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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Megjelen minden v a s á r n a p regjei . 
Előfizetési ár : Egész ér re 240 K, fél évre 120 

K, negyed évre 80 koroja. 
Egyes szám ára darabonkint 5 kareaa. 

FílelösSLerkeszlö n kiadó : 
_ Szerkesztőség és kiadóhiTatal: ~ 

i Diokgreve Nándor könyvnyomdája-Czelldömötkön, 
D i N K O R E V E N Á N D O R . | ide intézendő* a szellemi részt illetö-közteméhyek. 

hirdetések és mindennemű péuzilletékek. 

Kirchner Elek. 
Fogadjátok szeretettel .az élet hosszú 

utján megfaradottat, aki pihenni tért J i közé -
tek ! Üdvözöljétek a szeretet fortissimojával 
a művészt, aki a magyarok dicsőségére és 
gyönyörködtetésére hasznába el azt a sok-sok 
esztendőt, amellyel kegyesen megáldotta az 
Ur!.Öleljétek meg a jövevényt, a Duna mel
letti város rajából idevágyott a Sághegy fü
vébe s meleg, szivét, művészete kincseit e l 
hozta tihozzátok, Ürüljetek, mert gazdagabb 
lett a a várostok I 

A győriek büszkesége, a-magjar zene
művészet lelkes és fáradhatatlau munkása, 
Kirchner Elek nyugalomba vonult és Czell-
dömölkre költözött. 70 esztendő után pihenni 
akar és itt akar pihenni. Hosszú és eredmé
nyes munka utan^ müvéaageoeráoiókat ne
velve fel, nagybecsű müveket alkotva elérke
zett ahhoz a korhoz, amikor jo! esik a pihe
nés, amikor büszkén mondhatja el, hogy 
raegérdsmelté a nyugalmat. Harmincnégy 
esztendeig volt Győrben a zenei életnek ve
zetője s ennek a harmincnégy évnek a mun
kássága által sikerült Győrt a magyar zenei, 
élet egyik főközpontjáva tenni. Egész életét, 
mindén erejét áldozta a zene szolgálatának 
s az eradményre büszkén tekinthetett vissza. 
Emléket, még pedig ércénél maradandóbb em
léket állított magának nemcsak a győriek 
szivében, de az ország zenészeinek emtókeze 
lében s a magyar zene történetében is. 

...Életének delét más városban töltötte, 
de az estéjét nekünk ajándékozza és ne 
feledkezzünk el róla, hogy az estnek, sz al
konynak is vannak sugarai. Az ősznek is van 
költészete, a nap lementének is varázsa és 
abban mi fogunk gyönyörködni. A megfeszí
tett munkában eltöltött évek tízesével állanak 
mögötte és nagyon megérdemli a pihenést, 
békét es nyagalmat D» vájjon tud-e nyu
godni az öreg művész, aki eddig nem ismert 
mást, csak a munkát, aki eddig nem tudta 
elképzelni az életet máskép, csak lelkes, izzó 
munkában? A Sághegy tövében nem zson-
ganak-e fel a szivében uj melódiák, nem 
csendülnek-c meg lelkében, ezen a drága 
hárfán uj, eddig nem ismert bájos dallamok? 
Nem alkot e nj csodás műveket ezután is a 
roagyar-müvészet örömére s elsősorban a mi 
gyönyörűségünkre ? 

-Köszöntsétek mély tisztelettel és fogad 
játok forró szeretettel a magyar művészt, aki 
pihenni t i hozzátok vágyódott, mert bizony 
mondom néktek, gazdagabb lett a t i vá
rostok.—•— f 

Az őszi és tavaszi vetőmag
vak csávázása. 

