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DINKGREVE NÁNDOrí: 

Szerkesztőseg és kiadóhivatal: 
üiokgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzillelékek. 

A czelldömolki közkórház. 
Lapunkban már nem egyszer hívtuk fel 

a közönség figyelmét Csel Időm öl k és vidéké
nek egyik legfoutosabb, legértékesebb kultúr
intézményére: a czelldömolki közkórházra. Ez 
á" kórház arra lett volná hivatva, hogy messze 
vidék szenvedő betegeinek mentsvára legyerr-
de a nehéz viszonyt.k. teljes részvétlenig, 
főleg á társadalmi áldozatkészség hiauv a-foly
tán odajutott; hogy maga lelt bele/ a kórház. 
— súlyom hetet;, amelyet csak a legnagyobb 
erőfeszítések arau lehet majd helyreállítani, 
hogy fontos hivatását válóban betölti-. 

A kórházbizottsá^ —eléri dr, Pieínits 
.Ferenccel — mindent eikövet, hogy ezt az 

iatézményt a község és környék áldására 
életrekeltse. 

; - • Megírtok annakidején, -hogy a kórház 
élére sikerült kiváló sebészt nyerni igazgató-
főorvosul dr. Takács Zoltán személyében, aki 
eddig tétlenségre van kárhoztatva a kórház 
lerpogyóH állapota és hiányos fölszerelése • 
miatt. 

*A tatarozó ós föl-zeréiö atUDkálatokhoz 
szükséees pé-tiz az-egyes küzségekt I — talán 
érdekeik fü' nem ismerése, talápitldozatkész-
?ég hijáo — csak gyéren és 100-koronánként 
érkezeti, holott a k.irhádnak milliókra van 
szüksége. 9 

A kórházbizottság felelőssége tudatában 
és eltelve a len jobb szándékkal a kisebb költ
ségű beszerzéseket es tatarozásokat még.le-
dezet nélkül i.- .-ajat felelősségére azonnal' 
megindította . s ma mar «t- belső hjjyisegek 
ugy, ahogy rendben -vaoifak. A szüzségesté 
íáló egyéb beszerzések, építkezések költsé
geinek előteremtésére pedig dr. Pletoits Fe
rencet, az elnököt küldte el dr. Vass József 
népjói ti miniszter ur önagy méltóságához, hogy 
az áll-m támogatását is megnyerje a kórház 
számára. Ezen. akció eredménje; >a miniszter, 
ön agy méltósága 2 millió koronát engede'lye^. 
zett a korház eeljaii;i; Lovábhá kilátásba hu 
lyezle, Jio^y lényegesen felemeli a szegény-
betegek ellátási diját; de egyben hangsúlyozta, 
hogy éisősorbi i az érdekelt .Vidéknek kell a 
kórház-támogatására sietni, annyival is inkább, 
mert törvényjavaslat van készülőben, aiuely_ 
hasonló intézmények terhét a vidékre fogja 
athárilaoi. Ellenben igérte, hogy a körház 
érdemleges és eredményes működése esetén 
további hathatós állami segélyektől sem zár
kózik el. 

. Mip egyrészt örömmel ismertetjük kor
házunk ügyének ilyen kedvező fordulatát es 
őszinte tisztetettel adózunkáTórházbizoltság-
nak és elnökének, komoly ékírással végzett 
s ép azért eredui&iyts >.ddigi működéséért 
abban a reményben, hogy munkájukat á sok 
nehézség, részvétlenség közepette meg nem 
alkuvó eré lyel foirtatui is fogják a végső cél 
eléréséig, — másrészt nem győzzük eléggé 
hangsúlyozni, hogy a korház megfelelő álla
pota és raüködő*képességu elsősorban is az 
érdekelt mésszé vidék erkölcsi és anyagi 
érdeke. 

