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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Megjeleli minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési *ác: Enész évre 240 K, léi évre 12Ú 

K, negyed évre 00 korona. 
Egyes szam ara darabonkint S torosa. 

Felel5.i«riMH6 ... kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 
\ / 3 . 

Szerkesztőség i s k i adóh iva ta l : 

Í Diokgrave Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
idu iotéaendok a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindeanemO péozilletékek. 

Kelő félhold. - ; 
A párisi bölcsek szemei riad la (i^efe in

tenek a messze Keletre. A bölc \ . kik rö
vidlátó elbizakodottságukban és telhetetlen 
gőgükben esaihatatlauságol követelnek a ma
guk szamara s abban meggyőződésben 
éluek, hngy nekik kt-ll intézniük az egész 
világ sorsat, őá_vannak hivatva ítélni eleve
nek éa holtak feIVtt. • bölc ek ijedve lesik a 
csudálatos látványt, mely feltüui a kisázsiai 
mezőkön. A kisázsiai niezőu ugyanis félholdas 
lOrOk zászlók lobognak a szeibeu. győztes 
kalunak robognak dudáim! diadalra a a böl
csek kedves hűbéresei, a görögök fejvesztve 
raenekllluek s m szórják a fegyvert, 
melyet a megkínzott Törökország ellen nagy 
bátran felragadtak. Ég a laipuk alatt a fúld, 
oda ran a bátorság, mely egy gyenge és te
hetetlen ország ellen olyannyira .hevítette 
őket. A párisi bö'C:ek riadtan uéznek a messze 
Keleten lelkeló felho'dra, mely vigau li bog 
az őszi oapsugarbao. 

Megriadtak a parist bOiCsek, rnert a ha
laira itelt beteg ember, ahogy Törökországot 
mar régóta szoktak es szerettek nevezni, nem 
akar meghalni. Szegény Törökországnak is 
meg van a mac'a inanuni békéje, a sévresi. 
Neki is kijutott a kalvanajaraabol, a kereszt 
bői, megCiufulUtasb 1 és kínszenvedésből. A 
szerencsétlenség kényszere alatt elfogadta 
Ugyan a békét, de a nemzeti reorganizáció 
az integritás gondolata igazi vezérre és uazi 
férfiúra talált Musztafi K-nueLiiasabai], aki
nek a csudálatos euergiaja -és agitáló ereje 
egy táborba tudta tOmOnteni a próféta min
den hiveiL Az ű zászlajához sem szegődött 
oda állandó kísérőnek a szerencse, oeha meg-
meg vált lőlQk rövidebb ragy hosszabb időre, 
de amióta van török hadsereg, igeu sokszor 
megbo:ilolla a görögök számítását, Muszlafa 
Kem&l nem Csüggedt el soha, még a legval-
-agosaub pillanatokban -sem s erejének kö
szönhette azt, hogy a gőgös párisi bölcsek 
nem egyszer voltak veié heoyteleiiek Össze 
kOUetésbe lépői, illetve tárgyalásba bocsát
kozni. Muszlafa Kemat felemelte a félholdas 
zászlót 9 nem engrdte ki a kezéből mind-
addig s oem . is fogja kiengedni, míg csak 
idegen elnyomók- tanyáznak az uzman biro
dalom haláram belül. S a leguloisó idó hirei 
szerint a felholdas zászló diadalról diada'ra 
száll s az ellaozég menekül a kisázsiai csa-

UtAíTŐl. 
Ilinket a vérrukonsagou, a habomban 

együtt ontott véren, együtt aratóit diadalokon 
kívül s »k minden lüz a tOrOkOkhOz. Hozzájuk 
fűz a legyőzött népek nyílt rokonszenve,' titkos 
kézszorítása é s reménye. Mi érezzük azt, mit 
jelent legyőzOttaek lenni, kitéve idegenek 
szemleleuségéoek, durva megalázásának. Mi 
tudjuk mi i jelent az, ha sxéttepuek bennün
ket, ha- rongy idegenek prédájává dobjak azt, 
ami nekünk drága, a földünket, becsületün
ket Mi érezzük, hogy mily fájdalom az, ha 
az arcunkba vágnak gjávan & mi nem üthet
jük vissza, tűrnünk kell mindent, mert a 
kezünk meg van kötve és nem lehet felemelni. 
Mi tudunk mindent, végigszenved tünk min
dent, mi meg tudjak érteni a török fellobba 
iM.it. a török haragot é s elkeseredést. Ép ezért 
oyilt örömmel uözxük a török győzelmet és 
izzó kárörömmel az ellenség tt hetetlen ver
gődését, reménykedve tekintünk a velünk 

