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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP.

Megjeien minden v a s á r n a p reggel.
Előfizetési á r : Egéez évre 240 K, léi érre 120
K, negyed évre 60 korona.
Egyes szám ara darabonkint. 5 korona.

Október 6. Októbtr hatodikának gyaszüunepére virradtunk fel a héten. A jelen gyászán megtöri
szemünket vissza kellett fordítanunk a múltba
s meg kellett gyászolnunk igazi mély, magyar
gyásszal az aradi tizenhármat. A tizenhárom
vértanul, árkit szentekké avattak a mi sze
münkben ezelőtt 03 évvel azok, akik éppen
egy évvel a inai október hatodika előtt nyu
gatunk legszebb részeit rabolták el álnok
módon mitőlünk s akik a századok folya
mán annyi szenvedést, annyi csapást zúdí
tottak ránk, hogy valamennyit meggyászolni
nem leone elég az esztendő összes napja
sem. Október hatodikai gyászoltuk meg e
hiten mi, szegény, szomorú magyarok, kik
nél nem volt meg népnek nagyobb oka a
gyászra s nekünk a mai időnél nagyobb okunk
a szomorúságra. Egyik nap gyászosabb mint
a másik: szenvedéssel terhesek a néma éjsza
kák és bánatban fogantatnak a reggelek.
Október hatodikai Vájjon van e még a
szemekben könny, forró, égető könny, melyet
a 13 vértanú szent emlékezete árasszon k i ,
van e fohász, áhítatos, könyörgő fohász a
lelkek mélyén, mely miattuk szakadjon fel,
van-e virág, csodálatos, szomorú virág a ma
gyar kertekben, melyet gondolatban az ő
megszentelt vesztöhelyükre szothatunk ? Más
kor áhítatos lélekkel vándorolhattunk az
aradi vár szomorú emlékezetű terére s meg
öntözhettük könnyeinkkel a földet, melynek
porával az ö poraik-Vegyülnek, most átkos
drótakadályok zárják el a kegyelet vándora
előtt az utat s magyarul imádkoznia még
annak sem szabad az aradi varb tn, akit sorsa
az ottani röghöz kötözött. A nagy halottak
porai felett nem magyar imádság hangzik, az
aradi vár ormán nem magyar lobogót lenget
sz őszi szél. A földet, amelynek a védelmé
ben sok dicső csatában a vérüket hullatták,
alattomos idegenek rabolták el, a nemzetet,
amelyért- életüket- jsHsjSjSlÉfcj j j f c * nyugati
urak tépték? szerteszét és taszították a meg
aláztatások és kétségbeesés tengerébe.
a

Október hatodika volt.. Sok-sok .gyász
ünnepünk közölt egyike a legnagyobbaknak.
Külsőleg talán nem lünik ki a mostani örö
kös gyászból, nem mehettünk el az aradi
vesztőhelyre, nem öntözhettük meg könnye
inkkel az ottani porokat, de azért megünne
peltük. Október hatodikán sok-sok ezer kis
magyar gyerek tanulta meg a tizenhárom
vértanú nevét, sok-sok ezer kis magyar gon
dolt ar aradi várra; ahova, ha mi most nem
is zarándokolhatunk el, ők. bizonyosan elfog*
nak jutni s visszaviszik az aradi várra a ma
gyar lobpgót, a vesztőhelyre a magyar imád
ságot s visszaadják a nyugodt, boldog álmot
az ott porladó tizenhárom vértanúnak.
Dr. Remport Elek.

Termésjelentés.
A földmivelésügyi minisztérium legutóbb
kiadott hivatalos termésjelenlése szerint az
elmnlt két hét időjárása a lalajelőkészitő
munkálatokra általában kedvező volt. A szántó*
vetőraonkálatok most m á r teljes erővel meg
indullak, sőt az őszi repce és őszi rozs ve
tés helyenként ssépan ki.is kelt.
A tengeri törésé megindult és a várható
termés kat. holdanként átlag 6 63 métermá

FeUlfciurlteútO és kiadó :
DINKQREVE

NÁNDOR.