Van kiváló orvosunk, teljes erejével 
óhajtja őt támogat íi működésében a kórházbi
zottság 3 igy most már ifiiuden esetleges 
sikertelenség erkölcsi és anyagi felelőssége az 
érdekelt vidék közönségét ós társadalmai fogja 
terhelni. 

\ .Ne-es>*»k-mindig vissza a régi magyar-
betegségbe, hauem fogjenk össze ilyen nagy 
és nemes cél érdekében es magyar szüfckeb 
lüségbői ne tartsuk bekötve a pénzese rsz^uyt. 
Mert majd ismét később űzetjük a tanulópénzt, 
mikor majd a törvény ereje kényszerít és 
drágábban, nagyobb áldozatok árán fogunk 
épiiktzni, fölszerelni-—'-viszont addig is szen
vedő betegeinket drága pénzen leszünk kény
telenek Szombathelyre vagy'Budapestre TÍnni, 
hogy annál távolabb aggódjunk és remegjünk 
eletükért.' 

_ . Reméljük és hisszük, hogy komoly sza* 
Vak komoly megfootutásra ta ai;iak ós min
denki • a k y r h a z j i ^ a ^ J & ^ e ^ ^ 
sara siet. Áz az osztály pedig, amelyik a 
BOrs kegye folytán a mai nehéz viszonyok 
között auyagi gondok nélkül el. emberi köte 
lességének tarisa a .-zegéuy betegekel és szen
vedőket iegaiabb kórágyhoz és ápoláshoz 
juttatni. 

H l K E K . 

Csávázzuk 
Azt állítják a magyar gazdáról, főként 

a kisgazdáról, ftőgy maradi. Nagy tévedés ez 
azok részéről, akik azt allitjak ! Mert a ma
gyar ki.-gazda is örömmé! követi a jót és a 
gyakorlati szempontból, a helyesel, csak az a 
fontos, hogy u' ; fit ̂  őszinteséggel es. szerelettel 
nyújtsak a jó tanácsot ULk^ nem* pedig önző 
haszonleséssel es kizsákmányolási szándékkal 

vközek'djetiek hozza. 
"Csávázni a vetőgabottal etiőrendü fon

tosságú ! Ennek mellőzéséből származó kárt 
ingga a gazda tudja legjobban ertékutni, aki 
ismeri ezt a veszedelmet é3 gyorsan terjedő 
betegségéi és annak pusztítását, általaiiusnag:. 

'ban azon gazdaságon ban. ahol a vetŐmáV 
csavázását e l m u l a t j á k , sokszor ' még a 30 
Bzázalékot is meghaladja az abból eredő ka 
rosodás. Micsoda óriási számmá'"fföne ez, ha 
iiera Csáváznánk szegény üsóhlamagyaror-

: t talpalatnyi löidjén. 
Csávázni lehet klorolial, uspulun, for

maldehid- és rézgálicoldallal, mely szerek 
egymástól főként ár es felhasználás tekinte
tében kuli Böz . nug a tiatóképességük a 
betegséggel szemben a feuti sorrend szerinti 
értékkel bír. 

Gyakorlati szenjfontból a klorolial es 
uspuiunna! az agyouoáyázás vagyis a vető
magcsira képességének, megölése kissé hosz-
szasabb csávázási eljárás melleit is ki van 
kárva, míg a rézgalicuál és a formaldehydnél 
ez lulcsávázás esetén könnyen megtörténhetik. 

A fent elmondottak alapján tartsa tehát 
minden gazda erkölcsi és anyagi kötelességé
nek a gabonavetőmag csavazását, mert ezál
tal nemcsak a saját, hanem a nemzet va
gyonát is szaporítja és tetemesen hozzájárul 
a szerencsétlen, igazi megpróbáltatást élő ha
zánk újjáépítéséhez. 

A szakkérdésekben a m. kir. Növény
eiét és Kórtani állomás Budapest II. Debrői ut 
17. a nővényvédekezőszerek beszerzésére és 
használatára vonatkozólag pedig a m. kir. 
löldmivelésügyi minisztérium Gyógy és Ipari 
Növény Forgalmi Irodája . nüvényvédekező 
osztálya Budapest IX. Lónyay-utca 7. ad meg 
minden fel világosi tást. 

