsma van-é, arra 

erdők, olasz kősziklák földalatti lakosai most 
Ünnepelt résztvevői egy országos ünnepség
nek. A kormányzó emelvénye előtt" k*i oldalt 
a Ludovika akadémia disszázada a egy cser
kész század volt felállítva. Azontúl a r-ugeteg 
közönség. A kormányzó megérkezését fogadó 
óriási leíktsedés lecsitlapulta után a kápol
nában Zadravetz tábori püspök mondott misé t 
majd beszedet, uiána a görög kath., a ref., 
az ev. és unitárius lelkészek. Az istentiszte
letek után a komáqyzó a vitézi szék tagjai
val együtt átvonult az oltárhoz, hol egy asz-

t bizonyosan, Sokalia. sőt egyenesen rosszalta, talon feküdt a vitézi pajzs, kard és a rend 
hogy börtönük U vannak. Kénytelen az ember j törvényei. A kormányzó a következő beszé-

' arra gor,doInÍ,~hogy kel!emi>tlen emléíei le--t det intézte a vitézekhez: 
I hétnek" a börtönnel kapcsolatban. Józan cnv I 
* ber tudja, hogy arra szükség van, amig bünö- j 
I sök"vannak. Utóvégre azokat tatán mégse j 
; lehct 'áblakba.;, cserépbéú, vagy virágoskert* . 
I ben tenvéizteni. 
} Hát az elvtárs ur beszélt. Ujat, Igazat | 
i nem mondott, de az időt eltöltötte. Elvégezte 

a dolgát, elutazott. Hazaérve eiőadja a jelen- i 
tést: jöttem, láttam, beszéltem, kérek még 
egy kis pénzmagot. 

Nem akartuk mindezt megírni, de igen ] 
erősen követeké a sajtószabadságot, ami azt j 
jeleoli, hogy miudeui megszabad sőt meg • 
kelt írni. S különbe-t is, akinek nem inge, ne 
vegye magára. Dr. Remport Elek. 

Vitézzé avatás. 
Gyönyörű ünnepélyre zugiak a harangok 

, .Nagyboldogasszony napján a főváros összes 
' templomaiban. A kormányzó" 727 hőst ütött 
• vitézzé. Hétszázhu?zonh<*t hö-t, ami mind a 
- vére hullásával telt szert erre a névre, az l 
! élet"t teve kockára, a kiömlő piros vérével { 
j pecsételte meg a világ négy tájékán azt a • 
' hűséget, azt a szeretetet, mely e huzához I 
. köti. Hétszázhúszon hét hőst, akik \a reltene-
; les világzivatarban a sok ezer hős között is 

a leebátrabbak voltak, büszkesége minden 
bajtársnak, a szülőnek; a testvérnek, a gyer
mekeknek, oüszkesége minden magyarnak. 

' Vitézzé ütöttek 727 igazi magyart, akik a 
\ háború után mikor megtántorodtak sokan, 
í kicsinyek és nagyok közül, szilárdan álltak, 
j mint a sziklaszál s akikre bátran mondhatja 

a kormányzó, ezekre a sziklákra felépíthetjük 
I a jövendő Magyarországot Most vilézzé ülöt-
I ték Őket, hogy a név örökre hirdesse ivadék-
; ról ivadékra, hogy in.íy-n virágok nyíltak ki 

a drága magyar talajból. 
J1- Gyönyörű ünnepély volt A Margitszige

ten levő versenypálya tribünje előtt volt fel-
- állítva az emelvény a kormányzó, József fő-

I herceg és családja, a kormány, a főrendiházi, 
a nemzetgyűlés, a vitézi uzék tagjai és a 
a többi előkelőségek számára. Az emelvény
től hatalmas szőnyeg vezetett a kápolnáig, 
hol az isteni tisztetetet tartottá!; s két, olda-
lon állt fel a vitézzé avatáshoz- megérkezeti 
bősök tömege. 727 bős valamikor az orosz 

, — Vitéz bajtársaim ! Büszkeséggel 
és szeretette! nézek végig soraitokon. Nsgy 
és nehéz időkben ti bizonyultatok a leg
jobbaknak. Vitézségben es honfierény ékben 
titeket csak azok múlhatnak felül, kik lel
kesedéssel áldozták fel hazájukért fiatat 
életüket é s ' m a idegen földben porladoznak, 
várvan a feltámadást. 

— Mull évben azou óhajomnak ad
tam kifejezést, hogy mihamarabb gyökeret 
verjen a vitézi rend a veráztatta televény 
magyar földben; iegyen belőle hatalmas 
tölgyerdö. amely dacolhasson a második 
ezredév viharaival. 

— És ime, megértük, hogy a máso
dik vitézi avatáson hékszazhuszonhét vi
tézségben, honszere tét be u es hűségben k i 
váló igaz magyar férfit rébzesithettnk a 
Haza és Nemzet elismerésében. 

— Nehéz, súlyos idők próbakövei a 
férfierényeknek. Erős hitű, kemény kötésű 
hűségben kipróbált férfiakat követel a vajúdó, 
forrongó hon. 

— Fogadalmatokat, hogy mindenkor 
messzevilágitó példaként fogtok előljárni a 
hazafias erények gyakorlásában, a súlyos 
rueg próbál tatásokkal küzdő Haza-szent ne
vében elfogadom. Áldás és boldogság fa
kadjon lelkes, önzetlen törekvésetek nyo-

. m:m. A vitézi rend pedig legyen turáni 
fajunk büszkesége, melynek működését Isten 
áldási* kisérje. 