együtt megkínzott szenvedő testvér török nem
zetre, amely kihúzta egyik ke2él a bilincsből 
es odavágott a kacagó ellenség arcába. Mi 
feméuykedve nézünk rajuk, mert megmutat
ják, hogy az erős akarat, Osszetartáa és az 
izzo nemzeti érzés megmentheti a halálra 
ítélt nemzetet s felemelheti a sárbatiyórt 
lobogót. A török félhold már lenn ragyog az 
őszi napsugárban, eljOn az idő majd, amikor 
a magyar trikolor sem lesz a sárba üporba. 

Dr. Remport Élek. 

A hét politikai eseményei. 
A nemzetgyűlés hosszas tárgyalás atáu 

lezárta a fötfadojvaslat vitáját s a javaslat 
a jövő hétfőn mar szavazás alá kerül. A 
pénzügyminiszter a gazdák kívánságára a 
kisemberek részére igen lényeges engedmé
nyekel tett s ezzel eloszlatott minden ellen
kezést, mely eddi1: a javaslattal szemben 
tennálll. 

Jetlemző a parlament egye:* pártjaira, 
hogy Nagy Ernő képviselőt a csehek, árva
széki Ülnökké uevezték ki. Magyar képviselő 
és a csehek kínainak fel neki állast, valószí
nűleg tudják miérl. Ezouban ez az ur cseh 
f<*ispánhelyettes is volt már, most pedig annak 
a pártnak a tagja, amelyiknek a zászlaját a 
czelldömölki kerülelbeu is kibontották. A 
független kisgazdákhoz tartozik, Rassay Karoly 
a vezére s amint ez az eset mutatja, nem is 
olyan függetlenek, mint hinné az wnber. 
- . Banffy külügyminiszter Svájciba van, 
hogy Magyarszágnak a Népszövetségbe. való 
felrételét eíőn&zitse es a szövetség ülésein 

'bennünket képviseljen. A hírek szerint a han
gulat nagyon kedvező ránk :iezve s - rövid 
időn belül tagjai leseink a Népszövetségnek 
s e'őad haljuk sereim- .okét es szenvedésein
ket. Hogy segítnek -e rajtánk, az még bizony
talan. Külföldön. 

Ausztriát, amely a te l je , pusztulás szó
lén áll, a nagyhatalmak nem tudják máskép 
megmenteni, minthogy ellenőrzés- ala helye
zik. Ilyen állapotokat szül, a békeszerződése, 
mely életképtelen allapototat teremtett s nem 
törődött annak idején semmivel, csak a győ
zők kapzsiságával. 

A török hadsereg több döntő csatában 
megverte a görögöket s ezeknek a hadserege 
fejvesztetten menekül Kisazsiából. Most persze 
alkodnáoak már velük, mert c*ak addig bát
rak ők, míg senki nem száll velük szembe. 

H Í R E K. 
BinbonuIIás. Giazer H-rmán mav ny. 

pályafelvigyázó csaladját súlyos csapás-érte, 
szeretett £lla Lányuknak hirtelen történt 
elhunyta folytan. Temetése csütörtökön, d. n. 
4 órakor volt a rokonok, barátok éa ismerő
sök nagy részvételével. 

BetőrélOi lopás . Wallner Sándor czell
dömölki lakos a mull hét vegén pár napra 
eltávozott hazulról, ezt az időt valaki a helyi 
körülményeket ismerő enyreskezü egyén fel-
hasznaivá, létrán felment az emeleten levő 
lakásba, hol a szobákat kinyitotta. Egyikben 
azon szekrényt, melyben az ezüst cvökészle-
tek éa ékszerek vollak feltörte és azokat az 
arany és ezüst pénzekkel együtt elvitte. A 
kár mintegy 500 ezer korona. 

