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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 
Hegjelen minden v a s á r n a p reggel. * 

Előfizetési á r : Egész évre 240 K, léi évre 120 
K, negyed évre 60 korona. / ^ í f i j í , 

Egyes szám ára darabonkint 5 korona. 

FeIeI6«Bicrkeii!S és kiadó : 

D I N K Q R E V E N Á N D O R . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldömölkOn, 
ide intézeudők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Balkáni rémregény. 
Derék bocskoros szomszédaink a dicső 

oláhok a múlt . heten egy borzasztó rémre
génnyel örvendeztették meg a világot. A bár
dolatlan pupák és festeti bojárok nemzete 
legújabban a régi görögök mesemondó dicső
ségére pályázik -e ha már az oláh hadsereg 
vitézségéről nem mondhat hősi eposzokat, 
legalább a rémiegények kitalálása terén 
akarja magának az elsőséget^megszeTezm.—A 
balkáni koponyák legutóbb azt a buta hazug
ságot találták ki és tálalták fel, h o g i . Ma
gyarország kormányzója egy összeesküvő tár
saság által meg akarta öletni az oláhok feje
delmét, akit még mindezideig nem lehetett 
Nagyoláhország királyává koronázni, mert 
hol a korooázási épület dől össze, mivel 
néhány lei nem került a reudeltetés helyére, 
nieffet reá szántak, hol más kellemetlen ese
mény jött közbe. A szépen megfogalmazott 
rémregéoy meséje szerint az Ébredő Magya
rok egyesülete" leküldött és átcsempészett a 
határon egynéhány embert, akik rettenetes 
mennyiségű ekraziltal. felszerelve csak az 
alkalmat lestek, hogy a minden oláhok dicső 
reményét felröpítsek cimborájához, az ördö
gök fejedelméhoz. Természetesen, hogy na
gyobb hitelre találjanak, felfedezték az ekra-
zitot is, elfogtak néhány ártatlan embert, 

''letartóztattak az összeesküvés vezérét, akiről 
kisütötték, hogy magyar főnr, noha talán 
Magyarországot sem látta. Tele torokkaTttvOt-' 
tölték, hogy ime a magyarok micsoda gya
lázatos dolgokra adták a fejüket s most 
Otáhország kicsioye-nagyja meg van Győ
ződve, hogy nekünk nincsen nagyobb bajunk, 
nagyobb gondunk, minthogy őket drága ural
kodójuktól megfosszuk. 

A magyar rendőrségre egy néhány ma
gyar, legalább a cime után annak'látszó újság 
a tavasszal szerette rásütni a bélyeget, hogy 
nem tudja elfogni a bűnösöket. Ezek az u j . 
'sagok most örömmel és büszkeséggel matat
hatnak á román .rendőrökre, amely nem 
létező összeesküvést is fel-fel tud fedezni, el 
.tudja annak fogni a tagjait is, sőt á kigon-
dolójára is reájön hamarosan. A román rend-
őrség nagyon buzgó intézmény, ha a kormány 
utasítására valamit ki kell gondolni és vala
kiket el kell fogni és azok á valakik magya
rok. Ezt a rémregényt ugyan józaneszü ember 
nem fogja elhinni, de árra jól felhasználható, 
hogy mikor Magyarországnak a Népszövet
ségbe való felvételéről van szó, tiltakozni 
lehessen, hogy ime a magyarok, akik össze-

~ esküvéseket szőnek, nem méltók arra, hogy 
az oláh nemzettel egy rangba kerüljenek. K i 
tudja, hátha meg lehet téveszteni a Népszö
vetség vezetőit, utóvégre az ördög nem alszik 
s a 'latin közmondás szerint az .emberek 
szívesen elhiszik azt, amit szeretnének hal
lani. De jó az ilyen rémmese arra is, hogy 
odahaza ojra üldözni lehessen a magyarokat, 
mert hátha nagyon jól találnák érezni ma
gukat s ki mernék ejteni. ho 6y ők magya
rok. Hátha fájni találna nekik, hogy le vannak 
igázva, hátha jogokat követelnének, ami őket 
még az embertelen béke értelmében is meg
illetné. Most egy ilyen falfedezett összeeskü
vés alkalmával megint börtönbe lehet zárni, 
puskatussal meg -lehet kínozni, fel lehet 

akasztani őket. Sok mindenre jó a rémre
géoy, amiket a balkáni koponyák megszültek. 