A beszéd után Hegyessy alezredes a 
karddal háromszor megkongatta a pajzsot, 
jeléül annak, hogy kezdődik az avatás^ majd 
Nagy P;. a főkapitány helyettese átnyújtotta 
a kormányzónak a kardot s Stréter volt hon
védelmi miniszter felolvasta a következő v i 
tézi esküt: 

Éu X. Y. ünnepélyesen esküszöm az 
élő htenre, aki Atya. Fiu.Szentlélek, teljes 
Szentháromság, egy igaz Isten és minden 
ami előttem szent, hogy a csnnkitatlan 
ezerével Magyarországhoz és annak alkot
mányához, a. macyar nemzeti eszméhez, a 
magyar törvényekhez és jószokásokhdc, 

—'nagybányai Horthy Miklós úrhoz, Magyar
ország .t.-: kotmányzójához, a 

. Vitézek főkapitányához, mindhalálig hü té
eszek. EskÜszömTTTbgy a- Vitézi szervezet 

" Megtériü a költsége ha férfi-és fiurtjtha szükségletét beszerzi 
ALTMANN BERNÁT Angol rnhaárnházábaii Pápa, Kossuth Lajos-n. 9. sz. 
Nagy választék békebeli minőségű mindenfajta kész féril- és gyermekrahákban, angol.felöltök es esőkabátokban, 

könnyű lüszter és vas-"- - h^kban 

' Külön mérték szerinti osztály. Gyapjú: tek méterenkénti eladása. 
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törvény eit :n *JÍ ír: ríi. elöljáróim paran
csainak feltétlenül engedelmeskedem; ma
gyar hazámért, nemzetemért, elöljáróim
ért, derék honfitársaimért ngy külső., miét 
belső ellenséggel .szembeszállók; érettük ha 
kell, életemet is feláldozom. Esküszöm, 
hogy bajtársaimnak mindenben jó* példát 
mutatok, őket a hazaÖasság és az erények 
utján vezetni szent kötelességemnek tartom. 
Isten engem ugy segéljen 1 r^f*. 

Halljad esküszónwt-Hadak-Oca Ulen! 
Boldog én ugy legyek, mint igazán eskem; 
ügy áldjál, *'agy verjél éltemben, holtamban, 
Segítsél, vagy átkozz minden utódomban, 
Hogy o szeot eskütől soha el nem állok, 
Becsülettel élek és vitézként halok. Ameu. 

Az eskü letétele után felolvasták az 
összes vitézek neveit s azt is, hogy milyen 
foglalkozást ágból hány szazalék a felava
tandó hős. Érdemes lesz feljegyezni, hogy 75 
szazalek volt a foldmives. Ezek közül való 
volt apja annak a kis.tíz éves fiúnak is, aki 
a szegény anyjával olt állott a felavatandó 
hősök sorának -a vegén s aki hangosan fel
zokogott akkor, mikor a kormányzó az el
hunyt hősökről e'mlékezett meg, Az elesett 
hős dicsősége a kis fiúcska fejére szállolt s 
az ünneplő közönség meghatottságtól zukugra 
a kis árvát Ölelte bzerelettel magához. Az 
eskü ntán a hősök egyenkint a kormányzó 
ele járultak s féltérdre ereszkedtek, mire a 
kormányzó a diszkarddal vállon érintve vi
tézzé avatta Őket. 

A felavatás végeztével a kormányzó kí
séretével, testőreivel s a felavatott vitézekkel 
együtt visszajött az emelvényhez, ahonuél 
megszemlélte a Ludovikások és cserkészek 
diszmeuetéU A Ludovikások fegyelmezettsé
gének láttára felzúgott az éljen es köribybe 
lábbadoztak a szemek. Öreg katonák,-elŐkeió-
ségek Bírtak a büszkeségtől. Mindenki láthatta, 
hogy a magyar kertekben még nyílnak virá
gok, a magyar jöveudö még ígérettől, szép 
dus ígérettől teljes. 

Délután fel két órakor a mirgitszigeti 
vendéglőben díszebéd volt, melyeu réssf vet
tek a kormányzó, József ÍŐhercg fiával együtt, 
Rállay, Nagyatádi Szabó és Kiebelsberg mi
niszterek, Sipőcz polgármester, Nádassy fő
kapitány, Nagy Pá! tábornok és* az Összes 
vitézek. Á felköszöntők elhangzása utáo ősi 
magvar szokás szerint versbe szedve köszön

t ö t t e fel egy vilóz a kormányzót, József fő
herceget, a rangban legidősebb vitézt, a kor
mányt, a vitézi széket és mindazokat, akik a 
vitézi rend megalapításában közreműködtek. 

Gyönyörű Ünnep volt s különösen szép 
nekünk, hisz Kemenesaljának két vitéz fia 
szintén ott állott az Ünnepeltek között s kell. 

megszervezte a csendörtartalékot. helyreállí
totta a rendet és. legyeimet. Majd nyugállo
mányba lépvén, faradhatatlan buzgalommal 
látott hozzá a politikai, társadalmi és gazda
sági szervezkedéshez. Hány egyesület, intéz
mény van, amely, neki köszönheti a íiie-;-
alkotáj>at. A harcterén a doberdói pokolban 
az életét dobta kockára bátran a habijáért, 
most arra mutat példát, hogyan kell dolgozni 
ereit-. Mmdeu gondolata tetté válik s hála 

ístehneK igeu sok értékes gondolata van. 
Ágoston Kálmán alsóságon született s 

1015. júniusban vonult be a 18. honved gy, 
ezredbe, 1915. őszétől kezd 
töltött először Volnmiábaii 
pedig a román harcterén. QaUttmegvető ba 
torsaga s a halállal való gúnyos kacérkodása 
közmondássá vált az ezredben. Kétszer sebe
sült meg a sok vitézi tett elkövetése közben, 
de meggyógyulva újra ment harcoluí. A ra«l-

*leu pedig szaporodtak a medáliák, a legkis-
sebbtől a legnagyobbig, az arany vitézségi 
éremig. Ha néha hazatért, büszkeséggel néztek 
rá ö/.vegy édesanyja és testvérei á kis alsó
sági házban. A háború végén katona maradt 
Ágoston Kálmán, de becsületes katona. Mi is 
lehetett roiua már az, aki addig mint jó ka
tona példakép- szerepelt, A mu't evekben 
aztán tűzhelyet kéréseit magának Kemeues-
szentpéteren i mint jő katona, most ott tel
jesili a kötelességét: dolgozik. 