Bérmálás Jánosnázáh. Gróf Mikes Já
nos itfelféapüspök a tegnapi napon érkezett 
Jáuoshazara. hogy raa a jánoshazaiakat a 
bérmálás szentségében részesítse. Slegérkezó-
sekor az, összes egyesületek fogadtak, kivo
nultak az iskolai növendékei, a hazakat nem* 
zetiszinü zászlókkal díszítették. - A megyés
püspök Jánoshazán 2—3 ezer hivőt erősít 
meg a hitben. Hétfőn látogatásokat tesz az 
iskolákban és kedden mar Karakón bérmál. 
CzeLdömölküu a-jövő .vasárnap tartja meg á 
bérmatasL " '• 

Egyházkerület i i ^ y t t l á i . Szombaton 
éa, VS^íhiap folyt' le- üuuepe iy^ keretek kö* 
zött * dunántúli evangélikus" - egyházkerület 
közgyűlése, amelyen Kapi Béla püspök elnö
költ. A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul 

• dr. Berzsenyi Jenő lemondását, érdemeit jegy-
I zőkötiyvben öröjütette-meg; Este vallásos est 
! volt a templomban, amelynek különös jelen-
| tőségei adott Kapi Bela püspök hatalmas 

szózata. Ez alkalommal a.püspök hét ' jelöltet 
avatott lelkésszé. Az állásáról ieköszöut egy
házkerületi félügyelő helyét egyesek Mester-
hazy Ernő földbirtokossal, mások dr. Oslffy 
Lajos volt főispánnal szeretnék betölteni, de., 
emlegetik László Kalman szombathelyi tekin
télyes ügyvéd nevet is. 

' H á l U S á | . DinkBA-ve Dezső, a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank tisztviselője^ 
felelős szerkesztőnk unokaöccse kedden "tar
totta esküvőjét Rákosszeutmihalyon B'éreez-
Rozsikaval, Bergcz Sándor és neje Wiesmger 
Fanny bajoa káuyával. Az ifjú párra az egy
házi ^tldaat Bialuiczky Palcinkolái ev. lelkész 
adta, Oeszédébeo buzdította a házastársakat 
a kítesönös" megértésre, szeretetre, egymás 
iránti megbe&iülesre, mely ha állandóan szi
veikben van, ngy a boldogság környékezi Őket 
életük utjain. Az_eskTSvő «tan fényes lakoma 
volt a Solti veodúglőbéű, melyen számos 
felk0s*:üiiióbeij elteitek'az uj pírt . 

Oj á rvaszék i elnök. A - megyegyülés 
a vármegyei árvaszók elnökévé Janossy Gá
bort választotta roeg^aki méltán mégérde
melte ezen tisztséget, mert leikusü>e*ete3' 
munkásságával es" jó lelkével szolgálta-eddig 
is az arvak ügyeit Az ülnöki állásra Turchá 
uyi Györgyöt választották meg. 

Llhnayt fiatal asszony. Érőss ITálmán 
ostfly asszony fai vendéglőst nagy csapás érte 
leleségéuek, Fehér Ksroünnak korai elhuny
tával. A fiatal 24 éves asszonyt házasságá
nak második évében ragadta el a halál, hátra 
hagyva -férjét é3 egyetlen kis leánykáját Te
metése tegnap délután ment végbe a község 
lakossagauak igaz részvéte mellett 

Letelt szabadság. Kórházunk igazgató 
főorvosa, Takács Zoltán, aki néhány hétig 
szabadságon volt, szabadságáról visszaérkezett 
és a mai napon megkezdte orvosi működését 
a korházban. 

A zsidók ajere a tegnapi és mai napon 
van, mindkél uapon a zsidó üzletek zárva 
Tannak. 