Azt szokták ugyan, mondani, hogy a 
Balkán a béke miatt feljebb csúszott, de mi 
még sem vagyunk balkániak. Nálunk'az ösz 
szeesküvés nem foglalkozás,a királygyilkosság 
nem divat, a bomba, tör nem mindennapom 
játékszer. A dicső olábok eltévesztették a 
házszámot..Saját magukat jellemzi a kitalált 
rémregény, az összeesküvés, az ekrazit és 
méreg. Használják őket egészséggel. 

' Dr. Remport Elek: 

Oda a német akarathoz. , 
A világot alapjában" megrendítő vihar, 

kitörésének egyik k i nem mondott, be nem 
vallott, de mégis a'n.iai erősebb indító oka 
volt az a.merészség, hogy a német akarat 
versenyre 'mert kelni az angollal. Az a hal
latlan vakmerőség, hogy á. német gyárak jobb 
cikkeket mertek gyártani az angoloknál, hogy 
a német hajók versenyt mertek futni a nagy 
végtelen vizeken n-'"bt'ir kereskedők óriási 
szörnyeivel. Hallatlan vakmerőség volt ez az 
angolok szemében s Németországnak bűn
hődnie kellett érette. A hatalmas angol nem
cetnek azonban sokáig kellett várnia a- boldog 
percre, mikor ellenfele nyakára teheti a bár
dot, nagy ár t kellett fizetnie, hogy megérhesse 
a káröröm boldogító perceit. A német akarat 
nem engedett. A háború legszebb fegyverté
nyeit a németek mutatták meg, néha a lehe
tetlenség kapujáig hatoltak a zseniális elmék, 
amelyek a germán földből nőttek ki. Az ő 
győzelmeik terévé vált a föld,. a víz és a 
levegő. Csudákat müveitek és nem volt semmi 
akadály, mely elvághatta volna szárnyait a 
.német alkotó zseninek, nem volt gyurü, mely 
megfoghatta volna a germán kart, vagy. kés, 
mely leszúrhatta volna a német sast. A mo
dern háborúk eposzát a német dicsőségről, a 
német akaratról lehetett volna a legnagyobb 
joggal elzengeni. 

Mégis elkövetkezett a bukás és a 'győz
tesek boldog kéjjel vetették magukat az ál
dozatra, a legyőzött Németországra. Megnyir
bálták, területeit elrabolták, vagyonából k i 
fosztották, elvették a kezéből a fegyvert, 
gúzsba kötötték kezét-lábát, hogy valamikor 
pen meg se is mozdulhasson. S. a büszke 
germán óriás kénytelen volt tűrni, fogcsikor
gatva ' ta láo, de mégis csak tűrni. A büszke 
ur jelentéktelenebb nációk gunytárgyává, meg
alázott rabszolgájává lett s minden megalá
zást, minden kint, bármennyire a velőkig 
hasson is az, néma ajakkal kellett tűrnie. Az 
ellenség telhetetlen dühében nem elégedett 
meg ezzel: le-akarta nyűgözni, meg akarta 
ölni a német akaratot. Kiadta a parancsot, 
hogy a németeknek nem szabad repülőgép 
motort gyártani s csak pár darab motoros 
repülőgépet szabad tartaniuk. Egyedüli urak 
akartak a levegőben maradni, le akarták 
lökni a tehetségesebb versenytársat s pusz
tító őrültségükben elpusztítottak minden kész 
motort, amelynek a németek hasznát vehet
ték volna. S azt hitték, hogy ezzel nyert 
ügyük van: le van győzve a német akarat. 
Balga győzők, mekkorát kelleti csalódnotok. 