P é u e a ü o k d e i i m á l i s i . Ihász Sándor 
siraonyi születésű egyén hamisított kéregető 
levéllel sorba járta Czelldömölkön az üzle
teket és az összegyűjtött pénzzel betért a 
Vásártér melletti Galambos féle vendéglőbe, 
hol bőségesen fogyasztotta a szalámit és a 
bort. Hogy a pénzén esett csorbát pótolja, 
egy alkalmasnak talált pillanatban a pénzes-
fiókot kihozta és megakarta dészmalfii. A 
vendéglösné azonban észrevette és a szép 
szándékú vendéget a kivitelben megakadá
lyozta. A jáuoshazai csendőrség már kereste 
•a áttűz karosai tat, kit itt sikerült elcsípni és 
biztonságba helyezni. I • 

Befejeződött a kugli bajnokság A 
mnlt vasárnap volt utolsó napja a Sportegye
sület által a László-féle vendéglőben a nyári 
szezon alatt rendezett kugli-bajnokságnak. A 
végleges döntés- azonban péntekre maradi, 
amikor is az egyenlő arámmal bíró játékosok 
közölt a szétdobás megtörtént £s bizony 
ahogyan előre jósoltuk, a Öreg Komalits 
bácsi meghozta .a meglepetést, mert a 198 
fával lefőzte a fiatalságot éa befutott a baj
nokok közölt elsőnek, m á s o d i k Szalay Ferenc, 
míg szétdobás folytán a harmadik Nóvák 
Ferenc lelL A három d o b á s közül két dobó
nak 13 Iája volt és s z é t d o b á s folytán első 
Jakab István, második ifj. Komalits Ernő és 
harmadik- Szukfil Adám lett. A SporlegyesQ 
let a versenyzőket érmekkel jutalmazta, az 
elsők ezüst érmet, a második nagy bronz és 

v a harmadik dii győztesei egy-egy kis bronz 
érmet kaptak. Mint rendesen, minden ilyen 
alkalomkor - szokás, hogy a lemar adottak hi
bákat keresnek, itt is Tollak kifakadások a 
szabá lyok ellen, ds persze kárba veszeti 
minden s zó , -rmodén versenyző nem kaphat 
érmet, ott kell lemaradottDak is lenni, mert 
máskülönben nincs értelme a versenynek. De 
minden kezdet nehéz, majd a jövő évi ver
senyen szigorúbb szabályokról kell a vezető
ségnek gondoskodni. 

A Kemenesaljái Köiga idaság i Hitel 
k a i k r t Czelldömölk, igazgatósága a legutóbb 
tartott igazgatósági gyűlésén elhatározta, hogy 
rövid idő alatl megtartandó rendkívüli köz
gyűlésén részvénytőkéjének 1 millióról három 
millió koronára történő felemelését fogja ja
vasolni, mert az intézel erős fejlődése ezt 
megkívánja. Nevezeti intézel a Pesü Magyar 
Kere.kedelmi Bankká' és a Vasmegyei Alta
lános Takarékpénztárral érdekközösségi vi
szonylatban van. \ 

Footbail csapatunk eliö b i j i ok i j a . 
Lapunk előző számában mar megírtuk, hogy 
ma délután 4 órai kezdettel Sportegyletünk 

i első csapata bajnoki mérkőzést játszik a 
Székesfehérvári De ivasúti Előre jóképességü 

! csapatával. Kíváncsian tekintünk egyesületünk 
játékára a nagy szünet után amennyiben 

j csapatunk uj Összeállításban jelenik meg a 
i pályán. A székesfehérvári csapat elsőrendű 
| erő és igy merész dolog volna csapatunknak 
, győzelmet jósolói, de bizhatunk bennük és 
, hisszük, hogy a fehérvári csapatnak sem lesz 

könnyű győzelemhez jutni. 

A gózgepkexelök es kazánfűtők leg 
. közelebbi képesítő vizsgái Sopronban október 

ő napján delelőn 9 órakor fognak megtar
tatni. A kellően felszerelt vizsgalati kérvények 
a ra. kir. ksr. iparfelflgyaloséghez küldendők 

Holherr- Schrantz.Clayton-
Megnyílt! z = Kerületi vezérképviselete 

Shuttleworth 
= Czelldömölkön. 

Erelett gyári áron szál l í tunk: 

Bfiicséplfikészletet. 
Benzinmotoros 
cséplókészletet, 

Szivógáz-
c s é p l ö k é s z l e t e t . 

Ekét, bőrsajt, szecskavágót 

'répavágót, vetögépet, darálót, 

rostát, szénagyiijtat és jar 

oáayt. U l U é t v e t é e lagyea 

DUtslaa Í j é n á l látogatás 

Tekintse meg 

m i n t a r a k t á r u n k a t 

Szobafestést, 
templomlestést a 

legújabb minták sze
rint kásáit olcsó árak 
mellett Lalics Ellán 
festő Czelldömölk, 
Neraesdömölki - utca. 
Mázolást és a festé
szet körébe vágó 

minden javítást 
azonnal kifogástala

nul elvégéi. 
Egy jómagaviselettt 
fiút tanoncai felvesz. 