Kemenesalja t".rtenetéb"n sceporodbafc 
a dicsőséggel koszorúzott nevek. 'Jsvs'Y Vitéz 
Ciótar .Károlyt, most Vitéz Fekete Lajost és 
Vitéz Ágoston Kaimánt emelte vitézzé az 
ország kormányzója. Három név: három ki
tűnő magyar katona; három kiváló magyar 
hazafi. A vitézzé avatás alkalmából igaz büsz
keseggel és örömmel tekintúnK reájuk. 

Pályán kivül rúgjuk a czelli ut porát. 
Kíméljük egyletünk must bajba keverni, 
I l v drága viLáuban na. \ tribünUemelni. 
Inkább sétálunk a korlatok rae-iteoen, 
S néha odanézünk, ha kedvűnk van épen. 

f Sétálni -okkal jobb, mar azon ok véneit, 
' Megismerheted a czelli közönséget. 
1 Be fogom mutatni neked rendre Mirra, 

Tekintet né'küi a nemre, fajra, korra. 
De még rn . ok ís vau, követlek alasan, 
Hogy be*épőjas>y*et az ember ne váltson. 
Este fele. ha nap tűz*- nem éles: 
A korláton beiül lenni rem vtszélyes. 

24 hónapot J Mert ilyenkor mivel ott "mozogni könnyebb, 
orosz, majd j Csordáról a disznók, inindis arra jönnek.""* 

Ügy jönnek, mint saskak Egyiptomban régen 
Vagy mint a digók. az Isonzó melléken, 
Jönaek mint poloskák a pesti szobában, 
Sürü tömegekkel -\armlinr-.bar. 
S i i jegyed is van sülsz kényelmes helyben, 
Előfordulhat, líogy nieuekülnöd kolljen. 
MÍJ a játékom »k végre észbe kaphak, 
S nekisturmo'nak a rüföeő c-apatuak. 
S addig rugdaljak a sze.ejiy röfö*ŐkeT ^—-
Mígnem, a pályáról kídriblizik őket. 
Tehát gyér-* c-ak el, fottball- meccsre megyünk 
L* van fogtsiva az ingyen séta jegyüok. 

; Az arat pediglen majd a meccsnek veg-su, 
j Elsörözzük benn a Domonkos vidékén. Zsák. 

Czelldomölki fényképek. 
Fotball meccs. 

i Magyarország kormányzója 
az ínségesek megmentéséért. 

! Orsz. nyomorenybitö akció szervezése. 
I A befolyó adományokból az utolsó buza-

, szemnek is a szerencsétlenek felsegélyezésére 

kell jutnia 

A kormányzó gról Bethten István' mi-
I nisziereiuökhüz ?2 alábbi kéziratul intézte; 

Kedves gröf'"Bethlen t A világháború 
j pusztításai, a forradalom viharai, a bolseviz-

rombolásai s ezek uyoman az ellenséges 
Kedves jó barátom, mosl meg nem ígérem, \ megszállás nemzetünket nyomorba döntötték. 
Hogy .betoppan hozzád alacsony személyem, j , A gazdasági helyzet azóta világszerte 
Mert a *zÓlő éri t s ilyenkor" olt élek.. 
Hogy aj'gváljak'TÖle, nenr~visz rá á t é l ek . 
Különben is mostan te leszel a soron, 
Gyere pl, igyuk, meg a maradék-' borom. 
Tudom rólad, hogy a sportot is szereted, 
Ritka élvezetet szerzek majd te neked. 
Olyat, amit nem látsz, bármerre is járnál, 
Oiyat, amil pesti leiedre se várnál. 
Látom kíváncsi vagy - az oldalad viszket, 
Elárulom, hogy a follbill meccsre viszlek. 
Meg van már híva egy elsőrangú csapat, 
Megnézhetjük majd ha a náp tüze fcpsd. 

~Kf fogunk B.illagni*TíényeIrn>-eii, lo«tárr~~ 
in. Végiuba'idukoiUiik a czelli Knsár-utcál 

hogy ezen űunep alkalmából mi„ÍS j>zivbŐI'f Am -lynek a végén a nyílt térris* é j re , 
üdvözöljük a mi büszkeségeinket: Vitéz Fekete (Maris megérkeztünk lám a Vásár-térre, 
Lajos ny. hon ved századost és Vitéz Ágoston Az ökrök ilyenkor a mezőn legelnek, 
Kálmán tart. honvédőrmesiert Cdvözöijük 
őket, hisz megmutatták, hogy a kemenesaljai 
rög nem rosszabb, mint a többi, itt is terem
nek férfiak, akikben bátor a szív és lobog a 
hazaszeretet tüze. Fekete Lajos százados mint 
tényleges tiszt küzdötte végig a háborút s 
bosszú éveket töltött a szerb harctéren, majd 
Volhíniában, legfégüi pedig a Doberdón és a 
Monté San Gábrielén. A gyönyörű haditettek 
egész sorozatát írta le a 28. honvéd gyalog
ezred történetébe. A kommunizmus alatt bir
tokán élt elvonulva s mindén parancs ellenére 
sem vonult be a vörös hadseregbe. S azdtán 

-jött a fe.szabadulás s ettől kezdve Fekete 
százados működése mindegyikünk előtt isme
retes. Bámulatos energiávai és szívóssággal 
állott a czelldomölki já rás talpraálutasának 
élére. Katonai parancsnokká neveztetvén ki, 