Magam is azoknak a nagy táborába 
tartozom, akik fanatikusan hisznek a német 

akarat törhetetlenséfében s meg vannak győ
ződve, hogy minden megalázás és gúzsbakö
tés ellenére a német nemzet lesz az első, 
mely a nagy világpusztulás után—talpra áll. 
Vakon hisszük ezt s a mnlt napokban öröm
mel hallottuk azokai a híreket, melyet 
hitünket igazolják. A német akarat nem 
lehetetlenséget. Az antant tilalma csak moto
ros repülőgépekre szól, tehát olyanokat kell 
készíteni, melyek motor nélkül is repülnek. S 
a németek megcsinálták. Pár évi kísérletezés 
után már órákig tudnák a levegőben maradni, 
miután minden segítség nélkül, pusztán a 
szárnyak segítségével pár pillanat alatt- a . 
levegőbe emelkedtek. Természetesen a motor 
nélküli repülőgép még hátrányban van a mo
torossal szemben, de ne feledjük, hogy rövid 
idő alatt jutottak el ennyire, űlyan rövid 
idő alatt, amennyi ahhoz- nem volt elég annak 
idején, hogy motorral pár métert is repülje
nek. Nyugodtak lehetünk, a német akarat 
nem áll meg itt s nem kell nagy- idő, mikor 
a németek megint urai lesznek a levegőnek. 

A német akarat nem ismer korlátokat, 
szárnyait oem kötheti le semmifele tilalom. 
Széttör minden bilincset, letép minden gúzst 
és száll, száll a végtelen levegőben a szebb, 
boldogabb jövő felé. Mi rendületlenül hitifik 
eddig, hisszük most is é t köszönjük annak a. 
pár mérnöknek, hpgy megmutatta, mennyire-
jogos a mi hitünk és bizalmunk. 

Dr. Remport EUk.—. 

H I R E K. 

Szobafestést, 

* áll. t«">P'' 
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Megyegyülés. Vasvármegye törvényha
tósági bizottsága holnap délelőtt a vármegye 
nagytermében közgyűlést tart. 

Lemondott egyházkerületi lelfigyelö. 
Dr. Berzsenyi Jenő, a dunántúli ev. egyház
kerület felügyelője Kapi Béla püspökhöz be
nyújtotta "az egybázkerüleli felügyelői tiszt
ségről való lemondását, hivatkozva elaggott 
korára. '—-—-—:— -. — — 

Athelyeiéa. A föidinivelési miniszter 
Havas Lajos állatorvost Bobárúi Hegyesha
lomra helyezte át. Az áthelyezett állatorvos 
működési körletét Árpad Gyula czelldömolki 
állatorvos vette át. 

Eliunyt fiatalember, öz r . László Ke-
rencaé László nevű fia, ki már hosszabb idő 
óla betegeskedett, hétfőn 35 éves korában 
meghalt CzelldömOlköo a szülői háznál. Szer
dán délután temették nagy résztvevő közön
ség mellett 

Felemelt orvosi dijak. Vasvármegye 
orvosszövetsége Szombathelyen, a czelldö
molki járás orvosai pedig a Szombathelyen 
megtartott értekezlethez alkalmazkodva Czell
dömOlköo értekezletet tartottak, amelyen 
megállapították, a mai drágasági viszonyokhoz 
mért orvosi dijakat 

Eljegyzések. Wírth Böske Vese és Witt-
mano Andor Czelldömölk jegyesek. Minden 
külön értesítés helyett.! 

Kotian István Vecsésről eljegyezte Hor
váth Juliskát Czelldömölkről. 
- Schramm Mancika ás Resch Károly 
Badacsonytomajon jegyesek. 