Eladó ház. 
CzelldOmOlkOo az ev. 
templommal szemben 
levű ház azonnal eladó. 
A lakóház két épOlet-
ből áll, esetleg kOlón-
kOIOn is eladatik. Cim 

a kiadóhivatalban. 

Bárány vendéglő épületében, Sági-ÜY 2. Sürgönyeim: „Hotkerraépe's" 

Vadász Jeuö 
zoagorallannoló. 

Specialista a zongora 
hang megvá l toz ta tá 
s á b a n . M i n d e n n e m i 
javí tás t elvál lal . Cim 

k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hogyan lehet 41 ko
ronával 800 koronát 

megtakarítani t 
Vagjs mag a 

z E U S * - r 
Savoaaa különle

gesség. Csodálatos ha
tása abban nyilvánul, 
hogy hideg ólon galva
nizál bármilyen Itmet, 
mely már színét elvess-
tette, sgyssari átusxa-
lás otán (fedeti sj szí
nét adja viassa. Ason 
fémtárgy, amely Itas
sál tisztitódik, többé 
nem ukaudaiödik. Igy 
csomag IBÜ8 megtétel 
40 üveg fémusztiló 

szerhas arányítva. Vö
rös és sárgarezet pil
lanat alatt nikkelez. 
Ezen francia méroot 
ideális találmánya Ma

gyarországon óriási 
szenzációt kelleti. Ké
szítő: Dr. Vée, L l a t 
DEagaita Pari*, 

Egyedárásitási főrak
tár Herileld Mór lő
szer é* gyarmatáru 

oagjkereakedóoélCiell-
áoallk. 

lapáttá osomigon-
káat 1 traak, 4t E . 

DOLLÁRT 
és B á l Idegen péi-
leket a legmaga
sabb árlelyamon 

vásárol a 
KneassaHal Ta
karékpénztár I . T. 

Cielldömölk. 

Tizedes, százados, 
marha, kocsi, gazda
sági, méhészeti, rak

tári és mészáros 
mérlegek legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

Horváth József 
mérlegkészilSnéi Sióm 
baflely Szent Marton -
a. 7, (Kisf.tiudy.il. 18.; 

Antogenhegesitei. 
ftéitárgyak.varrógépek 

kerékpár, gs idt tágí 
eszközök es gépek, ma
lomgépek és vashordók 
forrasztása jótállással 
_ . eszközöltetik. 

http://iM.it
http://Kisf.tiudy.il
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A - I 
A Cíelldömőlk él Vidéke Hangya i 

Fofyuxtáai 81*?étkeiét a megüresedett 2 1 
igazgatósági tag állásának betöltése céljából 1 

ma délután A órakor a Griff aeálloda hetei- i 
sásaiban rebdkivuti köigyttlést tart, amelyre a 
t tagokat ezuiuD. is meghívja a Hangya igaz 

Védekezés 1 kolera ellen. A kolera 
behurc )lasa elleni védekezés céljából a Ro
mániából vagy az általa elcsatolt területek
ről érkezetteket 5 napi megfigyelés aiá veszik; 
akik tehát ezen területekről érkezett egyénnek 
bármily rövid időre szállást adnak, erről 
azonnal a rendőrségnek tegyenek jelentést. 
Ennek elmulasztása megtorlást von maga után. 

Vígszínház! premier a Színházi Élet 
ben. Meg volt a szezon első nagy premierje, 
a Színházi Élet, Incze Sándor népszerű heti 
lapja azi alkalomból a szokottnál is díszesebb 
ée pompásabb köntösbou jelent meg, A >Csend 
ben« legszebb jeleneteit, a legnagyobb sikerű 
kottákat, az összes verseket é s . a darab bő 
ismertetését közli rengeteg más képen és 

a vallás éa közoktatisag-yi miniszter a kiálli 
tá» egyik v.-dnöke leiratot inte/etl az órsz^gj 
minden i? Kólájához és nuvelő intézetéhez, 
amelyben,a gyermekvédelmi és oktatási »zem 
rxmibó) szükséges kiállításra a hazai tanár 
ság, tanítóság és a szülök figyelmét felhivjaj 
A kiállítás igazgatóságának irodája Budapss 
len, IV. Sfitő ntca 2. --zára alatt van. Elnöke 
pedig itr. LbkáCá György r. b. t. t., nemzet 
gyűlési képviselő és gróf. Wüczek Frigyes 
Igazgató: dr. Lévay Tibor. 