Mi lehetünk mo-t az urai a helynek. 
De bezz-íg hogyha majd eljön a szeptember, 
Sehogyan se fér el majd ottan az ember. 
Mert ez idő a leiratán ideje 
S mindenki siet, hogy el ne késsék vele. 
Sok kicsi csacsika indul iskolába, 
ökröt meg vásárra viszi a négy lába, 
S addig forgolódnak, addig játszadoznak, 
Egyik itt, másik ott, de beiratkoznak. 
Hát mondom, amikor a nap heve enged, 
A fottballpályára vetjük a figyelmet. 
Jegyet nem váltunk, mert ez nem divat nálunk 
De a pálya körül korzózunk, sétálunk. 
Emlékezhetsz raja, magad is tanultad. 
(Ámde nem szívesen hallgatud a multat) 
Egy némely görög bölcs sétálva tanított, 
S a bölcseség épen ez okból virított. 
Mí hogy a sport ügyön lendítsünk jókorát, 

csak súlyosbodott. Egykor gazdag országonk-
j ban is a nyomor napróí-napra nő s az ínség 

a régen bőségben elő magyar Alföld munkás
ul népe között is megdöbbentő. Ezen gyorsan' 
T^segitentJtell.*' — 

'Kétségbeesésre nálunk nincsen ok, mert 
; a mostoha időjárás dacára van annyi termé-
| sünk, hogy megélhetünk belőle,,rnig mái or-
| szagok meg ezzel sem dicsekedhetnek. De 

okvetlenül gondoskodnunk kell arról, hogy 
akiknek f e l e s s ü k van, vegyék le a megél he-
tés gondjait azok vállairól, akik dolgozói 
akartak és akarnak, de munkaalkalom hijjáu 
nem juthatlak megfelelő keresethez es ezért 
családjukkal együtt aggódva néznek a közelgő 
tél elé, valamint' nyomorban sínylődő azon 
testvéreiok. vállairól, akik betegség, elaggott-
sag, vagy mas okból munkaképtelenek. 

Ezt az ailam egyedül nem todja meg
valósítani és a jobb módban élő társadalom
nak is mulha'tlanof ki keli vennie a részét 
ínséges szenvedő magyar lestvérei megmen
tésének nagy munkájából. 

A nélkülözők tömegeit a pusztulástól 
csak egy országos nyomorenyhiló akció se
gítségével meuthetjük meg, amely nemcsak 
néhány nemeslelkü emberbarát adományára 
épít, hanem a társadalom minél szélesebb 
rétegeinek támogatásával és közreműködésével 
látja el feladatát. Felhívom ezért a magyar 
királyi kormányt, hogy egy ily akció megin
dítása végett a szükséges intézkedéseket a 
legsürgősebben tegye meg. 

Különös súlyt helyezek arra, hogy a 
támogatás azoknál az ínségeseknél, akik mun-

Hol ihatunk elsőrendű Kőbányai sört? t ^ v i * ^ * ™ " * ^ * * ^ ^ * " 
"» * CzeHdömölkön állandóan a legfrtsebb állapotban 

csapolva, vagy palackban kaphatók : Horváth István Magyar Király szállodájában, Sümegi Károly vasúti vendéglőiében 
Xsoldos sörödében, Domokos Ignác vendéglőjében, Hubert Sámnel vendéglőjében, Lövei Lajos vendéglőjében, Novai 

Ferenc Központi kávéházában, Koxma István U; kávéházában. Knthy József és Déry Andrásnál. 
Nagyban állandóan kapható Herzfeld Mórnál Czelidömölk, a sörgyár megbizottjánál. 

Hogyan lenti 4 5 ko
ronával 800 koronát 

megtakarítani t 
Vegye raeg a 

„ZETJS'M 
Savoiaa különle

gesség. Csodálatos ha
tása abban nyilvánul, 
hogy hideg iton galva
nizál barmiljeD femet, 
mely már szicét elrese-
tetie, egyszeri a tüsz*-
tas otáu eredeti uj sa-
nét adja viasza. Ar.no 
fémtárgy, amely Zou-
sal tisztilódik. többé 
nem okszidalódik. Egy 
csomag ZE08 megfelel 

4 0 üveg fcmtisztitó 
>z>-rhez artsyilva. Vö
rös és sárgarezei pil
lanat alatt nikkelez. 
Ezeo francia mérnök 
ideális talalnanys Ma

gyarországán oriasi 
az.'nzaci.it keltett. Ké-
- . - I I ' : Dr. Vóe, I. Hne 
D'Enghiea Farit. 

Egyedártaiasi főrak
tár HerrfeU Mór in-
szer es gyarmatára 

nagykereskedöueiClsU-
dóaölk 

Kapható csomagon
kent 1 frank. 46 K. 

Eladó ház. 
Egy nagyobb ház 

s z é p nagf g y ü m ö l 
c s ö s kerttel azon
nal eladó.: A m e r i k á 
ból hazaérkezet tek
nek kiváló jó vétel i 
alkalom. Cim a k i -

adohintalban. 

DOLLÁRT 
és más láegenpén
j e i é t i legmaga

sabb árlolvamon 
vásárol a. 

Komnoaljal Ta-
karékpéutár R T. 

CselSómölk. 

Női divatszalon 
megnyitás 1 
Tisztelettel érteaitjdk 

I D . é . kaoBBégei,hony 
Cielldömilkőn Daák-
ntca 7. i táa alatt 
italonukat megnyi
tottuk. 

Erre vonatkozólag 
felhívjak kecses figyel
müket, bo|y 18 éves 
párisi és lODdoiu gya
korlatunknál fogva a 
legkényesebb igényeket 
is kielégitjSk. 

Elvállalónk agy aagol, 
mint francia kústüm, 
köpeny, blaz, alj, pna-

- gyula .ésstéstHés mia-
denneml átalakítást a 
legújabb á r a t szerint. 