' .Magyarország szemes terményeiben az 
üszög évről évre rengeteg kárt okoz. Sajnos, 
gazdaközOnségünk nem veszi elég komolyan 
ezt a bajt. Megállapítja ugyan, - hogy üszög 
az ran, sőt bőven van, de ritkán veszi ma
gának azt a fáradságot, hogy számítás utján 
képet alkosson ssját kárának nagyságáról. 
Pedig ha ezt megtenné, megdöbbenne azon 
értékveszteségektől, melyeket évről-évre el
szenved, de amelyeknek tudatában nincsen és 
igy közvetlenül nem is érti, vagyis önmagát 

-ámítja. Hozzávetőleges becsléseink szerint az 
üszög évente több milliárd kárt okoz Csooka-
magyarországnsk csak a búzatermésben. Az 
idei termésben sok helyen elérte az üszög. 

kár a 40—50 százalékot, de általában megál
lapítható, hogy még olyan helyeken is, ahol 
csáváztak — de valószínűleg felületesen =— 

kár i«y is elérte a 10—20 százalékot va- | 
gyis tat. holdanként 2 q termés ment tönkre. 
Egy 10 holdas búzatáblán tehát 150 ezer 
koronás kárt könyvelhetünk el. 

A többtermelés soha olyan fontos nem 
volt, mint most. Azért ezúton & fáihívjuk a 
magyar gazdaközöuaégét, vegye fal az üszög 
ellen való küzdelmet l Tegye ezt meg ugy a 
saját anyagi érdekében, . mint közgazdasági 
szempontból. Ne riadjon vissza senki azon 
csekély munka és a.nyagi befektetéstől, mely-
lyel a vetőmagvak gondos csávázása jar. Heg 
fog győződni, hogy a magyar termőföld bő
ségesen meghálálja a munkatöbbletet. Ismé
teljük, tehát né vessük el csávázatlanul a 
vetőmagvakét. Csávázzunk ősszel és tavasszal 
is és csávázzuk a búzán kívül az árpát, zabot, 
muhart, kölest és az egyéb takarmány növé
nyeket is. Utóbbi években éppen a babon és 
borson érzékeny károkat okoztak a gomba-
betegségek. 

Az üszöukar ngy az őszi, mint a tava
szi buzinál és egyéb- gabonaféléknél egyfor
mán mutatkozik, de ugyancsak nagymérték
ben fert zöttek a vetőmagvak ugy az ősziek, 
miot a tavasírak a legkülönfélébb egyéb be
tegségek mint a levélcsikosság és a kitelelést 
veszélyeztető betegségek stb. által, melye: 
száma már akkora, hogy a gyakorlati gazda 
széket nem ismerheti mind. Ezért felhívjuk a 
gazdaközöoBéget az altalános csávazasra ugy 
ősszel mint tavasszal. Vannak ugyan olyan 
üszög tajták is, amelyek tl'eu a csávázás 
nem véd, de viszont vannak a vetőmagvakon 
olyan betegségek csirái is, amelyeket a csá
vázás kifejlődésükben méggátol és igy a fej
lődő vetést ezektől megvédi. Ezért újra hang
súlyozzuk, hogy feltétlenül szükséges és mér
hetetlen haszonnal fog járni, ha rendszeresen 
hozzászokunk fertőtlenített, vagyis csávázott 
magvak elvetéséhez. Felhívjuk még a konyha
kertészek figyelmet is' arra, hogy a nyugati 
államokban a vetemények- magvait is már 
rendszeresen csávázzák. 

Hegismételjük: Ragadjunk meg mmdíh 
eszközt a többtermelés érdekében és járuljunk 
az általános csávázással hozzá, szégyenletesen 
alacsony átlagtermésünk megjavításához Ne 
vonakodjunk a csávázással já ró munkatöbb-
Jettől, mert, ezáltal is nagymértékben javít
hatjuk átlagtermésünket. Németország a me
zőgazdasági tudományok okszerű alkalmazá
sával termés -eredményeit 35 éven bsfül meg
duplázta. Itt az ideje, hogy a tudományos 
kísérletek alapján mi is mezőgazdaságunk 
nívóját minél magasabb fokra emeljük. 