A i Uj Barázda sze rkesz tősége (Buda 
pest IV. Múzeum körút 1.) a még Oroszor 
szagban levő hadifoglyok felkutatása érdekében] 
akciót indított. A címére megküldött adatokat 
németre fordítva, közvetlenül a rigai magyar 
konzulátusnak küldi meg. A konzulátus pedig 
megindítja a foglyok felkutatását. Ahhoz 
hogy a felkutatásnak meg legyen a reménye 
pontos adatok szükségesek, u. m.: név, szü
letési hely és év, csapattest, raug, az e!tüné>| 
vagy lugsagbajutás ideje, és helye, mikor és 
hogyan irt utoljára, mikor irt a fogságból 

j j t v q s r 

KOUAfliT- S a J B ^ J 
GAXOASACi ÉPfltfWK. 6W.RAK, 

ff'-ail'*! MALYiOKBEFEDEStRC ÉS REül 
~ •~í;w7SIN0ELYTETÓK ATrEOfiÉRE A 

tr.G ALKALMASABB 
Kaptató Vas és Helle* 

rezöfjaiűasnrji C*r>r»M*.r és rTiljJUo»hi 
kereskedésében CielldÖT.öitiön. 

Igazolvány 

fényképeket, 
tanulmányfej-, nöi 
szépsiig-.gyermek 
felvételeket ( i n 

ner kep) ..készít 
Schwartze^ Emil 

festőművész. 
Meghívásra házhoz 
mpgyek. J^lenkezé-
seket e lap kiadn-

hivaialába kérek. 

A nagyérdemű közönség szive - tudomására hozom, hogy 

IWEINÉR VILMOS t ^ 3 & ^ 
müködés-mel Szombathelyen. Király-utca "88. szám alatti irodahalyiaé-
ipmb-n megkezdtem. Működésem kiterjed: az összes terményeknek 

les gazdasági magiaknak vételére, és o:ada?ara. Szíves partin 
'kérem es vagyok kiraló tisztelettel 

sukat 
Weiner Vilmos. 

kívül. A díszes szám ara 40 korona, { levelet éa mi volt a ponlos oinie, hazaiért 
negyedévi előfizetés 860 korona. Kiadóhivatal 
Bupadesf, Erzsébet-körat 29. . 

A vonöczki ifjúság táncmulatságán 
feUInzettek: Sroll«r Jozsel, Sroiler Kálmán 

' 70—70 K, Horváth lswan 60 K, Illés József, 
Molnár Sándor, Takács ADtai, Fritz Jáno , 
Nagy Lajos,. Székely Norbfrt, Szekér család 
40—40 K, ifj. Weber Gyula 88 K, Dsbranis 
Aladár, Kardos Gyala, ifj . Tarczi PaJ, Riczin • 
ger Jézsef, Bolla Károly, Hári József, Tarczi 
Ida, Füzes Karoly, Koala József, Gérsei bt 
van, Homár Béla, Horváth Sándor, Grégrr 
Miklós, Mógor Lajos. Varga Dénes, Prioczrs 
Jeofl, HObe Józaef, Horváth Sándor, FereiiCfi 
János, Nagy Ernő, Rosta Lajos, Palian Dezső, 
Németh Ferenc, Ágoston Gyula, Fülöp Karoly, 

NKosari Ilona, Jánosa' Lajos, Jánosa Lajos. 
Seli Kálmán, Szála* Sándor, Dénes József, 
Tereli János 20—20 K, Molnár Lajos, Csuka 
Gyula, Dénes Lajos, Marton István, Molnár 
Károly, Dénes János, Riczinger János, Csuka 
-Lajos, Kuranyi József, Molnár Linuska, Molnár 
Annus, Tttzea Lajos, Horváth József, Mendel 
Sándor, BOröcz Lajos,- Szalay Lajos, Orbán 
Józaef, Kovács József, Marton Ferenc, Kutasi 
János, Jánosa Sándor, Giczi Kálmán,- Pinke 
Károly, Töke Lajos, Nagy Elek, Horváth Ka
roly, Varga Sándor, Szédeli János, Cser Gyula, 
Balassa Karoly, Illés Sándor, Papp József, 
Horváth Róza, Márkus BOzsike, Magyar Pé 
tar, Erős József, Jánosa József, Somogyi Ist
ván, Korányi József, Csűre József, Molnár 
József, Torok János 10—10 K, GOcsei Li-
nnska, Papp Gyula 5—6 K. 