A nagyérdemű kö
zönség síires pártfogás 
•át kérik lómeth Ele 
o inoJM-

Siorgaknai, siolid 
tannloleUyok isivé-

http://Ar.no
http://'nzaci.it
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kaképesek, » kor érdekében végzendő munka 
elleneben oyujtassék, mert ma, amikor .az 
ország lalpraalhiasanak érdekében miiidáiki- -
n6k megfeszített munkát kell végeznie; mi 
sem all távolabb totem, mint a munka nél
kül való megélhetés elősegítésének gondolata. 

Meleg, megértő, magyar aiivv. 1 el aka
rok követni mindent, hiifiy a mege:hrtés 
gondjai alatt roskadom,k terhét kön.iyilséin 
és állandóan figyelemmel í - i g t K i i kiscrni, hogy 
az akcó C'-ij-aira "befolyó adományokból az 
utol-o buza-zem is szerencsét!- :--k fe.segé
lyezésére jusson. Köböl x célból :.z egész 
akcíó mükndtísenek eiienörzevi magamnak 
tartom fenn. 

Ennek az akció.iák -ikeniní-Hiell. Netn~ 
tudom elképzelni, ho-.y akadna c-í.k eĝ etiert-f 
olyan ember is ebben a c ap rókka l sújtott 
hazában, -aki vere-nk keserv^7 ,fctizdelmét 
látva, nem akarna aégileui azokiHi.; akik a 
pusztu as szelére jmotUk.Jsarraeiiuyil rontott 
is az elmu'l évek romboló s/elieme, hinni 
akarom, hogy intő szivem felráz mii.den alvó 
lelkiismeretet és az adakozók sorába" állit 
minden btc-ÜIeles embert. 

Bizva remélem, hogy a mostani nehéz 
napokban is méltó lesz'a magyar őseihez és 
meghozza 'lestvéreiért a -zeretet kötelező 
áldozatát, -

Kelt Gödöllőn, 1922. aaa. 16. 
Gróf Bethlen István.sk. Horthy Miklós sk. 

H I ti E K. 
Zita k i rá lyné köszönete. Hunyady Jó

zsef gróf levelet Küldött S/otiíbainely város 
polgármesterének, melyben Zita kiráéyné kö
szönetét tolmácsolja ; i polgármesternek és a 
város közönségének IV. Karoly kir.iiy halála 
alkalmával a varos által :i Kiralynénoz inté
zett részvetuyllvanitásért. 

Bérmálás. Mikes János gróf megyés
püspök szeptember hó folyaman bermáíá i 
k'trutra indul. Szeptember 23 áu Gérczén és 
Vásárosmisken, 24-én Jánosb ázsu^ 25 én 
Kaidon, 26 áo Karakon, 27 aa Zalaerdődön, 
23-án Hosszuperesztegen, 20 én Eayházashe-
tyén, :>ü a:i Alsóságon és Iz-sákfan, október 
1 -én Czelldömölkön és K-menesraihályfán; 
2 án Nagysitkén osztja ki a bérmálás szent
ségeit. -

A földmivelésögyi miniszter elisme
rése. A m. kir. föídmivele.-ügyi miniszter dr. 

r.Hhy László, -Vasvármegye főispánjának, 
lasági tudósítónak, számos evén at kifej-

. - . b u z g ó működéséért elismerő oklevelet 
adományozott. . 

Varmegyénk területi beosztását meg
változtatják Soprouvármeaye közigazgatási 
bizottságának ü'esén Ferisak Jenő főapán 
ismertette Rakovszky Ivan beMigyminiszter ter
veit a közigazea'ás reformjára. A megcson
kítás folytán egyes vármegyék sok községet 
veszítettek, de azért a csonka területeken is 
megmaradt a teljes vármegyei apparátus. 
Jelentős területeket vesztettek ugy Sopron, 
miut Vas és Zalavármegyék. A belögyminísz-
teruek az a terve, — amit az Őszi nemzet
gyűlés elé terjeszt megvalósítás végett — 
hogy Sopronmegyét Vasmegyéből, Vasraegyót 
pedig Zalamegyéból egészítik ki. 

Főispánunk Budapesten. Dr. Maróthy 
JLászló Vasvarmegye főispánja tegnap délután 
Budapestre utazott, hogy résztvegyen a gaz-
dak o u gresszuson. 

A birák működési pótlekának föl
emelése. A bírák, ügyészek és bírósági fo
galmazók, a segédszemélyzet tagjai részére 
a miniszter a rendkívüli működési pótlékot 
augusztus 1-től kezdve az eddigi ősszeg há
romszorosára emelta fel. 

Súlyos szerencsétlenség Kőszegen. 
Péntekén délelőtt fél 11 órakor a kőszegi 
pályaudvaron súlyos szerencsétlenség történt. 
Amint a vonat bejári, a pályaudvari buffe 
tulajdonosa Fe=strT,-Antal föidink kérte Szajkó 
Antal m ^donvveztítőt, engedje meg, hogy a 
buffet közelében álló mozdony gőzével kitisz

títhassa euyik vörösboros hordóját. A moz
donyvezető készséggel elegei tett a kérésnek, 
a mozdony gőzeaővét; a hordóra erősítették 
é* mfKerH^íették a gőzt. — azonban a gőz 
i.yornasatoi a hordó egyszerrH csak szétrob
bant e- H métlette beszélgető Fesslert és a . 
mozdonyvezetőt messzire d>>bia a nagy lég- . 
nyomás, minek folytan niindketteu -uiyos 
égési es zuzoda»i sebeket szenvedtek. A möz- '. 
donyvezetoí S/ombatJ}elyre.. Pesolert pedig a \ 
kőszegi kórházba szállítottak. A rendőrség ' 
azouual megindította a vizsgalatot, hogy a 
gondatlanságén kit terhel a felelősség. 