Hotherr- Schr antz, Clay ton-
Megnyilt! Kerületi vezérképviselete 

Shuttleworth 
= = Gzelldömölkön. 

legújabb minták sze
rint készít olcsó árak 
meneti Lalics MUan 
feető Czelldömölk, 
Nemesdömölki -utca. 
Mázolást és a festé
szet körébe vágó 

minden javítási 
azonnal kifogástala

nul elvégez. 
Egy jőmagaviseletü 
fiút tanoncul felvesz. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön az ev. 
templommal szemben 

'vő ház azonnal eladó, 
lakóház kéj épolet-

áll. esetleg külön-
külön is átadatik. Cim 

a kiadóhivatalban. 

Vadász Jenő 
zoBQoranangeló. 

Specialista a zongora 
hang megváltoztatá
sában. Mindennemű 
javítást elvállal. Gin 
a kiadóhivatalba*. 

Hogyan lakat 45 ka
rmával 800 koronát 

megtakarítani 1 
Vegye meg a 

„ZEÜS"-t 
Savonna különle

gesség. Csodálatos ha
tása -abban nyilvánul, -
hogy hideg uton galva
nizál bármilyen fémet, 
mely már színét elvesz
tene, egyszeri áttisztí
tás utan eredeti tq szí
nét adja vissza. Azon 
fémtárgy, amely Zetll-
sal telítődik, tOJkbé 
nem oksz-dalúdik. Egy 
csomag ZBUS megfelel 

40 üreg fémtisztitó 
saerheá aranyitva. Vö
rös éa sárgarezet p i l 
lanat alatt nikkelez. 
Ezen francia mérnök 
ideális találmánya Ma

gyarországon óriási 
szenzációt keltett Ké
szítő: Dr. Vée, L Hoe 
D'Eagaian Paris. 

Egyedárasitási főrak
tár Henfeld Kór lü-
szer és gyarmatáru 

uagykoreskedőoélCzall-

ktwt 1 frank, 45 E. 

D O L L Á R T 
és más Idegen pén
zeket a legmaga

sabb árfolyamon 
vásárol a 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár R T . 

CialidSmíLk. 

Eredeti gyári áron szállítunk: 

Gözcsépló'készletet, 

Benzinmotoros 
cséplókészletet, 

Szivógáz- . . ^ - z 
c s é p l ó k é s z l e t e t . 
Bárány vendéglő épületében, Sági-u. 2. 

Ekét, boronát, ssecskavágét, 

répaváiét, vetőqépet, daráiét, 

rostát, ssénaqynjtőt és járj 

panyt Ksltsoovatés Ügyen, j 

DUtalaa m e n t a láte iat ia . j 

Tekintse Heg 

m i n t a r a k t á r u n k a t 
Snrgönycim: „Hofnerrgépea". 

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

tári és mészáros 
mértegek legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

Horváth József 
mérlegkészitőnél Szom
bathely. Szent Márton-
u. 7, (Kisl'aludy-u. 18.) 

Antogénhegesztés . 
Réztárgyak,varrógépek 

kerékpár, gazdasági 
eszközök és gépek, ma
lomgépek és vashordók 
fo: ásatása jótállással 

eszközöltetik. 
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62 é v óta fennálló -
S T E R N J Ó Z S E F R. T. Budapest, Calvin-tér 1. szám alatti 

áruházban mindig megtalálja azt, amire szüksége van. 
O c 7 t Ó l i r a í n l r r i n * divalszővelek, mosóáruk, selymeit, fairsonyok, bélésáruk, vásznak, 

X ^ S é C l KiCLLy A Z l Z l x U U • chiffonok, kész férfi; nöi és gyerniekfehérnrimiek, paplanok, ágy, 

asztal és^ kocsitakarúk, csecsemökelengyék, kész női ruhák, felöltők, szőrmék, valaminl kötött és szövötláruk a leg

jobb minőségben és a szokott mérsékelt áron állnak m. i. vevőink rendelkezésére. 