Adomány a Kultnregyletnek. Dr. Ká
rolyi Endre oslffyasszonyfai földbirtokos 500 
koronát adományozott a vármegyei Kaltur-
ggyesuletaek. 

Szobafestést, 
iessplomfestést a 

legújabb minták sze
rint készít olcsó árak 
mellett Lallcs Milán 
festő Gzelldömölk, 
Nemesdömölki -utca. 
Mázolást és a .festé
szet körébe vágó 

minden javítást 
azonnal kifogástala-
. nul elvéger. 

Egy jőmagaviseletü 
fiút tanoncul felvesz. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön az ev. 
templommal szemben 
levő ház azonnal eladó. 
A lakóház két. épület
ből áll, esetleg kulen-
killön is eladatik. Cim 

a kiadóhivatalban. 

Vadász Jénő 
zongorahangoló. 

Specialista a zongora 
hang megváltoztatá
sában. M i n d e n n e m ű 

I javítást elvállal. Cim 
j a kiadóhivatalban. 

I Hogyan lakat 45 ko-
1 rónával 800 koronát 
I megtakarítani t 

Vegye meg a 

r „ z E u s " - i f 
, Savonna kuIőnlB-

geaieg. Csodálatos ha-
! tása abban nyilvánul, 
| hogy hideg uton galva-
I mzal bármilyen fémet, 
I mely már színét elvesr-
: . • "lyszen attiszti-
| tás után eredeti oj szi-
' nét adja vissza. Azon 
' fémtárgy, amely Zens-
' sál tisztitúdik, tObbé 

nem okszídilódik. Egy 
csomag SBU8 megfelel 

40 üveg fémtisztitö 
szerhez arányítva. Tő 
rös éa sárgarezet p i l 
lanat alatt nikkelez. 
Ezen- (rancia mérnők 
ideális találmánya Ma

gyarországon óriási 
szenzációt 1 keltett. Ké-
szitö: Dr. Voe, L Rne 
D'Engbian Páni. 

Egyedárasitási főrak
tár Her.-ield Mőr lő
szer és gyarmatára 

nagykereskedőnélCsell-
dömölk. 

Eapbaté oiomagon-
kéat 1 írank. 46 K. 

DOLLÁRT 
és mis idegen pén
zekét a legmaga
sabb árfolyamon 

vásárol a 
Kemenesaljái Ta
karékpénztár R. T. 

Czelldömölk. 

Hqlherr- Schrantz,Clayton" Shuttleworth 
Megnyílt! = z = Kerületi vezérképviselete = Czelldömölkön. 

Ekét, boronát, szecskavágót, 

répavágót, vetög épet, darálót, 

Eredeti gyári áron szállítunk: 

Gó'zcséplökészletet, 

Benzinmotoros 
cséplókészletet,. . ^ i ^ m 

- S z i v ó g á z - — — * w 9 i Í 3 a i 

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

tári és mészáros 
mérlegek legolcsóbb* 
beszerzési forrása. 

"Szivógáz 
c s é p l ö k é & z l e t e t . 
Bárány vendéglő épületében, Sági-u.* 2. 

rostát, szénagynjtőt és jár . Horváth J Ó Z S e f 
j ni' nunlészii'űnél Szom-
j uathely. üzent Marton -
í_n. J^tkS51o3y u. 18.; 

"Antogéahegeattés. 
RéztárgyakjVarrógépék 

t e ré tpá r , gazdasági -
eszközök es gépek, ma-
lorogépek és. vastrordók 

I (orrasztása jótállással 
. .'eszközöltetil, 

ganyt. Kbltségvatés; ingyen. 

' Díjtalan: mérnöki, látogatás'. 