Bserkeattóaeg éa kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön,
ide intézendők a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

zsa, összesen 8 millió métermázsa lesz. (A
legutóbbi jelentés szerint 7;82 millió méter
mázsa.)
A korai lajta burgonya szedése megin
dult, a huzam általában véve gyönge közepes,
különösen a Duna-Tisza közén, ahol az álta
lános termés kat. holdanként csak mintegy
16'6 métermázsára tehető. Az idei termés
mennyiségét kat. holdanként átlag 2816 m é 
termázsára, összesen 924 millió métermá
zsára becsülik (két héttel ezelőtt 9 18 millió
métermázsára).
A cukorrépa szedését helyenként meg
kezdték. A várható termés kat. holdanként
átlag '85-39 métermázsa, összesen 5345 millió
métermázsa (két héttel ezelőtt 501 millió
métermázsa).
A kerti vetemények közttl a gyökérfé
lékben az eső után szép javulás mutatkozik.
A bab terméshozama gyenge' közepes, az
egyéb hüvelyeseké általában közepes.
A káposzta az eső után szépen felfris
sült, a fejképzőilés szépen kielégitő. A komló
javult, a köles és tatárka általában gyenge,
a cirok közepes, a kender és len áztatása és
tilolasa folyamatban van.
A dohány törése befejezése felé köze
ledik, a levelek szépek és hibátlanok. A lóhere
és locerna felfrissült, a legelők megjavultak.
A gyümölcslélék közül a körte, alma és
szilva j ó termést adott.
A szőlők a hosszantartó esőzés folytán
kissé megromlottak és a minőség is romlott
Általában közepes termés várható. A keres
let lanyha, a borárak 45—80 korona között
váltakoznak.

A hét politikai eseményei.
Bethlen miniszterelnök a héten vissza
érkezett szabadságáról a fővárosba s ' nem
lehetetlen, hogy a parlamentet is összefogják
hivői, tekintettel azon égető kérdésekre, ame
lyeket a drágaság ijesztő növekedése felve
tett. Noha ujabban a pénz értéke oem sülyedl, az arak. mégis rohamosan emelkednek
egyik napról a másikra. Bethlen szerint ka
rácsony felé a pénz emelkedni (og s az árak
ban is esés várható, de hát ki mer bizni
mostanában a kedvező jövendölésekben.
A keresztény koncentráció is sok izgal
mat okozott a liberális ellenzék táborában s
minduntalan híresztelték, hogy a miniszter
elnök nem tudott a dologról s nem is he
lyesli a tervet Reményüket azonban alaposan
lehűtötte Bethlen kijelentése, aki szerint igenis
szükség van az összefogásra a radikális elemek
előlörtetése ellen, de az egyesülésnek nem
szabad megbontania a mostani pártkereteket
Erre az egyesülés vezérei sem gondoltak so
hasem.
A pártok különben gyűjtik az erőt az
elkövetkező uj ülésszakra.
külföldön.
Enrópa feje fölül egyelőre elszállt a
habom réme. A török előnyomulás, mely
már-már fángralőbbaototta a Balkánt, meg
állt Kemal basa bizonyos feltételek és elő
zetes igérelek mellett hajlandó volt fegyver
szünetet kötni s a legyverek zaja helyett
egyelőre a diplomaták tárgyalásai köti le a
figyelmet. Annyi máris valószínű, hogy a
törökök mindent elértek, amit akartak. Viss
z a k a p j á k Konstantinápolyt és a tulnyomólag
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Sitret a Sághegyen. A hegyközség
elöljárósága mult vasárnap határozott a szü
ret megkezdésének ideje, tárgyában, amely
szerint a szüretet a Sághegyen hétlón kezdik.
A környékbeli kisebb hegyekben m á r majd
nem mindenütt megtörtént a szüret, elég jó
eredménnyel.
Tisi'tviielók Haliipari Sióvetkeiete.
A magyar tisztviselők háziipari szövetkezete
czelldömolki fiókja szerdán alakult meg. Az
előkészítő bizottság elnökévé dr. Havassy'
Béla járásbirósági elnököt titkárrá Vincze
József polgári iskolai tanárt választották meg.
Ezeken kívül még 10 tagn bizottságot válasz
toltak, akik tagokai gyűjtenek.
Föluabidninak a malmok. Értesülé
sünk szeriot a vasmegyei malmokkal létesí
tett kontingentálási egyezséggel kapcsolatos
munkálatok folyamatban' vannak. A kötelező
nyilatkozatokat elfogadták, ezidőszerínt csak
az alaki hibák kiküszöbölése van még hátra.
Ezek pótlása rövidesen szintén befejezést
nyer, ugy hogy október 10 én m á r felszaba
dulnak a malmok az ellenőrzés alól.
Állategészségügy. A vármegye alispán
jának a legutóbbi közgyűlés elé terjesztett
jelentése szerint Vasmegyében a mult évne
gyedben a következő állati betegségek for
dultak elő: Lépfene, veszettség, ragadós száj
éa körömfájás, juhhimlő, ivarszegi hólyagoe
kiütés, serlésorbánc. -sertéspestis és sercegő
üszök.
_
öiaieeaett U
ntoán. Nagy Károly
nyugalmazott vasutast nagy bánat érte fele
ségének hirtelen halálával. A 40 éves aszszony amint iparkodott lakására, aa uton
rosszul lelt, eleseti és min haza vitték, m á r
meghalt Csütörtökön temették nagy részvét
mellett Férje és egy ts gyászolja az elhunytat.
Falnál cieadéUL Bókkon Istvánná kemeoeskápolnai asszony május 24-én össze
veszett Dali Antal községi bíróval s a községi
bírót többszőr fejbe vágta. A szombathelyi
kir. törvényszék egy hónapi fogházra ítélte a
harcias menyecskét