Eladó ház. 

Czelidömölk pénzügyőri biztosi ke 
rület. A kőszegi és szentgotthárdi pénzügyőri 
biztosi kerületek. megszüntévsT Czelidömölk 
is pénzügyőri biztosi kerületet kapott, mely
ben Lakatos Rezső kapuvári '"főbiztos látja el 
a főbiztosi teendőket 

Vármegyei iíju tűzoltócsapatok szom 
bathel j i versenye. A vármegy ei ifjúsági 
tüzQltócsapatok folyó hó 24-én Szombathe
lyen a Sportegylet sporttelepén tűzoltó és 
sportversenyt tartanak, amelyen a czelldo
mölki testnevelési bizottság kedden hozott 
határozata folytan a czelldomölki járási ifjú
sági lüzoltócsapatok i3 résztveszhek s ennek 
folytán a mai napon délután próbaversenyt 
tartanak s ekkor fog eldőlni, hogy kik fognak 
a szombathelyi versenyen résztvenni a czell
domölki járásból. 

A Kemenesaljái Takarékpénztár rész-
vénytársaság folyó hó 7-én délelőtt 10 óra
kor tartotta a részvényesek élénk érdeklődése 
mellett rendkívüli közgyűlését Elnök ismer
tette az intézet mai helyzetét és bemutatta 
a Pénzintézeti Központ jóváhagyó levelét az 
alaptőke felemelésére vonatkozólag. Azután 
ügyvezető igazgató terjesztette elő az igazga
tóság javaslatát a jelenleg 600.000 korona 
alaptőkének 6000 drb. 100 K n. é. uj rész
vény kibocsátásával 1,200:000 koronára való 
felemelése i ránt A részvényesek a kifejtett 
indokok alapján az igazgatóság javaslatát 
egyhangúlag elfogadták, miáltal az intézet 
alaptőkéje 1,200.000' koronara emeltetett fel. 

Házasság. Nagy József helybeli máv. 
lakatos kedden delelőtt 11 órakor tartja es-
küvőjét. Oslffyasszonyfán Makray Mariskávai. 

Uj igazgatósági tagok a Hangyában. 
A czelldomölki Hangya szövetkezet mutt vá
sárnap a Gnff szállodában közgyűlést tartott, 
hogy a megüresedett két igazgatósági tagsági 

.álláat betöltse. A gyűlés dr. Kühár Fióris 
helyeit dr. Horváth Károly plébánost, Roz-
mann Lajos helyett pedig dr. Dóczy Kálmán 
közjegyzőt választotta meg igazgatósági ta
gokat- '- :— . 

A helybeli ev. Jfjusági Egylet a mai 
napon d. ot 3 órakor az ev. iskolaépületben 
megalakulás, illetve szervezkedés végett köz
gyűlést tart, miért is kéretnek az egyletnek 
eddigi tagjai, valamint azok, akik az egyletbe }-a naptól kezdve 
mint uj tagok belépni kivannak, hogy a köz
gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. 

A Unonctarté iparos és kereskedő ura
kat felkérem, hogy tanoncaikat, ha még nem 
tették volna meg, holnap és holnapután 
(hétfőn és kedden) az ipariskolába annyival 
"is inkább beírassák, mert különben kénytelen 
lennék már harmadnap — miniszteri rende
let értelmében — a mulasztók ellen az el
járást megindittatni. Tegnap estig óly csekély 
számmal iratkoztak be a tanoncok, hogy a 
számot restellem kiírni. Az inasok iskolázta
tásáért a törvény szerint azok gazdái felelő
sek, önmagokat okozhatják az esetleges kö
vetkezményekért Barabás, iparísk. igáig. 

A bajnoki második napja. Football 
csapatunk ma délután 4 órakor tartja má
sodik bajnoki mérkőzését a Kőszegi Sport
egyesület csapatával. Reméljük, hogy csapa
tunknak jobb napja lesz mint a mult vasár
napi volt. 