Tekfntse meg -

mintá ra ktárjan kat 
SttTflönycimj „Hotherrflépes'.'. 
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62 év óta fennálló 
S T E R N J Ó Z S E F R. T. Bydapest, Calvin-tér 1. szám alatti 

áruházban mindig megtalálja „azt, amire szüksége van. _ 
O c v t á l T T O í n l r A n • divatszövetek, mosóáruk, selymek, bársonyok, béléaánik. vásznak, 

^* ^^Ijf rtAjLlf^vf U • chiffonok, kész férfi, női és gyertnekfeherneniuek, paplanok, ágy, 
asztal és kocsitakarók, csecsemökelengyók, kés/, nöi ruhák," felültök, szőrmék, valamint kötött és szövöttáruk á leg

jobb minőségben és a szokott mérsékelt áron állnak m. t. vevőink. rendtlkezésére. 

A jánosházaiak u] rabbija. A jános-
izr. hitközség aj rabbija, Rubinsiein 

József kedden a deli gyorsvonattal érkezett. 
Czelldömölkre Kecskemétről. Fogadtatására 
megjelent az állomáson a jánosházai izr. 
hitközség küldöttsége, akik meleg szárakban 
üdvözült**k az nj rabbit. Innen virágos kocsi
kon Jaoosházára hajiattak, ahol a megérke
zéskor a hitközség elnOke üdvözölt*.* ékes 
beszéddel, majd a kOzség nevében a község-
bíró; mint- küldöttségek megjtlenLek a fogad
tatáson a tüzoltóegylet, olvasókor, kath. le
gényegylet, iparoskor és az-ipartestület, azon
kívül a város lakossága felekezeti külömbség 
nélkül. Az elhangzott üdvözlő beszedekre a 
rabbi gyOnyOrü hazafias beszédet mondott, 
melyben nyomatékosan, hangoztatta, hogy 0 
békét és vallasszeretetet jött hirdetni, törhet-
len hive -a régi Magyarországnak és minden
kor küzdő társa lesz mindazoknak, akik a 
Nagymagyarország visszaállításáért folytatják 
a harcot. 

Athelyeiett tanito. Tóth Dénes állami 
-tanítót a kultuszminiszter a helybeli evang. 
iskolától Békéscsabára helyezte at. A rokon
szenves fiatal tanító két éren át tanított a 
czelldömölki iskolában a legnagyobb buzga
lommal és nem is hiába, mert tanításával 
szép eredményeket ért el. Távozását tanítvá
nyai csak fájlalhatják. 

- . — Hadirokkantak és hadiözvegyek íi 
gyeimébe. Felhívatnak a járási hadirokkan
tak es hadiözvegyek, hogy a folyó évre ese
dékes ű korona tagsági dijat és 50 korona 
részvénytőkét az egyesület pénztárába fizes
senek be. ellenesetben tagsági könyveiket ki 
lépésük kijelentése mellett adják vissza, mert 
kedvezményekben és a karácsonyra tervezett 
kedvezményekben csak azok részesülnek, akik 
a fenti összeget kifizették. A czelldömölki 
fiók elnöksége. 

Sport Sportegyletünk football-csapata 
a bajnoki mérkőzésben egy kicsit eltolódott, 
amennyiben a .nagykanizsai csapat lemondta 
a mérkőzést, mert játékosai beolvadtak egyik 
elsőosztályu csapatba Igy a mérkőzések esak 
szeptember 8-án folytatódnak, amikor a szom
bathelyi Kerékpár csapata jelenik meg pá
lyánkon, míg 15 én pedig .a--mi csapatunk 
Sopronba rándul, hogy az ottani Sportegylet 
jónevü csapatával Összemérje játéktudását. 
De ha a jatek színvonala a mull vasárnapi
hoz hasonló lesz, akkor nem kell félni a ve
reségtől, akkor még ki lehet javítani azt a 
hibát, ami a székesfehérvári csapattal szem
ben bekövetkezett. — Ma vasárnap délután 
4 órakor csapatunk a sárvari Sportegylet 
csapatával barátságos mérkőzést taft. 

Áthelyezés. Zömbik János helybeli m. 
kir. pénzügyőri fővigyázót a pénzügy igaz (jató-
ság Sárvárra a cukorgyárba helyezte at szol 
gáiattételre. Az áthelyezett fővigyazó Öt éri 

" it t tartózkodása alatt a vele érintkezők be
csülését megnyerte. 