A.szakkérdésekben a magyar kir. Nö
vényeiét és Kórtani Állomás Budapest, I I . 
Debrői-nt 17, a növényvédekezö szerek be
szerzésére és használatára vonatkozólag pedig 
a magy. kir. Töldmivelésügyi minisztérium 
Gyógy és Ipari Növény Forgalmi Irodája 
növényvédekezö osztálya Budapest, IX. Lónyai 
utoa 7. ad meg minden felvilágosítást. 

A hét politikai eseményei. 
Az ellenzék a jövó hétre össze akarja 

hivatni a képviselőházat, azonban ez meg
hiúsult. Most a szünetben egy ellenzéki szö
vetkezést szeretnének minden áron létrehozni, 
amelynek keretében együtt lehetnének a de
mokraták a szocialistákkal s esetleg a ke- | 
resztéoy ellenzékkel. Az ellenzéki szövetség' 
programmjáu olt szerepéi az ország kormány-
formájának rendezése, ami nem más lenne, 
mint alkalom, hogy megújítsák az 1918 ban 
történt 'szomorú állapotokat. A szövetségnek 
aligha lesz sikere, mert. még az ellenzékben 
is vannak, akik nem akarnak egy táborban 
lenni az országrontó szocialistákkal, akikről 
igen érdekes adatokat tudunk meg a nem
zetgyűlési képviselők életrajzát tartalmazó 
almanachból. 

Elárulja ez a könyv, hogy kik is azok, 
akik a munkásság védőiként szerepelnek, 
mostanában. Valamennyi tagja volt a kom
munizmus alatt 'a kommunista pártnak *s 
Györki, Jászai, Miakics, Peidl, Peyer, Propper, 
Reisiuger, Rothenstein tagjai voltak a szov
jetparlamentnek is. Persze s törvényekkel 
mindegyik hadilábon állott: Farkas István 
lazításért. 14 napra, Klárik Ferenc 2 hónapra, 
Peidl üyula rágalmazásért 12 napra volt 
elitélve. Peyer Károly ellen gyilkosság kísér
lete címén a vád, Pikler Emilt csalás miatt 
ítélték el, Vanczákot orgazdaság, Szeder Fe
renc lopás miatt állott vád alatt. Rothenstein 
Hór a bécsi rendőrség elől menekült Buda
pestre s azóta az Itteni rendőrségnek okozott 
elég sok gondot. Hatan vannak közöttük, akik 
még az elemi iskolát s ím végezték e l 

H I R E E . 

Szobafestést, 
templomlestést a 

. — • ? 

l egú jabb mintáit ezé-
í in t kész í t olcsó arak 
meliett Lsilics Milán 
festő ' Cze l idömölk , 
N e m e s d ö r a ö r k i -utca. 
Mázo lás t é s a . fes té 
szet k ö r é b e vágó 

minden j av í t á s i 
azonnal kifogástala

nu l e lvégez . 
Egy j ó m a g a v i s e l e t n 
fiút tanoncul felvesz. 

Hogyan lehet |4t ka
rosával 800 koronát 

megtakarítani I 
Vegye megg- a 

; , Z E U S " - t 
Savoana különle

gesség. Csodalatos ha
tása abban nyilvánul, 
hogy hideg uton galva
nizál bármilyen fémet, 
mely már színét elvesz
tette, egyszeri, áttisztí
tás utan eredeti uj szí
nét adja vissza. Azon 
fémtárgy, amely Zeua-
sal trsztitodik, többé 
-nem okszidálodik. Egy 
csomag ZEtJS megfelel 

40 üveg fe,mtisztító 
szerhez arányítva. Vö-
rOs és sárgarezet p i l -
lanat . alatt nikkelez. 
Ezen francia mérnők 
ideális találmánya Ma

gyarországon óriási 
szenzációt kelteti. Ké
szítő: Dr. Vee, L Bue 
D'Enghíen Pária. 