Vasutasok nj arcképes igazolványa. 
A vasutasok 1923. január 1-től uj arcképes 
igazolványokat kapnak; a tényleges szolgálat
ban álló' tisztviselők a szolgálati főnökségek 
kimutatásai alapján, a nyugdíjasok pedig 
szabályszerűen " záradékolt kérvény alapja • 
juthatnak az nj igazolványokhoz. A kérvé-

" 'nyéket e~%hó 30 ig kell beadni a máv. üzleí-
vezetőségének V. osztályához. 

Szüreti mulatság. A czelldomölki rrioz-
dooyfütők szeptember 24 én a Griff szállodá
ban szüreti mulatságot rendeznek. A nagy 
számból álló rendezőség serényen iparkodik, 
hogy a mulatságojt minél élvezetesebbé tegye, 
a felvonulás kezdeté délután 4 órakor ökrös 
szekereken, melyek meg'lesznek rakva ma
gyar ruhás leányokkal és legényekkel. Estei 

•>7 órakor veszi kezdetét a tánc és tart vilá 
gos reggelig. Aif'üiinepélyen lesz világpqsta, 
cohfetti és-szerpentin csata, rwlgártházasság, I 
szépségvtrs>.hy stbT A u./.ia jövedelmet a . 

- m^sdonyVTzetijlí otthona és a cserkész-egylet ' 
j avára fordítják.\ 

Tanonciskolái A helybeli . tauoncisko-
j laba a mult héten folytak a beiratkozások, u 

tanítás a holoapi napon veszi kezdetét 
Ipartestületi közgyűlés. A czelldo

mölki ipartestület ma délelőtt 11 órakor a 
városháza tauácstermében közgyűlést tar t E 
gyűlésen tárgyalják az iparostanonciskóla 
1922/23 évi költségvetését, megállapítják a 
tandíjat, belépési dijat, szegődési és szaba
dulási dijat. 

Közigazgatási bizottsági Ülés. A vár
megyei közigazgatási bizottság szerdán ülést 
tartott, melyen a Czeildömöik-kemenesaljai 
közkórház kölbúgvetését is felülvizsgálták. 

A florthy-akcio. Hjrthy Miklós kor
mányzó által megindított nyomormeutő akció 
országszerte megértésre talál és valószínűleg 
eredményes lesz. A Htirthy-akcio alapgondo
lata nem az, hogy az ínségesekben a munka
nélküliségre vezető munkanélküli segélylyel 
segítsenek, hanem hogy a munkanélkülieknek 
kereáejjpt nyújtson. A vidékeu ez Jegalkalma-
sabban oly kö/.munkák létesítésével történ
hetik, amelyek különleges szakképzettséget 
nem igényelnek és igy a munkanélküli me
zőgazdasági munkások is végezhetik. 

25.000 K-áa bankó. A béke boldog 
idejében 1000 koronás volt a legnagyobb 
bauku, a forgalomban azonban ez is alig volt 
látható, teljes szerény önérzetében, értéke 
tudatában nem kívánkozott piacra, meglapult 
a nagybankok kasszája fenekén. Ma mar a 
10.000 koronás i s r i közönséges pénz, piaci 
forgalomban is lépten-nyomon találkozunk a 
Patrona. Hungariaevel ékes züldszinü' bank
nótával. A sürü forgajrau lOöOO K-*ás utan, 
miut mamutpénz megjelent a héten az uj 
25.000 K ás aliamjegy is. Hivatalos leírásá
ból legyen elég ennyi: 214 milliméter a szé
lessége, 145 milliméter a magassága, tehát 
elég szépen megtermett Alapnyomata világos 
sárga-barna*, rajzai ibolya3zinÜek. Díszítéséül 
a 10.000 K- asrol ismert Patrona Hungáriáé 
cimü kép és a koronás magyar címer szolgál. 
Sókat kívánunk belőle olvasóinknak,, 