Folyton csökken a kávéházak M á m a 
Baiagaatai a r i t j B K Viilypikox--uiessze. lo; 
don .híres volt kávéházairól. Mioden >áicasai-
kpn pompázott egy fényes, tükrö-, bársony 

kavehaz. 

foglyoktól vagy más uton mit tudni a kérdi 
, zenről, a tudakozódó pontos címe. Szeplera-
. ber 17-én pedig üj Barázdában közölni 
i fogja azok névsorát, akik hozzátartozóik felöl 

érdeklődtek általa. 

A Hözórdekü Levelek hetedik száma 
| megjelent. A szociáldemokraták ás szervez 
j kedésük címmel egy a munkásmozgalmakat 
I evek óta nyitott szemmel néző, egyén meg 
| figyeléseit közli. Elvezeti az * olvasót a szo* 
icialdemokrata kommunisták földalatti mühe-
| iyébe, bemutatja taktikájukat, melyeknek .-e-
; gilfégével a toraeget beszervezik es fegyve 

reiket, melyekkel a'szakszervezetbe becsabitotl-
vagy bekényszeritett monkásokat olt benn 
tudják tartani s kíméletlenül kihasználni. Vá
zolja továbbá a szakszervezetekbe bekény
szeritett munfcásság'lelkivilágát, megállapítja, 
hogy e/.ek iu!oyorjJ| részééek semmi köze a 
szocia ldemokrácia 'emzelközi tanaihoz, sőt 
azokkal ellentétben jó- hazafias, érzésüek s 
megvá'tasbak vennék,.ha a szociáldemokrata 
szakszervezeti r a b i b ó l őket valaki kiszaba 
ditaná. A Közérdekű Levelek 'címmel megin
dult röpirat sorozat' a társadalomtudományi 
kérdésben annyira járatlan nagyközönséget 
kívánja felvilágosítani. A röpiratok kiadói a 
leveleket bárkinek díjtalanul küldik, ak. ciinel 
a Közérdekű Levelek szerkesztőségének Bu
dapest, Főposta 95. számú postafiók cimre 
megküldi. 

- Becsi vendéglői árak. Egy bécsi kis
vendéglő étlapja került a kezünkbe, melynek 
árai igazán meglepőek. Ebben a kuv.ndeglő-
i) l a -J . 1 - l lJLJSPJI.Ji ' ' f > ' ' ' - | e H szolgának W "gy 
atlaj magyár^sjalauiTL"lelváii(ittlií'" 

karajt 6000, libasültet 
Ma azonban csak emléke 1 20.000 koronáén. Akinek 

13.000. poulardot 
i fenti élelmiszerei 

él a pompás kávéhazak sokaságának. A háború 
Aa a forradalom ' nyomán támadl rettenetes 
drágaság különösen a kávéházak -életerejét 
támadta meg alapjában, mert akkor,-amidőn 
már a fogyasztási cikkek beszerzési arai 
3—400 százalékkal emelkedtek, a kávéhazak 
a békebeli árakhoz mérten csak 30—40 szá 
zalékkal drágább áron szolgálhatlak ki .ven
dégeiket. Ez a körülmény készletté az Osteod • 
agilis tulajdonosát Grosz ÖdOnt arra, hogy 
fényesen átalakítva, újból megnyitotta vílag-
városías, ragyogó helyiségeit, hogy nemcsak 
kávéházi üzemet tartsa fenn, hanem előkelő 
esti élíaromiwj" alakuljon át, hol elsőrangú 
cigányzene mellett s legízletesebb és legfino
mabb éttermi meleg ételeket szolgálják fel a 
vendégek számára. Az Ostende cafle restau 
ranlban már is ott latjuk megyénk közöusé 
gének színe-javat s rövidesen találkozó helye 
leea mindenkinek, aki Ízletesen elkészített 
kitűnő vacsorát kivan fogyasztani. Este 10 
óra után Varjas Antal Isrt előadást. A kávé
ház tulajdonosának Grosz Ödönnek neve ga
rancia lesz arra, hogy a vállalkozás sikerülni 
fog, mert kinek már a budapesti Pallese Rá
kóczi étteremben, a nyíregyházai Pannónia 
és a parkfürdd vendéglőben annyi alkalma 
volt elismerést aratni, ezúttal is csak öregbí
teni fogja általánosan elismert szaktudását. -