Aiaptőkflfelemelés. Amint már hírét 
adtnk, a Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
rt. igazgatósaga az intézet alaptőkéjének egy 
millió koronáról három millió koronára ralo 
felemelését határozta el, legújabb értesülésünk 
szerint ezen tőkeemelésre vonatkozó rendkí
vüli közgyűlés folyó hó 2 8 an d. e. 9 órára 
már ki is tüzetett. Az újonnan kibocsátandó 
részvények jegyzése iránt mar is nagy é r 
deklődés mutatkozik. 

Bncinjxo. Mindazon jóbarátainktól, 
ismerőseinktől es jóakaróinktól, akiktől áthe
lyezésünk folytán szemetesen nem búcsúz
hattunk el, ezúton mondunk nekik Istenhoz-
zádot. Tartsanak meg továbbra is jóeialél|e-
zetükbeo. Tisztelettel Zömbik János p. ü. 
főrigyázó éa családja. 

Lebukott a kocsiról. Gold Jenő bobai 
lakos kocsisa Mészáros Mihály egy hónappal 
ezelőtt gabonát szállított Szombathelyre^ mi 
dőn erre az útra indult nem gondolta, hogy 
ez végzetes lesz reá nézve. A szerencsétlen
ség Gérczénél érte a kocsist, mert a nagy 
lejtőnél fékezni nem todott, a kocsiról lebu 
kott és a kocsi ugy Összezúzta, hojgy—a-flíeli 
dömölki kórházbi kellett szállítani, almi szer 
dán délután meghalt sz 6x1 éves oraber. 

Vasvarmegye Siombathely törvény
hatósága mellett A megyei közgyűlés soron-
kivüi letárgyalta Szombathely rt. városnak a 
törvényhatósági joggal felruházása iránti ké
relmét s az állandó választmány javaslatával 
szemben egyhangúlag elhatározta, hogy a 
kérőmet partolólag terjeszti fel a kormányhoz. 

Orvosi Ur. Dr. Kovács Artúr, a buda
pesti Üj Szent János kórház es a bécsi egye
temi kliuika volt urrosa, lül- orr es gégeorvos, 
fül- orr és gógtjsebusz (Győr, Árpad utca 42. ) 
reudel Pápán minden pénteken fél 1—3-ig. 
(Főtér 24.) 

Ebben ax évben 8000 korona a bú
zaár a földadó szempontjából. Az országos 
pénzügyi tanács csütörtökön tartott Ülésén' 
foglalkozott a búzaárnak a földadó szem
pontjából való megállapításával. A tanács* 
szakértők meghallgatása után, az 1922—23. 
költségvetési óv első felére a buza értékét, 
amely a földadó fizetésénél ez alatt az idő
szak alatt, tehát a folyó év végéig alapul 
veendő lesz, kilogrammonként 80 koronában 
állapította meg. 

Sxareti mulatság. A czelldömölki moz-
dooylütők ma tartják szüreti mulatságukat a 
Griff szállóban. Deiután 4 órakor kezdődik a 
mulatság nagy szüreti föi vonulással. 

Feloldott eb zárlat A cze'ldömölfci já
rásra elrendelt ebzárlatot, mivel a veszettség 
a kutyák közölt megszűnt, a főszolgabíró a 
pénteki napon feloldotta. 

Major Henrik rajzai a Színházi Élet
ben. Major Henrik, akinek világsikereiről 
annyit írtak az újságok, Londonból hazatért. 
Budapes'.re és a Színházi Élet uj száma már 
tele van Major rajzokkal. Másik szenzációja 
Incse Sándor népszerű hetilapjának Móricz 
Zsigmond uj regényé >A kis réreshaju«, 
amelynek első folytatását hozta az nj szám. 
Ara 4 0 korona, negyedévi előfizetés 3 0 0 K. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet körút 29 . 