A kincstári házhaszonreszesedes fel
emelése. Az 1922. évi X V I I ic. 16. §-a alap
ján a kincstári házhaszonrészesedés kulcsa 
az 1922. évi Itt: lakbérnegyedtöl kezdve 20 
százalékról 60 százalékra feleméltetett Ettől, 

tehát minden — akar bér
beadott, akár bérbe nem adott épület vagy 
épületrész — után az eddigi 20 százalék he
lyeit (30 százalék kincstári házhaszonrészese-
désl keli Szelni az "1917. évi uyersházbér 
jövedefera utan. Ha a lényleg bérbeadutt la
kás, üziet stb, bére a lakásrendelet értelmé
ben az 1917. évi bérnek négyszereset meg
haladó összegre emeltetett fel, akkor a fent 
emiitett 60 százalékon felül további 20—20. 
százalék kincslári házhaszonrészesedés kive
tésének van helye. Ennek a 60 százalékon 
feiül jövő kincstári házhaszonrészefédesnek a 
kivetése céljára a házbírlokosok az. adóügyi 
jegyzői hivatalban kérhető bevallási íven f. 
évi szeptember 20 ig kötelesek bevallani min
den olyan lakásnak, üzletnek, vagy .más Ön
állóan bérbeadott helységnek a felemelt bér
összegét, amely az 1917. évi november hó 
1 óu érvényben volt bérösszeg négyszeresét 
bármennyivel meghaladja. A bevallás adatai
nak, különösen pedig « bevallott bérösszeg
nek helyes voltaért a bérbeadó és á bérlő 
egyetemlegesen felel. A bérlők ezt a pótlóla
gosan kivetett, illetve- kivetendő kínc-ítari ház
haszonrészesedést általában a lakbérrel együtt 
kötelesek a házbirtokosoknak megtériLeni. 

Premier és repríz van az uj Szín
házi É étben, Incze Saüdor nagyszerű heti 
lapjában. A Lilli bárónő, az Andrássy-uti 

[-szinháí, az Apolló kabaré és Nagy Endre 
kab.ace -premierjéof ik legszebb jeleneteit hozza 
pompás Angelo gépekben a lap, rengeteg 
cikken, rajzon és Lilli bárÓJLŐ uj kottáján, 
kívül. Ara 40 korona, hegyedévi előfizetés 
360 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-
körűt 29; 

Adtál" uram esőt végit is adj- r ieky 
mondogatják most a szőlősgazdák, mert bí-

^zvuf- H szőlőnek már sok a nedvesség; meg- * 
repedi ?:nek á szemek s rothadásuak fog in
dulni, ha idejében meg ném javul ar. időjárás. 

Egy nagyobb ház 

szép nagy gyümöl

csös kerttel azon

nal eladó. Ameriká

ból hazaérkezették

nek kiváló jó^ételi 

alkalom. Cim ja. k i 

adóhivatalban. 

Igazolvány 

fényképekét, 
tanulmányi ej-, nöi 
szépség , gyermek-
felvételeket (zsa

nér kép) készít 
Scbwanze Emil 

fesialmü"vész: 
Meghívásra házhoz 
megyek. Jeleukezó-
sekk-t e lap kiadó

hivatalába kérek. 

Köszönetnyilvánítás. 
Szivünk mélyéből mondunk 

^köszönetet mindazoknak, akik fe
lejthetetlen fiam, illetve lestvérünk 
Temetésén megjelentek, nagy bána
tunkban részvétükkel felkerestek, 
a czelldomölki pincéreknek, akiit 
a ravatalra koszorút helyeztek, ami | 
által, nagy fájdalmunkat enyhítettél 

László család 

Eladó. 
„Nagy Singer" 

drb. békeidőből származó j 
vadonat uj 

sülyesztő 
varró és 

Tiimző gép,"I drb. arany'keretes »Krisz-
tus. kép Munkácsi utázal, 125 — 100 
cm. nagyságban, 32 drb. uj női finom 
fehérnemű és ezüst evőkészlel. Cim a 

kiadóhivatalban. • 

Két darab m a jolika-kályha 
bécsújhelyi 
afig voltai', használ tban, eladók. 

a kiadóhivatalban. -. ' . 
Cim 

Hangszerek. Zongorák. Gramofonok. 
Mindfn hángsieninkfrt jótállási vállalunk. 