Országos gyermekügyi k iá l l í tás Bu
dapesten. >A Gyermekért. Országos Gyer. 
mekügyi Társaság ez ér október havaban-
Bndapesten, a városligeti Iparcsarookbao, az 
egész országot érdeklő uagyszabásu gyermek
ágyi kiállítást rendez. A kiállítás anyaga 
szemléltető módon kívánja megvilágítani a 
csecsemőtől kezdve a 14. éves korig az egész
ség megtartására és betegségek megelőzésére 
vonatkozó Oaszes-gyermekvédelmi eszközökat," 
módokat és intézményeket; bemulatja a gyer- i 
mek 'egészséges ruhazkndas.il. a hygeoikus J 
és modern iskolai berendezést, az okszerű és 
jó tanítási eszközöket, valamint a nevelő és 
oktató hatással biró gyarmekszórskozásóTal. j 

_ A kiállítás kai0nfl5en a népegészségügy érde-_ i 
keit kivatija szolgami; tartama alatt a I 
Dözö egészségügyi' és*ezzel Összefüggő mvé- I 
lési • kérdésekről, népszerű felolvasások és ' 
előadások is lesznek. Klebetsberg Knoó gróf, . 

; drágák, az étkezhet olbsouban is^ pi. egy 
: gulyásleves csak 800 korona, egy bablözeiék 

fellét nélkül csak 700 korona. Hát nem-iga-
í zán olcsó árak ezeki Bécsben-? 

i Mint kiseré^á feleség is ntazhattk 
a fér] nllevelever .\ útlevelek és a vize" 
mok megszerzése az -eddig fennálioti -rende
letek szériát nagyon hosszadalmas .Volt és 

, igy is rengeteg kölLségbe került. Különösen 
j az okozóit hosszadalmas és,költséges eljárást, 
I hogy egy oileréle/i miűt kisérő c.̂ ak 12 éven 
•alul i gyermek szirepellrétrtlr Az ennél idő-
I sebb gyermekek és a feleség számára már 
| külön útlevelet kellett váltani, ami iegfóképen 
'. a vízum megszerzését . drágította* meg, mivei 
; minden útlevél után külön vízumdíjat kelleti 
' fizetni. A külügyminiszter azonban egy mo.-t 
{ kiadott rendeletével jelentékeny köunyiléM 
| biztosit az útlevél váltoknak. Az uj rnudelke-
I zés ugyanis megengedi, hogy egy ullevéllapon 
' illetve útlevélen a 15 évnél fiatalabb gyerme-
! kek is* szerepelhessenek, továbbá *hogy a fe-
I leség is mint- kisérő, a fürj útlevélével utaz-

-hassuu-.Termószetesen igy sokkal kevesebb 
vízumdíjat kell fizetni. A kedvezmény azon 
lei;, csak a Románia, Csehország, Ausztria 

'és O'ászországba szóló útleveleknél áll fenn. 
A tObbi ál smokkal az ilyenformában való 
megegyezés eddig még nem sikerült. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon sjó rokonoknak, ba-

rátoknak és ismerősüknek, vala
mint a Tisztelendő Nővéreknek és 
poljjári leányiskola növendékeinek, 
kik kedves halolfffnk temelé«én 
rnegjeleriuik, avíígy a- ravatalra 
koszorúi helyezlek, részvétükkel 
mély rájdalrhankaL cnyhilellék fo ; 

gadják bánalos szivünk hálás kö
szönetét. ^ — — 

Glázer Hermán es családja. 

Hangszerek. Zongorák. Gramoionok. 
' Mioden haiigsierunkért júeállá.1 vállalunk. 