Egyedárásitási főrak
tár Herzíelá Bór fű
szer és gyarmatáru 

nagvkeraskedőnélCiell-
i w i a 

Kapható csomagon
ként 1 bank, 41 K. 

F . I R Í I Í I há7 Ugy gazclaségra, va-

nek a!- XI Á V Kernenesmagasiban 
kalmas azonnal eladó, — 
Felerésze azonnal elfoglalható. É r t e k e z n i 
lehet Werni tz Aladárral Kmagasiban. 

i pápai aaacius Szombathelyen. 
Schioppa Lőrinc pápai nuncius a tegnapi na
pon érkezeit Szombathelyre, délután fényes 
segédlettel litaui.it tartott, utánoa pedig Intő-
gátasokat telt. Ma délelőtt Ünnepélyes szent-

, misét' pontifikál és hétfőn déhilán utazik vi.-z-
sza Budapestre. 

Esküvő. Kedden délelőtt fényes esküvő 
folyt le a helybeli apátsági templomban,, 
mikor is Ábrahám István vegyészmérnök vezette 
oltárhoz dr. Pletnits Ferenc ügyvéd kedves 
leányát Katalint. Az csketési szertartást Jándi 
Bernardin apát végezte, szép beszédet inté
zett az ifjú párhoz. Mint tanuk Horváth Elek 
miniszteri tanácsos és Bocskor Antal kúriai 
bíró szerepeltek, a oyoszolólányLtiszlet .pedig 
Porkoláb Sári, Szegfy Juliska és Adorján 
Vera töltötték be, Esküvő után az uj pár 
elutazott. 

Berzsenyi Dániel szobrát a szobor
bizottság ' Czelldömölkön óhajtja (elállítani, 
amelyre már elég szép nsgy alap ran, ennek 
az alapnak növelésére 500 koronát volt szí
ves adományozni dr. Czifrák Jánosöé. 

l e l j á ruc ikkeke t szabad engedély nel--
kfil külföldről behozni ? A külföldről engedély 
nélkül behozható árucikkek jegyzéke a leg
utóbbi változásokkal kiegészítve nyomtatás
ban megjelent A külfölddel érintkezésben 
álló kereskedők és iparosok e jegyzéket az 
előállítási költség ellenében beszerezhetik a 
győri kereskedelmi és iparkamara titkári h i 
vatalában. „' 

Fe ln l l i i e tés . GOnye Károly, alsósági 
vendéglős 350 koronát felülfizetelt a mozdony-
fűtők által tartolt szüreti mulatságon. 

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

tári és mészáros 
mérlegek--legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

Horváth József 

Hother r- Schr ant z,Clay ton 
Megnyílt! = ± Kerületi vezérképviselete 

Shuttleworth 
= Czelldömölkön. 

Eredeti gyárt áron szállítnak: 

Gőzcséplökészletet, 

Benzinmotoros 
cséplökészletet, 

Sttogaz-
c s é p l ő k é s z l e t e t . 
Bárány vendéglő épületében, Sági-ü. 2. 

Ekét, boronát, azecgkavágót, 

répavágot, vctőűépet, darálót, 

rostát, szénagytijtőt és jár 

gáiyt. Költségvetés Ingyenu 

DttUlan mérnöki látogatás. 

". H Tekintse meg rr~. 

T u i n t a r a k t á r u n k a t 

Sürgönyeim: 

mérlegkészitőnél I 
bathely. Szent Mártoo-
u. 7, (Kisfaludy.a. 18.) 

Aníogénhegesztés. 
Réztárgyak, varrógépek 

kerékpár, gazdasági 
eszközök és gépek, ma
lomgépek és vashordók 
forrasztása jótállással 

eszközöltetik. 

Eladó 
szőlővesszők! 