Kerületi vezérképviselete =

Czelldömölkön.

Eredeti gyári áron szállítunk:

E l e t , boronát, aiecgkavágét,

Gőzcséplókészletet,

répaTágót, Tetőtépet, darálót,

Benzinmotoros
cséplókészletet,
Szivógázcséplókészletet.

Bárány vendéglő épületében, Sági-u. 2f

legújabb minták sze
rint kéazit olcsó árak
mellett LaUes E l l á i
festő
Czelldömölk,
Nemesdömölki -utca.
Mázolást és a festé
szet körébe
vágó
minden javítási
azonnal kifogástala
nul elvégez.
Egy jómagaviseletO
fiút tanoncul felvesz.

Hogyan lehet ;45 kotörök lakosságú Tráciát Drinápolyig. Az eddigi
ronaval 800 koronát
jelek szerint a rendkívül müveit Kemal basa,
megtakarítani T
a török fővezér, nemcsak kitűnő katona, ha
Vegye meg a
nem uagyon jó politikus is, aki a sikerektől
sem kapatja el m a g á t
Görögországban trónra lépett az uj ki
Savonna ktltalerály, Konstantin pedig elutazott Athénből. A
legújabb hirek szerint a francia és angol geaaég. Csodálatos ha
kormány már el is ismerte az uj nralkodót, . tása abban nyilvánul,
aki I I . György néveu vette át az uralmat í hogy hideg uton galva
kedvezőtlen körülmények közölt ugyan, de • nizál barmiivén fémet,
talán több szerencsével fogja gyakorolni, mint mely már színét elvesz
tette, egyszeri áttisztí
apja, a száműzött Konstantin.
tás után eredeti-uj szí
nét adja vissza. Azon
fémtárgy, amely Xenjaal tisztitódik, többé
Bj iegédlelkéea. Kapi Béla ev. püspök nem okazidálódik. Egy
a nemesdömölki egyházhoz segédlelkészül csomag Ü S S megfelel
Gaál Józselet áthelyezte, aki a mai istentisz
40 üveg fémlisztitó
teleten mutatkozik be a híveknek.
szerhez arányítva. Vö
TanitójvtUéa. A kemeneealjai ág. hitv. rös és sárgarezet pil
ev. tanítóegyesület f. hó 10-én d. e. 9 órakor lanat alatt nikkelez.
tartja őszi közgyűlését az Árpád-utaai is Ezen francia mérnök
kolában.
ideális találmánya Ma
gyarországon óriási
Énekórák. Az ev. Ifjúsági Egyesületben
az énekórák szerdán és pénteken este T óra szenzációt keltett Ké
kor tartatnak, az egyesület tagjai pontos meg szítő: Dr. Vée, L Ele
DEngaien Pária.
jelenésre kéretnek.

Hoiherr- Schr ant z,Clay ton- Shuttleworth
MegnyilfT
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Tekintse

Egyedárásitasi főrak
tár Heníeld Mér lő
szer és gyarmatáru
aagykereakedőaélCialldömölk.
kapható
esemai sa
kált 1 frank, 41 L .