M & Í O $ ) harigszergyár 
S T E R N BE«R G 

Budapest, Rákscsl-at gQ C 
szárau » j it palotájában ' 

írja mtg azonnal, hogy mílypa hang»z«rra' 
-van szüksége is mi arról díjtalanul küldünk 
ira áiüatot-ha ..eseiLUiiigra hivatkozik Javi-
tandó hangszerét küldje postán gyárunkba. 
Jutányosán újjáalakítjuk. Qramofontnlajdono-
soknak legújabb hangler.iezelcrni inrjyeH és 

bérmentve küldjük músorjegyzékünket 

Cipész-üziet kianvi tés . 
Tisztelettel hozom a o. é. KOzCnsé'g b. 

tudomásáré, hogy hosszú évek óta a Kis-
utea 2. szára alatt levő 

cipész üzletemet 
özv. Horváth Janosnó Baross-utca 13. szám 
alatti cipész üzletévei fcilíóvitettem éa azt 
átvettem, raosLazon kellemes helyzetben va
gyok, hogy igen tisztelt raegrende.'őirajuuukáit 
a legpontosabban, gyorsan elkészithlpbamT^"' 

- - Cipőfelsőrészt készítek ngy egyes 
darabokban, mint tucaftuunkábaa a leg
divatosabb szabásban. 

Saját készítésű kosz cipőkből nagy,, 
raktár. Versenyképes olcsó árak. 

Üzletemben ezentúl a.fő-.u ryl privát, 
mértékutábi mTgtvndelések/e fektetem: ké
szítek nj férfi, nöi és gyermekcipőket £ 
legkitűnőbb anyagból oícsü arak irieiiettrJa
vítások azonnal elkészüiuek. . -~~ 

Szíves pártfogást kérve, 
—-kiváló tisztelettel Papp Emö\ 

Eladó 
szőlővesszők 1 

Nagyobb és kisebb 
kivitelben november 
hó első felében "le

endő szállítással 
200 ezer szőlőolt
vány ripportális ala- > 

nyon, 200 ezer 
! direkttermő gyöke-
1 rés nova, 200 ezer 
j-direklterniő gjöke-
! res ottello, 200 ezer 

gyökeres hazai vesz-
sző, 200 ezer gyö
keres riparia porta
lis, 500 ezer sima 

riparia portalis. 
Badacsonyvidéki 

szölötelep kezelő-
sége Tapocza, 

(a Balaton mellett.) 

Pergetett mézet 
megvételre keresek. 
Címet kérek a ki

adóhivatalba. 

Barakkhói kivett 

ablak tokok 
felvasalva olcsón el
adók. Cim megtud

ható a kiadóban. 

A u t ó 
kisebb nagyságban 
megvételre kereste
tik. Az autó lehet 
hibás állapotban is. 
Ajánlatokat kérünk 

a kiadóhivatalba. 

3 á g y 
sodronybetéttel 

azonnal eladó. Cint -
a kiadóhivatalban. 

Kétkerekű cinpléh-
hel bélelt 

k o c s i 
cinpléhteíővel, mé

szárosoknak és 
henteseknek kivá
lóan alkalmas azon
nal eladó. Cim a 

kiadóhivatalban. ' " 

Egy üres Helyiség I Forgalmi 
üzletnek, irodának, esetleg a dó könyv 

Hirkpoak ayomdájába egy J H Í É ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
fia tanoncai felvétetik. kiadó. Cim a kiadóban megtudható. 

papirkerea-
kedésébenr 