Nagyobb és kisebb 
kiv i te lben november 
hó e lső felében le

e n d ő s z a l m á s s a l 
aOO^ezer szőlőolt
v á n y r ippor lá l i s ala

n y o n , 200 ezer 
d i r e k t t e r m ő gyöke
res nova, 200 ezer 

| d i r ekUern iö gyöke-
I res. oltel lo, 200 ezer 
! gyöke re s bazai vesz-
i s z ó , 200 ezer gyö

keres r ipar ia . porta
lis, 500 eaer sima 

' . riparia portaTis.-
! Baűácsonyvidéki 
szóló'telep' kezelő 

1 sérje Tapocia, l 
(a Balaton mellett.) 

* á g y 
l sodtonybeléllel 
t azonnal eladó-ÍCim 
L_a kiadóhivatalban. 

http://litaui.it
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Hatásáig. M 'In i l F-T.ne iró' szerdán 
Mzassögot kötött Fedik Sárival Rtraapestea. 

1 zUrcaal áradása. A folytou tartó 
esőzések a Harczal folyót is kiléptették a 

• medréből, a körülötte (ekvó rétek mind TÍZ 
alatt Tannak. Boba és Pirit között a folyón' 
levó ludat annyira megrongálta az áradás, 
hogy rajta közlekedni lehetetlen. 

Tanító-választás. A helybeli at. auya-
gyfllekezet ma d. u. 3 órakor közgyűlést tart, 
amelyben a rendszeresiteu I I I . tanítói állást 
fogja.választás utján betölteni. Amint érte
sülünk, a választás egyhangú lesz, mert a 
közbizalom osztatlanul Tóth Dénes lanitó 
személyében Osszpuntosul, aki már a megelőző 
két tanéven keresztül végezte a IL és HL 
osztályú tankotelesek iskolai oktatását nagy 
szorgalommal, hozzáértéssel és igen szép 
eredménnyel, ennélfogva megválasztása bizo
nyosnak mondható. 

Elhunyt kis üu. Szarta Károly hely
beli férfiszabó 1 éves fiacskája hirtelen el-
hunyt.- Csütörtökön temették az ismerósOk 
nagy részvéte mellett > . 

Heghalt öreg újságárus. Az újságot 
utcán vásárló közönségnek égy .ideig hia-

- nyúzni fog a Csuka bácsi, akit e néven ismer
tek Czelldömölkön, az Oreg újságárus. Kora 
reggel elkezdte mar az utcákat róni és áru
sította a legfrissebb újságokat. Idős kora 
dacára sokat fáradott, hogy az ujságárusitas-
sal megkeresse a uapi szükségletet. Par nap
pal ézelOtt megbetegedett, de a betegségnek 
gyenge szervezete mar nem birt ellenállni, 
meghalt Temetése szerdán volt. 

A postai díjszabásban folyó hó 5-túl 
beállott változások. A belföldi forgalomban a 
.bérmentesítési díjtételek uem" változtak. Aján-

j lás i dij ugy a bel-, mint a külföldi forgalom-
í "ban 50 K, ezpreszdij ugy a bel-, mint a 

külföldi forgalomban 100 K, külső kézbesí
tési tértiéiben 250 K, a tértivevény és a 
kifizetési utasítási dij 50 K, utólag kérve 100 
K. Levél bérmentesítési dqa a) Ausztriába, 
Cseh-Szlovákiába, Lengyelországba, Német
országba, Olaszországba és gyarmataiba, va
lamint Romániába 20 gr.-ig 40 K és miuden 
további 20 gr.-ért 25 -K, bj egyéb küllőidre 
20 gr.-ig 50 K és minden további 20 gr.-ért 
25 K. Levelezőlap dija az a) pontban említett 
viszonylatban 22 K, egyeo kUilOldre 30 K. A 
nyomtatvány, áruminta és üzleti pap,rku.de-
nkénjeV-JJérmenlesilési dija külföldre 50 gr.-
keut, vagy ennek töredékéért 10 K, de az 
árumintáknál legalább 25 K, az üzleti papí
roknál pedig legalább 50 K. 