VasvArmegye a rvaházában a uj tan- \ 
jHben kdzffpiskittal tanulókat felvesznek akkor ! 
i * . ha m-m arvak. Az. ellátás, laka-, fűtés és I 
világi: a> dijait.egyenlőre havi 3500 koroi.ában • 
állapították meg. A tarlásdij élelmiszerekben i 
is fizethető Felvéteti kérvényeket Vasvarme-
gye ati-pan-a-ioz kell benyújtani augusztus | 
25-ie. Bővebb frf világosítást az Árvaház igaz- j 
gatösága ad. . . 

A magyar köztisztviselők czelidömölki • 
elosztóhely v^zetős-ó^e értesíti a körzethez : 

tartozó letiyPaés ea nyugdíjas vasutas és ! 
köztisztviseiőket, hogy a kedvezményes" ruha- 1 
szövetek kiosztátta a helybeliek részére folyó ' 
hó 21 éo, a vidékiek részére pedig 22. és 
28 án történik, ^zövetkészlet 3 métere*, fiu- \ 
szörvet 3 m 60 es 4 méteres női szövetek I 
kaphatók;. 

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Dé- ! 
nes Ernő CZ»*lidOmölkÍ jarásbirosagi irodase") 
gédtisztet iroda tisztté nevezte ki. 

Segély kiutalás A pénzügyigazgatóság ; 
Joós Géza alsósági ev. tanítónak rendkívüli 
segélyét, Papp István aemeuestnihalyfai rk. , 
tanítónak és Tompa Lajos kemenespalfai ev. , 
tanítanak .drnuasagi segélyét kiutalta. 

Cirkusz. Carleé cirkusza e. héten meg- ; 
érkezett és előadásait csütörtökön megkez- • 
dette a Vásár-téren felállított hatalmas fedett 1 
körsat'irban. Az előadások a legkényesebb 
igényeket is kieleguiir, a jót idomított nemes- . 
fajú loVak' játéka a közönséget bámulatba \ 
ejtette. A társul a', tagjai gyönyörű játéka a 
közönséget napról-napra jobban vonzza a 
cirkuszba, hogy gyönyörködjék a magasabb 
mülovaglas, legioruaszat, zene bohózat, bafetl-
és, nemzeti táncok kitűnő előadásában. Szü- i 
netek alatt a bohócok és Sanyi, az ostoba | 
Auco^zt kacagtató é-c»ifckei szórakoztatják ad 
közönséget. Ma vasárnap két • .. . f i i * ; i l - után 
4 órakor és est-- fél 9 órakor. Sportkedvelő j 
közönségünk pá'tf.>ga-jbj ajánljuk ezen jól 
szervereit társulatot "j 

fflz Boban. Hétfőn ejjef fél 3 -órakor 
kigyulladt Barát Jáa iü üzalmakazala. A nagy_ 
tüzve\z<ídelem elfojtására azonnal megjelen
tek a bobai, nerne.-.koCni és pírui tűzoltók, 
de a kazlat megmenteni oem tudtak, igy a 
120 métermázsa szauna teljesen, elégett. A 
tűz keletkezedének oka ismeretlen. 

Alaptöke felemelés. A Sárvár Vidéki 
Takarékpénztár r. t. alaptőkéjének 1 725.000 
koronárul 3*450.000 koronára vató felemelé
sét határozta et. A kibocsátandó részvényekre 
a régi részvényesekel elővételi jog il>eü meg, 
melynek határideje szeptember 15 ike. i _ 

Táncmulatság. A vönöczki ifjúság ma 
délután 3 órai kez lettel a Baráth-féle ven
dégtőben táncmulatságot tart. 

Hamis forgalmiadé bélyegek. Ujabban 
ismét hamisítják a forgalmiadó bélyegeket, 
ezúttal hamis 10 koronás bélyegek vannak 
forgalomban. Figyelmeztetjük az adózókat, 
hogy bélyeget csakis az- erre kijelölt trafikok
ban vásároljanak, miáltal elkerülik azt, hogy 
hamis bélyegek birtokába jussanak. 

Farkú Imre nj színdarabjának leg
szebb jeleneteit hozza képekben s Színházi 
Élet most magjelent uj száma, közli a darab 
legoagyobbs'kerü kotláját és részletesen is-

j merteti "az operettéi; fneze Sándor népszerű 
| hetilapjának .e héten minden oldala csupa 
: ötlet, érdekesség. Ara 30 korona, negyedévi 
" előfizetés 250 korona. Kiadóhivatal V1L Er-

zsebet-körut-29. * 

Kereskedelmi taníolyam. A pápai áll. 
segélyezett nöi kereskedelmi szaktanfolyam 
az 1922—23 ik évre is megnyílik; a fölvé
telre mar most lehet j'-lentkezni, akar írás
ban is az igazgatoiial (Liget-u. 8.J, jelentke
zeskor be keli adni az iskolai bizonyítványt 
s le kei] ruetni a felvételi dijat az egész dij 
egy részletéül. A tanfolyamra c«ak korlátolt 
számban vessünk fel hallgatókat A rendes 
orak csak délután vannak. Az igazgatóság. 