Tizedes, - azázsdos,
marha, kocsi, gazda
sági,méhészeti, rak
tári és mészáros
mérlegek legolcsóbb
beszerzési
forrása.

Horváth József
mérlegkészitőoél S i o a b l t h e l y , Szent Mártonu. 7, ÍKisfaludy-u. 18.)
Antogéahegeiitéi.
Réztárgyak, varrógépek
kerékpár, g*** ***^
eszközök és gépek, ma
lomgépek és vashordók
forrasztása jótállással
eszközöltetik.
1

Eladó
szőlővesszők I
Nagyobb és kieebb
kivitelben november
hó elsó felében le
endő szállítással
200
ezer szőlőolt
vány ripportális ala
nyon, 200 ezer
direkttermő gyöke
res nova, 200 ezer
direkttermő
gyöke
res ottélío, 200 ezer
gyökeres hazai veszsző, 200 ezer gyö
keres riparia porta
lis, 500 ezer sima
riparia portalis.
Badacsonyvidéki
szölötelep
kezeió
sége Tapocza,
(a Balaton merteti.)

meg

mintaraktárunkat
StoflőnyciM: „Hotherroépes".

— dodronybetéttel
azonnal eladó. Cint
a kiadóhivatalban.
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47.
Igazolvány

<r
Megbokrosodott lovak. Heimler Lajos
m á - . z&nrcök Csornáról a napokban látogató
ban Tolt Fischer Vilmos kémenessömjéni
vendéglősnél. Visszafelé utaztábeo kocsin i n dalt Czelldömölkre az állomásra, de midőn á
kocsi beért Czelldömölkre, a lovak megbok
rosodtak és a kocsit felborították. A kocsiban
ülök kiestek,' azonban nagyobb baja csak a
mérnöknek esett, kinek keze kificamodott.
Sérülésének gyógyulása több napot vesz igénybe.
Felalfizettek a mozdonyftttők szüreti
mulatságán: Szabó Károly 600 K, dr. Kovács
Kálmán 500 K, Vidos Dániel 300 K, Danid
Géza, Adorján Dezső, fülőhazi szamosztály
200—200 K , Véber Lajos, Síkos Uiklós 160
K, Vincze József 150 K, Kemenesaljái taka
rékpénztar, Károlyi István, Horváth Gyula,
Jándi Beraaidin, Veisz Zsigmond, Weiler Ru
dolf, Baaenberger. Miksáné, Csoknyai József,
Mórucz József, Lakner József, Horváth Miksa.
Draveczky Árpád, Kolozsi Sándor 100—100
K, Novak Ferenc, Horváth Istváu, Teleki
Lajos, Permay. György, Heimler Izidor, Nagy
Ernő 60—60 K, l'um János, Szabó Jakab,
Cxiraky János, Dlnkgreve Nándor 50—50 K,
'Sárközi Károly 4 0 K, Horváth János 35 K,
Kiss Mihály 30 K, Kiss Lajos, Kovács Pal,
Ágoston Keretiem-. Gréger Miklós, Bankó
Sándor, Kiss Sándor,. Nagy Lajos, Ágoston
látván, Koppányi Károly, Bőgaes József, Rejuer József, Németh József, Gréger Miklós,
Barna Sándor, Kiss Sándor, Ambrus István,
Bora* József, Horváth Sándor, Malter Ernő,
Mészáros István, Berghoffer Géza, Györkös
István, Zsigoyics István, Fülöp. Imre, Barabás
Károly 20—20 K, Somogyi Kalmao, Bagics
Lajos I I . , Varga László, Marton István, N. N ,
Gaál Gyula, Bányoki Sándor, Nagy Sándor,
Gaal Lajos, Vajda Ferenc, Maár Ernő, Mar
ton Ialván,Fülöp István, Palfy József 10— ÍOK.