KóiüsztTiselök figyelmébe. Azoq köz-
aikalmazottak, akik gyermekcipó utalványaik 

•ellenében megfelelő számú gyermekcipót nem 
kaptak az eloszló helyen, azok gyermekcipó 
utalványaikat és 950 koronát küldjenek be 
a magyar köztisztviselők-szombathelyi kiren
deltsége címére Petófi-ulca Ö. szám, ahonnan 
majd a kért megfelelő szamu cipót saját 
költségükre megfogják küldeni, avagy az ér
dekeltek Szombathelyen a köariszl viselők ki 
rendeltségénél nyerendó kufo.i utalványra a 
nagyobb cipót megvásárolhatják. Az október 
havi élelmiszerek október 30-ig kiváltandók. 

Tegnap mar 8 korona volt egy zsemlye 
CzelldöniölkOn; ugyan ezt még valahogyan 
meg lehetne érteni, csak hát a nagyító üveg 
hiányzik mellőle, hogy az ember egy helyett 
kettót no vegyen ki egyszerre. Oh, boldog világi 

A tanonctartó iparos ei kereskedő 
nrak ügyeimébe. Az ipariskolai Szervezet 
82 poutja alapján (d) kérem az iparos és 
kereskedő urakat, hogy vidéki munka és vásár 
miatt az iskolából távol levő tanonc mulasz
tásait nálam előre bejelentem szíveskedjenek. 
A kereskedelmi minisztérium áltaf. kiadott 
iskolai Szervezet 22. pontja pedig azt mondja: 
• üzleti okok igazolásul csak akkor fogadha
tók el, ha azokat az igazgatóság elfogadha
tónak la l i l j a . , ily esetekben is kérem 
előzetes bejelentést Az ipariskolai Szervezet 
81. pontja alapján pedig — mivel az iskolai 
beiratáaokra kitűzött idő rég elmúlt — ké
rem, hu.;- az ezután beiratkozandó inasokat 
bármely napon a déli órákban szíveskedjenek 
hozzám küldeni, mivel a beiratásukat ma-
gamoak kell foganatosítani. Barabás Ernő, 
ipariak, igazgató. 

Falusi népakadémiák. A XIV. Qrszá 
gos_Katboiikus Niggyülésen résztvetí -leiké-
szék és tanítók szerdán délelőtt tiz órakor 

Waz Országos Katholikus Szövetség díszterme-
« ben megbeszélést tartottak, amelyen a fa'usi 

uepasaaömiák' szervezésének megállapításáról 
volt szó. Az értekezleten Zsembery István, 

Víz Országos Katholikus Szövetség alelnöke 
elnökölt. Szentivanyi Károly prépost is'mer-
tette a népakadéroiák szervezési rouokálalaü. 
Rámutatott, hogy a falosi alsó néposztály 
meglehetősen eltávolodott a hiltől,—mert a 
néppel oem törőduk" eléggé. ,A jövő tévé 
kenykedésúek elsősorban a- lecsökkeni - hitéle
tet kell Webre*: n ie, ezzé! egyidejűleg hatá
sosan muekalkbdni kell a keresztény közgaz 
daság~kiszé :—!t-'-r;i s véjjül magasabl 

48. szam. 

túrát kell adni a népnek. Ezeknek s célok 
nak az átérésére egyetlen ut a népakadémiák' 
megszervezése. Az akadémiákat a falusi nép. 
iskolákkal kapcsolatban kell kiterjeszteni. .\?\ 
értekezlet számos hozzászólás után egyhaü' 
gulag elhatározta, bogy az ismertetett irány 
elvek, alapján a népakademiák megszervezé 
séhez.az előkészítő munkálatokat folyamatba, 
teszi. *L 

Molnár'Ferenc is Fedik Birt házas 
ságot kötöttek. A Színházi Élet címlapján aa 
irodalmi es színházi világ két reprezeután 
sának együttes féuyképét hozza. A vezércikk 
is az uj párról szól. A napilapokat is meg-
előzve hoz hírt elsőnek a Színházi Éiet erről 
a házasságról. A gazdag és tartalmas lap ára 
50 korona, negyedévi előfizetés 500 korona. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körut 29. 