Esnek az árak. .Mult számonkben je-
lezlük mar, hogy a kormány végre erélyes 
kézzel hozzá látott a pénzünk értékét mes-
teraége-en rontó spekuláció letörésére s ennek 
mindenki által tapasztalható Üdvös eredmé
nyei ma'.iikoznak az összes vonalon. Esnek 
az árak. ha egye' dolgokban még csak 5—10 
százalékot ia, nem. fog elmaradni a 90—40 
százalékos áresés sem, amely csak akkor fog 
igazan érződni, amikor a nagykereskedők 
egymásra licitálnak a lefelé menő árakban 
majd, mert a. kiskereskedelem, az rendesen 
görcsösen szokott ragaszkodni bevett állásai
hoz, mindaddig, míg a konkurrencia árai 
nem kényszerítik gyors visszavonulásra, ügy
nevezett Hegedűs féle olcsósági -hullámról 
azouban — sajnoa — nem lehet szó, mert 
hiszen az élelmiszerek olcsóbbodása elsősor
ban készletek mennyiségétől függ, már 
pedig az idei szárazság erősen megcsappan-
totta minden tranybau az, élelmiszerkószlete-
ket. Bizonyos emhülés várható ugyan, azon
ban letompítja ezi a tel közeledése, a most 
életbe lépett vasúti fuvaremelés, az óriási 
takarmány hiány s különösen a rendkívül 
megnehezült sert és hizlalás. Lényeges esést 
egyébként leginkább a-. külföldről behozott 
aruk áraiban tapasztalhatunk, petroeum, ón
kor, kavé rizs s egyéb gyarmatáruk, ca 60 
szaza'ékot t-seit HT import cukor ára is, i t t 
hon a gabona és liszt arak, melyek mintegy 
15—20 százalékot morzsolódtak le. 

Még 40 szazalék kincstári haszon
részesedést kell fizetni a lakóknak. Alig 
szenvedtük el az augusztus tlseji főieméit 
házbérfizetést, ujabb teher nehezedik a la
kókra. A törvény értelmeben az augusztust 
negyedtől meg kell fizetni a 60 százalékra 
emelt kincstári ház haszonrészesedés eddig 
még nem fizetett 40 szazalékoB részletét az 
1917. évi házbér után. A"* négyszeresnél ma-
gasaóban f»!eme'l berek utáu a haszonrésze
sedés százaléka h magasabb, A háztulajdo

nosok augnsaitts 25 ig tartoznak * bevallást 
benyújtani. A háziurajdonosok a pótlólag k i 
vetendő ha-zonreszest dest augusztus, illetve 
novemb- r 15 ív ^kötelesek befizetni minden 
hivaiaio-* felszólítás bevárása nélkül. A bérlők 
a háztulajdonosoknak ugyanc-'ak augusztus 
15 ig kötelesek az állami részesedest meg
térítem. 

Haragjában agyonverte a tehenet 
Erdős János egyhazaskeszői gazdának egész 
vagyonát zár aia helyezték, aki etööt t ha
ragjában kivezette t> írja-teh- n :I az is! ii'óból 
és az udvaron a2\•>•>•• r- •. Igy macának tett 
kárt, hogy a haragban nem tudott uralkodni.^ 

Köszönetnyilvánitás. 
Mindazon jó rokonok, femt-

rő-ök , j ó b a r á t o k , akik Istenben 
boldogult felejthetetlen [>-i>-;—j • -ni 
t e m e t é s é n megielentek, a ravatalra 
k o s z o r ú t hulyeztek, avagy ré szvé 
tüke t ny i lván i lo l t ák , fogadrák bá 
iiulos ü^tveni hálán koaxooe té i . 

Dti Mihály. 

Egy lókarban 1«TŐ 

gyermekkocsi ggj* 
Cim a kiadóhivatalban 
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Üzlet átvétel! 
Érte itjük a n. é. közönséget, bogy 

Hnjber Györgyné Czelldömölk Kossnth 
tajc.s-aica 1. szám alatti 

női kalap üzletét 
itv, iiük és azt női kézimnnka üzlettel 
és elönyomdával kibővítettük. 

Eivátialnrik női . kalap és sapka 
késsitest, vasalási, díszítést és átalaki-
táel lets/ésazerlnli formába. Előnyom
ulunk és kidolgozunk bárminemű ké
zimunkál. Raktáron tartunk pamutot, 
selymet, gyöngyöt és egyéb kézimunka 
kelléket. 

Igyekezni fogunk szolid munkával 
és mérnék' It árakkal a n. é. közönség 
sziwT támogalisát kiérdemelni. 

Teljes tisztelettel vagyunk 
Kreiner és Perneczky 

I 

K O L L A R I T 
B Ó R L E M E Z 

S n a n a r — i GAÍDASA&J trvurrix. eráxAx, 
liaiii L " * i a | AuuavviBerEoCscne is BEOi 

z^sozLjrrr t5aiATTeDts£a£ A 
L t eVU-KAiJHAJ ABS 

Kap ta tó Vas éa HeUem 

Igazolvány 

} r fényképeket,! 
tanulmányfej- , nöi | 
szépség .gyermek 
felvételeket ( n a 
ner kép) készi t 

Schwaríze E m i l | 
feFtfiiOŰV1 

M^hivá.-ra házhoz] 
megyek. Jeleukezé-
»ekoT e lap kiadó 

hit a u l á b a 

Ingyen tüzelő és fűtőanyag " í a t K 
de eüj proh-irendei.'s „ nát\ifvi(xa ««belyek, kályhák, kazá 
sel megeyózMhet, hogy «* c 5 0 P l u * ° 0 nos. cséplőgépek ffltésé 
hez atal mitas nélkül is jol beválik és a drága szénnel és fával szembeni 
ű z T ó i o T m a " semmibe sem kerül! 1 

Zereskedelmi és Mezőgazdasági rt-nál, 
-Telefon 22. Szombatlielv. Berzsenyi D:-o. 1. Távirat; Kerme 

lödik 
felvilágosítást kap 

Tizedes, srárados, 
marha, kocsi, iínzda-
sági, raébe>zeli, rak

tári és mészáros 
mérlegek legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

kerek Horváth József 
mérleiíkészitAnei Szom
bathely. Sz-:il Marton-

7^(KislalDdy-a. 18.} 
Autogénné geszt és. 

Réztárgyak, varrógépek 
kerékpár, gazdasági 

eszközök es eépfk. ma-
'omgépek es vashordók 
forrasztása jótáí'ással 

eszk'V7í.ltetik. 