Felemelték a máv. munkások bér
pótlékát. A összes ideiglenes és állandó 
munkasok a iapórabeml és a bérpótlékokat a 
máv. legújabb rendelete átlag 50 százalékkal 
felemelte, visszamenőleg két hónapra. 

A törökök eddigi zsákmánya. A gO 
rögök megállapítottak, hogy a hadsereg vesz
tesége eddig halottakban és sebesüllekben 
30.000 ember, foglyul esett 40.000, ebből 2 
tábornok, 4 4 ezredes és őrnagv és 3000 egyéb 
liszt. Zsákmányul esett 284 agyú, 1200 gép-, 
fegyver, 20 repülőgép, 40.000 fegyver és egy 
ruharaktár, melyben 20.000 drb. görög egyen
ruha rolt. 

Tonatok intése. A mav. igazgatósága 
az idén már október első napjaiban megkez
deti a rónátok fűtését. A fűtés tekintetében 
alkalmazkodnak az időjáráshoz és eleinte csak 
az éjjeli rúnátokat fülik._£c erre vonatkozó 
utasítást az/üzletvezetöségek már megkapták. 

A xsirdrágnias okai. Budapesten most 
, foglalkozik az uzsorabirosag a zsirdrágitás 

ügyekkel. A zsír drágulása ma mar nem 
helyi jellegű tünet, hanem országszerte a leg
nehezebb helyzet ele állítja a zsirrásárló kö-
söuséget A kiküldött szakértők a zsír drágu
lásának okául a következőket állapították meg; 
a mostani nagyobbmérvü zsírzó ükség! elet s 
az ezzel kapcsojatos áremelkedési a n*gy-

, vállalatok erős vásárlásai idézték elő. Külö
nösen a szénbányarallalatok vásárolnak nagy
ban, amelyek a zsír árát belekalkulálják ter-
mési költségeikbe s i.:y nem sokai törődnek 
vele, hogy milyen áron tudnak hozzájutni a 
zsírhoz. Az árak emelkedéséi nem .ehet a 
drága 8000 koronás tengerivel indokolni, 
meri hiszen mo tanában k-vasnsra kerülő 
sertések még aránylag olcsó kukoricán híztak. 

Kertesznek 
ajánlkozik akár feles, kertészetre,. akár 
convenciófa, nagy gyakorlattalTbiró kér
ész. Az állást azonnal is elfoglalja. 

Gim a kiadóhivatalban. - • 

Eladó ház. 
Egy nagyobb ház 

szép nagy gyümöl
csös kerttel azon
nal eladó. AmeTikfi-
ból, hazaérkezettek
nek kivájó jó vételi 
alkalom. Cim a ki

adóhivatalban. 

igazolvány-

fényképeket, 
tanulmányfej-, női 
szépség-, gyermek-
leiveteleket (zsa

nér kép) készít 
Schwartze Emil 

festőművész. 
Meghívásra házhoz 
megyek. Jelftokezé-
pekot e lap kiadó

hivatalába kérek. 

Szakember, 
napi 1 — 4 vaggon őrló'képcsségü 

M . ^ l M t n i bérletbe keres. 
m a l m O t Címet kér a 

kiadóhivatalba. 
| ? | n f l A Egy darab békeidőből szár-
r j i c iuu . m a z ó v a d o n a , U j 

„Nagy Singer" - J — 
himzö gép, 1 drb. arany keretes »Krisz-
tusc kép Munkácsi utánzat, 125 — 100 
cm. nagyságban, 32 drb. uj női finom 
fehérnemű és ezüst evőkészlet. Cim a 

kiadóhivatalban. 