Sport Sportegyesületünk football csa
pata ma vasárnap délután játsza ezidei őszij 
bajnoki mérkőzését a sopronf Sportegylet jól 
összeállított csapatával. Ezzel a mérkőzéssé 
az idei szezon befejezve lesz. 

A Kodolanyi fele hires 
Zsebnaptar 63. evlolyama as 1923. evre| 
megjelent Megrendelhető a Gazdasági La 
pok kiadóhivatalánál Budapesten, Jozsel 
utca 15. Ára 250 korona, ajánlott küldés 
sel S10 korona. 

Szenzációs nyeremények. Két millió, 
három millió, sőt ot.-míiuú koronát is nyer 
hel az uj m. kir. osztálysorsjátékon. Hivata 
los arak: egész 200 K, fel 100 K, negyed 50| 
K. ív .. levelezőlapon november 12 ig, 
mert a sorsjegykészlet a nagy kereslet foly
tán húzás előtt elfouy. A rendelt sorsjegye.ll 
és hivatalos játéko rvet azonnal küldi Bsnkőj 
Bank részvénytársaság Budapest Andrássy 
ut 60 

K Q L L A R I T 
TÍfrTT^Tel, B O R t E M E 3 E - -

GAZDASÁGI EPULETEK, OrAitAK. 
MAtrVlOK BEFEDÉSEPE tS REül 
ZSifIOEtTTETOKATFE:::s'=£ A 

LEGALKAIMASA^S 
KapbatO Tas is Hellem 

£őr£rmtÍM r*r* L&> roa 

. I fssolTtay-

fényképeket, 
taanlainyfej-, ai i 
szépség .gyermek-
lelvételeket (zsa
nér kip) kisüt 

Schwartze Emil 
festőművész. 

Meghívásra házhoz 
megyek. Jelenkezé-
sekot -e lap kiadó

hivatalába kérek. 

[Cipész üzlet áthelyezés. * tfSgLSS; 
hozom, hogy Czelldömölkön, a Kis-utcában évek óta fennálló 

. , r * . « _ l _ , 0 f Sági-utca 3. szám alatti dr. 
C i p c S Z U Z l C l C l T l C « - Porkoláb Mihály ur házába 
helyeztem át. A Baross-utca 13. szám alatti mübelytelepemet 
továbbra is fenntartom. Sági-utcai nyílt üzletemben nagy rak-
Itirt tartok saját készítésű féríi, női és gyermekcipőkben, 

.Jmelyei a legjobb anyagból, divatos kivitelben vannak ké-
9 " "vJipzltve. Cipőfelsőrészt- készítek ugy egyes darabokban, * mint 

tucatinunkákban a legdivatosabb szabásban. Versenyképes 
JolCSÓ árak 1 Mérték utáni megrendeléseket, valamint javításo

kat azonnal elkészítek. 
[Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel Papp Ernő. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok, isme-' 

rősök és jóbarátok, akik felejthe
tetlen kis fiunk temetésén megje
lentek, a ravatalra-koszorút vagy 
csokrot helyeztek, nagy bánatun
kat részvétükkel enyhítették, fogad
ják bánatos szivünk bálás köszö
netét. Szarka Károly és neje. 

aiTit 
D A . S 7 T A P A S Z T A 

JOBBA LEGJOBBNÁL-

Vadász Jenő 
zongorahangoló. 