TÖBBTERMELÉS 
A Hatvani Növénynemesltő R. T 

E R E D E T I H A T V A N I 

NEMESÍTETT 
ŐSZIBUZA 

vetőmagjai kai. holdanként 150-400 
kg. többtermelési busípsilanak. Je
gyeztesse elő szükségteteTazdnnal 

az egyedárusiló 
•agyar Bagtenyészté?! R. T-nál 

Bndapeal I V , Szép-ntca 1. 
Telefon 66—53. 6 6 - 5 4 . 

SOrg/tnycim ; G Í A N A R I D 1 L 
Kérje az N. 10. szama, ismertetőt. 

Saját tenyészté-ü kiváló. szavatoltan 
fajtiszta es jó esireképessafífl gazda
sági, konyhakerti é s v i r ágmagvak . 

Kertészeti és méh'éaceii eszközük. 
Monorí magkereskedés árjegyzéke 

ingyen és bérmentve. 

Üzletének forgalmát 
~ emeli, ha hirdet a 
K e m e n e s a l j á b a n . 

Cipész-üzlet kibnvités. 
j Tir.zi*-i«-itv*l hu/(.nT a •. é. aozGnséji b. 

tudomására, bogy "hu^íL t-vek óta a *Kis-
! ntea 2. szám ál?.tt ievrt 

cipész üzletemet 
! Ozv. Horváth Jánosáé B.iro->* utca 13. srain 
! a k i ti cipész üzletével kibővítettem é l ait 
I átvettem, ro<tsr-ázpe kellemes helyzetben va-
1 gyok, hô y ífct n tisztelt in* zrende,öim munkait 
I a-legpontosabban, gyorsan "ike-zithetem. 
i Cipőfelsőrészt készítek ngy egyes 
i darabokban, mint tncatmunkában a leg-
, divatosabb szabásban 

Saját készítésű kési cipőkből nagy 
raktár. Versenykepei olcsó árak. 

Üzletemben ezentu. a frVu yt a privát, 
l mértékntáni meereiidelésekre fektetem: ké-
. szitek t i férli női és gyermeksipóket a 

legkitűnőbb anyagból DiCSO árak mellett. Ja
vítások azonnal elkészüluek. 

Szivea pártfogast kérve. 
kiváló tisztelettel Papp Ernő 

Blrtekeladas. I l skfeskön I922~ 
a i f i z z t u 20-án délntán 2 órakor a 
községházánál 26 hold szántóföld 
önkéntes nyilvános árveréses eiada-
tik árverési feltételek megtudhatók 
dr. Hetthéssy Eleknél Czelldömölkön. 
Bánatpénz holdanként 10 ezer korona, 
mely takarókpénztári könyvben vagy 
értékpapírban Is letehető 

Anyarozsot, 
ökörfarkkoróvlrágot és mindenféle 
gyógynövényeket legmagasabb áron 
veszttnk • P A N T 0 R . 0 G - Magyar 
Gyógynövény rt. Budapest. VIII. Ba-

ross-ntca l é . 

Egy modern l a k ó h á z 
4 szobával és a szükséges mellékhelyi
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
mölcsfákkal beültetett nagy kerth-lyiség 

van. Cim a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 

Veszünk 
kisebb és nagyobb tételekben 
mezőgazdasági terményt, ga
bonát, takarmányt, szénát, 
szalmát a legjobb 

Eladunk 
mindenféle gazdasági t e r-
m é n y t a leaintányos ibb 
áron a kívánt időre való 

I 

.szállításra. 

zegall és Spitzer 
terménykereskedők 

Czelldömölk. Iroda iFápai-u.13 

Kemenessömjén képviselőtestületé
nek 15/922. Kgysz határozna és meg
hatalmazása alapján közhírré 'tétetik,, 
hogy a krmtnessümjéiu halárban két 
Ci:ica híd és pedig bbllha'táaos és vé
dőkorláttal ellátott betoahld építésével 
járó munkálatok Komene.söiojénben 
1922. aug. 28-án ueluiái 3 órakor a 
kótséirházánál a képvise.őlestület által 
i' • jl i.d.i árlejtésen fonnak kiaiialiii. 
Keliiivalnak a szakiparosok és „vállal
kozók, hogy az árlejtés napján költség
jegyzékkel jelentkezzenek Tervrajzok 
betekinthető* augusztus 22-től kezdve 
irodámban, ahol bővebb felvilágosítást 
nyöjtnatoK az árkjtés-n résztvenni 
óhajtóknak. Rákosi Jenő 

czelldömölkvidéki körjegyző. 

^ n s z - á n t ő f ö l d e t 
meg'veíeire. keresek. Cim a kiadőban. 

1 darab fedeles hintó 
azonnal eladó özv. Varga Mihálynénál 

Czelldömölkön. 
2 fiatalember részére kerestetik 

á ágyas bútorozott szoba 
cím a kiadóhivatalban. 

Bútorozott szobát *J™£ 
használattal Cim a kiadóhivatalban. 

Látható irásu „Mignon" 
Írógép keveset használt, azonnal ei-
adó Megtekinthető kUdóhlvatalnakha. 

Hírlapunk nyomdájába egy 
fin tanoncul felvétetik. 

Szobafestést, 
templomfestést a 

legújabb minták sze 
rmt készil olcsó árakl 
mellett I.aiics Mílánf 
festő Czelldömölk 
Neme-dömölki-utca 
Mázolást és a festé
szet körébe vágói, 

minden javilásl 
azonnal kitogástala 

nul elvégez. 
Egy jómagavisefetül 

Vadász Jenő 
zongorahangoló 

Specialista a zongota _ 
hang megváltoztatá
sában. Mindennemt 
javítást elvállal. Cim 
a kiadóhivatalban. 

fiuttanöiicul felvesz. 

Eladó ház. 
ICzelldómOlkOo az ev. -

emplommal <-zemben 
ev6 haz azonnal eladó. 

A lakóház két épület
ből áll, esetleg külOn-

(külön is eladatik. Cim 
a kiadóhivatalban. 