fillérje számszerűleg ugyauannyi kg. és dk.
buza földadónak felel meg Idézett törvény
cikk rendelkezése szerint azon adózó, aki
valamely költségvetési év október 31-ig egész
évi földadóját kifizette, a kivetett évi földadó
5 szazaléktói 30 százalékig terjedd elengedé
sének kedvezményében részesül. Azon adózó,
kinek mezőgazdaság a főfoglalkozása, 20 szá
zaléktól 30 szazalékig terjedő kedvezményben
abban az esetben is részedül, ha október 31-ig
föladadojáuak legalább fele összegét egyszerre
befizeti, a befizetett adórószlelre nézve, a hát
ralékos összegre pedig azon esetben, ha már-,
cius 31-ig egj összegben befizeti. Akik ezen
adókedvezményre igényt nem tartanak, az
esedékes földadujukat a naptári évnegyed
keretén belül annál is inkább fizessék le,
mert ellenkező esetben a hátralékos búza
mennyiség utan negyedévenként 2 százalék
pótlékot tartoznak fizetni. Az adóívek L hó
10 ig bezárólag a földtulajdonosoknak kézbesittetni fognak, mindenki saját érdekét szol
gaija akkor, ha fizetési kötelezettségének e
hó 31 ig eleget tesz.

Összeírjak a mezőgazdasági termé
nyeket A földmivelésügyi miniszter a beho
zatali, es kiviteii engedélyek elbírálása céljából
tájékozódni kíván a mezőgazdasági termelés
ez évi eredményéről, miért .is leiratban uta
sította a megyei és jara.-i gazdasági felügye
lőket, hogy a felügyeletük alatt levő körzet
ben állapítsák meg a termésterUlelüket, va
lamint az idei mezőgazdasági termékmennyi
séget. A rendelet értelmében községenkinl.
össze kell irni, hogy mennyi köles, bab,
tatárka, borsó, lencse, lóhere, lucerna, bük
köny, széna, mák, len, vöröshagyma, foghagyíná,
fejeskáposzta, sárgarépa, kender, napraforgó,
tök, takarmányrépa, cirok, lóbab és baltacin
termelt ezidéu. Ezen adatokra lóként azért,
van szüksége a miniszternek^ hogy megálla
As őstermelők és a forgalmi adó. A pítható Jegyen, milyen mértékben vagyunk
gazdaközönség figyelmét felhívjuk arra, hogy külföldi behozatalra utalva.
a földbirtokosok és földbérlők, mint ősterme
lők, saját terményeik utan nem tartoznak
forgalmi adót fizetni. Ez az adómentesség
ironhan ahhoz j Jólléteihez van kötve, hogy
az illető gazda azt a körülményt, hogy ő
. tényleg őstermelő es bogy kizárólag csak a
saját termelvenyeit viszi eladás végett piacra,
a községi elöljáróság által kiállított bizonyít
vánnyal tudja igazolni, Ezt a bizonyítványt
negyedérenként, vagyis minden
harmadik
hónapban meg kell újítani. Az eladásra ke
Bákoslaé é s Őrletné
rülő termények piacra vitelénél ennek a bi
zonyítványnak mindig kéznél kell lenni, kü
lönben a forgalmi adót az őstermelőn is be
hajtják és adóvisszatérilésnek ez esetben
napi r — 4 vaggon őrlőképességü
nincs helye. Ha a termelő valamely termei
Z-mj-. ~. 1 m-Mj-. . i . bérletbe keres.
vényét nem önmaga, hanem egy megbízottja
(cselédje vagy m á s alkalmazottja) által küldi
Címet kér a
piacra, ez esetben a föulebb jelzett bizonyítkiadóhivatalba.
' ványon kívül egy írásbeli meghatalmazást is
kell adnia az illető megbízott részére, mert
ennek hiányában a. bizottsági közegeknek
jogukban áll a forgalmi adót kiróni é s be 4 szobával és a szükséges mellékhelyi
hajtani.
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
Fa és azénkiosztas. A czelldömöiki mölcsfákkal beültetett nagy kerthelyiség
járás közalkalmazottat részére a fa és széovan. Ciin a kiadóhivatalban.
kiosztás a holnapi nappal kezdődik, Tüzelő
járandóságukat elvihetik hétfőn délelőtt a
járásbíróság és állampénztár lisztviselői, dél
után a polgári iskola, szolgabirósag, állam Írógép keveset kassaált, azonnal el
rendőrség; kedden délelőtt a tanítók, jegyzők, adó •egtetrtntteW kUdélüvatalankba
pénzügyőrök, délután a nyugdijasok. Szerda
tói kezdődőleg a vidékiek vihetik el járandó
ságukat. Hivatalos urak a máv. czelldömöiki
szertarában reggel Tórától
12 óráig es dél j Kórház-utca 9. szám alatt egy teljesen
után 1 órától 4 uráig, ahonnét a fa díjtala i jó karban levő sertéséi azonnal eladó.
nul, a szén pedig métermázsánként 20 ko
rona befizetése ellenében történik. A szén
Jó házbál való f i a
ára a szertarnál fizetendő be.