E ' í l ) hangszergyár 
S T E R N B E R G 
K ^ Budapest, Rikoczi-nt QO C 

számú » j t palotájában 
írja m«g izonnal, hogy milyen hangsierTe 
van Műtejére é» mi arról dijtaanul kúliiurik 
áraánlatot, ha *zen újságra hivatkozik Javi-
Undó hangazerét küldje postán ivarunkba. 
Jutányosán' újjáalakítjuk. Oramofontula|doBo-

'oak legújabb hanglemezekről ingyen é» 
bérmentve küldjük niűsorjegviékiinkeL 

Cipész-üzlet kibővítés. 
Tiszteiénél hozom a n. é. .kozOnsés b." 

tudomásara, hogy bosszú évek óta á Kis-
ulea 2. szám alalt levő. 

cipész üzletemet 
Ozv. Horváth Jánosné Baros. nica" 13. szám 
alatti cipén üzletével kibóvitettem es azt 
átvettem, mosVázon kellemes nelyzetb-ii va
gyok, hogy iíten tisztelt iiiearende őira munkait 
a legp-Mitosnbban, ayorsán-eikf.-zitlietera. 

Cipőfelsőrészt készítek ngy egyei 
darabokban, mint tnoatmunkában a leg
divatosabb szabásban 

Saját készítésű kész cipőkből nagy 
raktár. Versenyképes olcsó arak. 

•Üzletemben ezentúl a lősu yt a privát, 
mértékuláni megrendelésekre jfektétem: te
szitek nj farit, női és gyermekcipőket a 
legkitűnőbb anyagból o'c<o árak raellelt.Ja-
vitások azonnal elkészüllek.' 

Szíves pártfozást kérve. 
- - ~ = ^ i v á Í H 4 » s a t ^ > > u ^ _ f J u J P _ J i r B 8 . _̂  

NEMESÍTETT 
saját tenyésztésű feiérkalászu tar 

BUZA és ROZS 
vetömagvakat adok cserébe 
jóminőségü gabonáért, 100 kilp'gramraot 
130 kiíograinVíiért bezzám, szállítva. 

Bárdossy Zoltán Alsómesteri. 

Anyarozsot, 
legmagasabb^ árban vásárol 

Gyógyszertár Czelldömőlk. 
1 fedeles1 hintó Z T L t 

Varga WoBvnénM gztlldómöikön. 

Sülyesztős v a r r ó g é p 
megvételre kerealefik. Cim a kiadóban. 

Két kilünö gyártmányú 

J Q ^ p ^ ^ o m r t T o r -eladó vadászfegyver Cim a 
k i a d ó b a n . 

Egy üres helyiség 

üzletnek, irodának, 

m ű h e l y n e k 
kiadó. Cim a kiadóban megtadiutó.. 

Jó házból való fin 

TANONCUL 
felvétetik a Villanytelepen. 
Lathatóirásu „Mignon"-
Irógep keveset b a r n á i t , azonnal el 'Címet kérek a kis 
adó. Megtekinthető kiadohivatalnnkba /Rdóhivatalba. 

Eladó ház. 
Egy nagyobb ház 

szép %nagy gyümöl
csös kerttel azon-
n>l eladó. Ameriká
ból hazaérkezettek
nek kiváló jő vételi 
alkalom. Cim á ki 

adóhivatalban. 

Eladó 
szőlővesszők I 

Nagyobb és kisebb 
kivirelben november 
hó első felében le-

< ndő szillHassal 
200 ezer szölőolt-
vány ripportAlis ala

nyon, 200 ezer 
direkttermő gyöke
res nova, 200 tzer 
dtrektlerniö gyöke
res ollello, 200 ezer 
gyökeres hazai vesz-
szó, 200 ezer gyö
keres riparia porta
lis, 500 ezer sima 

riparia portáiis. 
Badacsoayridékl 

szulóteiep keielő-
- sege Tapocza, 

(a Balaton mellett.) 

Üzlet átvétel! 
tirtesiljük a n. é. 

közönséget, hogy 
Hujbar Gybrgyné 

Czeúdömöifc f o s 
a n t h Lajos-utca 
t. szám alatti noi 

kalap üzletét 
átvettük és azt nöi 
kézimunka üziettel 
és elönyoindával ki-
hővitettük. 

Elvállalunk női ka
lap és sapka készí
tést, vasalási, díszí
tést és átalakítást 

telszésszerinti for
mába. Előnyomu
lunk és kidolgozunk 
bárminemfr kozmán
kat. Raktáron tar
tűnk paraalot, sely
met, gyöngyöt és 

egyéb kézimanka 
kelléket. 

Igyekezni fogunk 
szolid munkával és 
mérsékelt árakkal a 
n. é. közönség szí
ves támogatását ki
érdemelni. 

Teljes tisztelettel 
jégyoirk Kreiner i s 
Perneczky, 7 ~ ~ r 

Pergetett mézet 
tnegvételJF keresek.' 

http://ruhazkndas.il