Női ruhák varrásai 
Tiszteletlel értesítem CzelldómOIk és 

vidéke- nagyérdemű hoigykozónségét, hogy a 
mai naptól kezdve lakásomon Cielldónölkön 
l Korház utcában 

női ruha-varrodát 
nyitottam. Elfogadok elkészítésre a varrás 
mínd>>n ág;iba tartozó munkai, amelyeket a 
legizlésesebben olcsó arak mellett készítek el. 
A varrásban eltöltött tóbb éri gyakorlatom 
eiég garancia arra, hjgy megbízóimat a leg
teljesebb megelégedésre elégíthetem ki. Tanuló-
!' anyóka: felveszek ! 

Szivés" pártfogást kérve, kivá'o tisztelettel 
. . | Sipocz Jalia, varrónő. 

Cipész-üzlet kibővítés. 
Tisztjellel hozom a n. é'. KOSŐQtég b. 

tudomására, hogy bosszú' évek óta a Kis-
ulca 2 . szam alatt levő 

cipész üzletemét 
özv. Horváth Jáoosui? Baross-utca 13. szam 
alatti cipész üzletével kibővítettem és aat 
átvettem, most azon kellemes helyzetben va' 
gyok, hogy igen lisztéit megrendelőim munkáit 
a legpontosabban, gyorsan elkészíthetem. 

Cipőfelsőrészt készítek ugy egyes 
darabokban, mint tucatmnnkában a leg
divatosabb sxabásban. 

Saját készítésű késs cipókból nagy 
raktár. Versenyképes olcsó árak. 

Üzletemben ezentúl a l ' -u y; a privát, 
mértékutani megrendelésekre fektelom: ké
szítek uj lérfi, női és gyermekcipőket a 
legkitűnőbb anyagból olcsó árak mellett. Ja
vítások azonnal elkészülnek. 

Szives pártfogást kérve, 
kiváló tiszteiénél P t p p El*MŐ. 

£ £ Í majolika-kályha 
alig voltak használatban, eladók. Cim 

a kiadóhivatalban. 

Begélykiutalás. A püiizQjtjjíazgató=ág 
a czelldomoiki járás nem állami tanítóinak 
rendkívüli segélyét kiutalta. 

K e r é k p á r v á z a t 
megvételre - keresők. Cim a kiadóban. 

Hangszerek. Zongorák. Gramofonok. 
Minden hangflienmkért jótallAit vállalunk. 

K ' u j ) hangszergyár 
S T . E . R N B I F R G 

Badapest, Biktcxi-at gQ c 

szamu taj >t palotájában ' 
írja meg •zamrntp Ijogy milyn hangiiert* 
van szüksége'és mi arról díjtalanul kuMunk 
. T I -.- '" ' ba eien 'i Híjra hiva'körik Javí
tandó' . hangszerét Vildfe postán gyárunkba. 
Jolinyosan ujján lak Uj; k. Gramoloitnlajdoio-
lokoak lepupiib Ranfrfemew kfűl ingván és 

bérmrntve küldjük műsorjVgyiékiinkel. 

Eladó 
szőlővesszők! 
Nagyobb és kisebb 
kivitelben november 
hó első felében le

endő szállítással 
200 ezer szőlőolt
vány ripportális ala

nyon, 20ft ezer 
direkltermö gyöke
res nova, 200 tzer 
direkttermő gyöke-

- res oltello, 200 ezer 
gyökeres hazai vesz-
szó, 200 ezer gyö
keres riparia porta
lis, 500 ezer sima 

riparia portalis. 
Badacsonyridéki 

szölötelep keielö-

sége Tapocza, 
(a Balaton mellett.) 

Pergetett mézet 
megvételre keresek. 
Címet kérek a ki

adóhivatalba. 

Barakkból kivett 

ablaktokok 
fel vasalva 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 
sodronybeléttel 

azonnal eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Kétkerekű clnpleh-
. hel bélelt 

k o c s i 
ctnpléntetövel, mé

szárosoknak é l 
henteseknek kivá
lóan alkalmas azon
nal eladó. Cini a .. 

kfadóhivalalban. 

Forgalmi 
adókönyv 
kapható Dlnkgreve 
Nándor papírként-

kedéíeben. 