Készítünk ízléses és divatos
kiáilitásban kötött, horgolt
nöi és gyermekruhákat, zsempéreket, kendőket, kabátokat
és sapkákat stb. stb.

Szakember*
m a l m O t

Égy modern l a k ó h á z

Látható irásu „Mignon"
Eladó hidas.

TANONCUL

IV. kocsiosztály as államvasntakon.
Az államvasutak igazgatósága decemberben
lépteti életbe a I V . kocsiosztályt. Az erre
alkalmas teherkocsikat most alakítják at.
Orvosi hir. Dr. Kovács Artúr, a buda
pesti Uj Szent János kórház és a bécsi egye teljesen u), azonnal eladó özv. Varga
temi klinika volt orvosa, lül, orr és gégeorvos,
Mihálynénál Czelldömölkön.
fül, orr és gégesehész (Győr, Árpad utca 42.)
rendel Pápán minden, pénteken fél 1—3 ig,
(Fő-tér 8 4 )
Czelldömölkön, a Bárány-vendéglő
Táncvizsga.
Kominek
tánctanár
október 14-én szombaton este 8-tól 4-ig épületében levő

felvétetik a Villanytelepen.
Egy nagy sertésül

Bérbeadó hentesüzlet

tartja második tánckurzusának, szép
ségverseny, világposta, szerpentin és
konfetti csata, férfi csunyaversennyel
egybekötött lánckoszorucskáját a Koro
nában. Sárközy zenekara muzsikál. Be
lépődíj 60 K. A szokásos vasárnapi
gyakorló táncórák
továbbra is meg
lesznek tartva, este 8 — 11-ig minden
' v a s á r és ü n n e p n a p .
FSldadót fizetők figyelmébe. Az 1922.
t v i XXI. tc. érteimébén. a földadót 1022. évi
inuu.hó 1-töl kezdődőtek buzaexlékbcn kell
T*J*-*f pedig <.!y miai r. Iwgy a földadó
K J v ' . *«onaját 5 kg. búzával egyetlené
kai i
kkinleni, ami' azt jelenti, hogy a
- w . uizta jövedelem minden koronája é s
ta

hentesüzletemet
teljes felszereléssel azonnal bérbeadom.
Érdeklődőknek felvilágosilás-al szolgá
lok lakásomon: Nemesdömölkiutca 45.
Stnbáa.Ferenc, hentes.

PA5Z.TA
P A S Z T A
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JOBBA LEGJOBBNÁL-

lén
KGUAT.T !
GAZDASÁGIÉ PULErEK. 6W
MALMOKBEFEDÉSÉRE ÉS RÉQ1 '
ZSmOELYTETÓK ÁTFEDÉSÉRE A
tEO ALKALMASABB
Kapható Vas es Hellem

tanulmányfej-, nöi
szépség .gyeráiöklelvetelekel (zsa
nér kép) készít
Schwartze Emil
festőművész.
Meghivásrá házhoz
megyek. Jeleukezé\ seket e lap kiadó. hivatalába kérek.

Köszönetnyilvánítás.

Eladó ház.

Mindazon jó rokonok, isme
rősök és jóbarátok, akik forrón
szeretett feleségem, illetve édes
anyánk
temetésén
megjelentek,
vagy részvétüket
nyilvánították,
különösképpen a vasutasok Temet
kezési egylete és a Kath. Legény
egylet, amely egyesületek zászló
juk alatt jelentek meg a végtisz
tességen, fogadják hálás köszöne
tünket. .
f
Nagy Károly é s családja.

Egy nagyobb h á z
szép nagy gyümöl
csös kerttel azon
nal eladó. Ameriká
ból hazaérkezettek
nek kiváló jó vételi
alkalom. Cím a kir
adóhivatalban.

Eladó ház.

'
'
'
Czelldömölkön Árpád-utca 30. s í alatt j
felszereltem a szabászati művészet min
den szükséges gépével.
Beszereztem egy legújabb rend
szerű szövetgombok készítésére szolgáló j

Női

ruha varrodámat

Czelldömölkön az ev.
templommal szemben
levő ház azonnal eladó.
*t lakóház két épületbú; áll, esetleg knlönkülön is eladatik. Cim
a kiadóhivatalban.

| Vadász Jenő

gépet, amellyel képes vagyok a készí
tendő
ruhához
szükséges gombokat
olcsón, azonnal előállítani.
~
A n. é. hölgyközönség szíves párt
fogását kérve, kiváló tiszteletlel

zongorahangoló.

, Specialista a zongora
• hang megváltoztatá| sában. Mindennemű
javítást elvállal. Cim
| a
kiadóhivatalban.
1

özv. dr. Balogh Zslgmoadaé.

| Forgalmi
könyv
H A R M Ó N I U M i adó
lapszámozva, hite-,
Egy jókarban levő

lesit ve, használat n
teljesen készen
kapható Dinkgíeve
Nándor paplrkereskedéséhea.

eladó. Cím a hiadóhivatalban.
Egy és féléves simmelhali

tenyészbika
azonnal eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Meghívó.
, A Vőnöczk községi Hitelszövetke?
zeP1922. október hó 3-án délután 8
órakor a Szövetkezet helyiségében

rendes közgyűlést tart.
Tárgya

á

közgyűlésnek:

Felszámolók és felügyelő-bizottság
választása.
Tisztelettel
Boda Géza, elnök.
Hangszerek. Zongorák. Gramofonok.
Minden hangiterünkvit jóuUMet vállalunk.

hapgszergyár
fiTERNBERG
Bndipait, Rákócil-nt gn
számú taj.t palotájában
'
írja meg axonnal, hoary milyen hangszerre
van szüksége H mi arról díjtalanul kúldunk
áraanlatot, ba ezen újságra hivatkoiik. Javí
tandó hangszerét t ildje postán gyárunkba.
Jutányosán ujjáalakitjuk. OrajBofontnUJaono• oknak legújabb hanglemezekről injysn és
bérmentve küldjük músorjegyzé'kunkét.
c

Cipész-üzlet

kibővítés.

Tisztelettel hozom a o. é. közönség b.
tudomására,- hogy hosszú évek óta a Kisutca 2. szám alatt levő

cipész üzletemet

Barakkból kivett

ablaktokok
felvasalva olcsón el
adók. Cim megtud
ható a kiadóban.

A uto
kisebb
nagyságban
megvételre kereste
tik. Az autó lehet
hibás állapotban is.
Ajánlatokat kérünk
a kiadóhivatalba.
Kétkerekű claplébkel bélelt

kocsi
cinpléhtetövel, mé
szarosoknak é s
henteseknek kivá
ióan alkalmas azon
nal eladó. Cim a
kiadóhivatalban.

DOLLÁRT

özv. Horváth Jánosné .Jaro.v»-utca 13. szám
».
alatti cipész üzletével kibövitettem ó l axt
és más idegen pén
átvettem, moatazoa kflleraeá helyzetben va
gyok, hogy igen tiazU lt'«viír.íodelflim'munkáit zeket a legmaga
a legpontosabban, gyorsan elkétfUhetein. sabb árfolyamon
Cipőfelsőrészt k é s z í t e k agy egyes
vásárol a
-darabokban:, mint t n c a t m n n k á b a n t leg(Kemenesaljái
Ta
Idiratosabb azabasbau "
Saját k é s z í t é s ű k é s z cipőkből nagy karékpénztár a. T .
CzelldómölS.
aktar. V e r s e n y k é p e s olcsó arak.
— ~ O z l e t t mben, ezejítu' a 1Y5 u yt a privát,
'mertekutáni inejir.>nd''!é.-ekrf f' MWt'ni: ke• uj lerfi n ö i us g y e r m e k c i p ő k e t
.^kitünóbb anyagból o'caú árak metteft. Ja
italok' aziit.: • l • II i : ülnek.
Szíves párlíofiást kérve.
kiváló ii ztL'ieUfi Papp Ernő.
,

b

Hírlapunk
nyomdájába
|egy fin tanonc
ul felvétetik.