Specialista a zongora 
hang megváltoztatá
sában. Mindennemű 
javítást elvállal. Cim 
a kiadóhivatalban. 

7 hold 
prima 
nal elfoglalható. 

szántóföld bérletbe ki
adó és azon-

özv. Varga Mihályné. 

Bérbeadó vendéglő. 
Felsőmesteriben jóforgalmu vendéglő
met teljes felszereléssel azonnal bérbe
adóm. Érdeklődők forduljanak Karáth 

fmre vendéglőshöz FelaSmesteriben. 

Használt, jó karban, levő 

v a s k á l y h á k 
eladók Horváth leljek lakatosmesternél 

Celldömölkön. 

Égy modem-fakóbaz 
4 szobával és a szükséges mellékhelyi
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
mölcsfákkal beültetett nagy kerthelyiség 

van. Cim a kiadóhivatalban. 

Hangszerek. Zongorák. Bramoionok. 
Minden hangszerünkért jóullist vállalunk. 

hangszergyár 
S T E R N B E R G 

Bndapezt, Bákáesl-lt gn c 
nimu u j . l palotájában 

Írja meg azonnal, hogy milyen hangszerre 
vma szüksége ét mi arról díjtalanul küldünk 
araánlatoL, ha ezen uiaágra hivaikozik Javí
tandó hangszerét ktjldje postán gyárunkba. 
Jutányosán ujjáalakitjik. Gramofonlnl»[dono-
soknak leguiabb hanglemezekről lngvSB éa 

bérmentve, küldjük műaorjegfzekünket. 

Fél holdon 
t e r m e l t 
azonnal olcsón eladó". Cim a kiadóban. 

k u k o r i c a s z á r 

Női ruha varrodámat 
Czelldömölkön Árpád-utca 30. sz. alatt 
felszereltem a szabászati művészet min
den szükséges gépével. 

Beszereztem egy legújabb rend
szerű szövelgombok készítésére szolgáló 
gépel, amellyel : képes vagyok a készí
tendő ruhához szükséges gombokat 
olcsón, .azonnal előállítani. 

A n. é. bölgyközónség sziveípir t-
fogását kérve, kiváló tiszteletiéi 

özv. dr. Balogh Zsigmoadné. 

Egy. (tikárban levő 

H A R M Ó N I U M 
,_ eladó-.--Gfm-«JtiadóhtVAlalban. 

Egy és féléves simnittnali 

tenyészbika 
azonnal eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

Eladó ház. 
Egy nagyobb ház 

szép nagy gyümöl
csös kerttel azon
nal eladó. Ameriká
ból hazaérkezettek
nek kiváló jó vételi 
alkalom. Cim a ki 

adóhivatalban. 

Eladó ház. 
CzelrdümOlkön az ev. 
templommal szemben, 
levő ház azonnal eladó. 1 

A 'lakóház két épület
ből áll, esetleg külön-
külön is eladatik. Cim. 

a kiadóhivatalban. 

Barakkból kivett 

ablaktokok 
fel vasalva olcsón el
adók. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Szakember, 
napi 1 — 4 vaggon őrlőképességü 

m a l m O t Etíjl 
kiadóhivatalba-

Bérbeadó hentesüzlet 
Czelldömölkön, a Bárány vendéglő 

épületében levő 

hentesüzletemet 
teljes felszereléssel azonnal bérbeadom. 
Érdeklődőknek felvilágosítással szolga- [ 
lok lakásomon: Nemisdömölki ulcá 45. j 
Stubán Ferenc, hentes. 

Készítünk ízléses és divatos i 
kiállításban kötött, horgolt 
nöi és gyermekrühákat, zsem-
péreket, kendőket, kabátokat 

és sapkákat stb. stb. 
_ Rákosíné és Őrletné 

„ Eladó hidas. 
Kórhiiz-üica 9. szám alatt egy teljesen I -. 

j ó karban leyö seriésói azojinal eladó fojyfjtgfjjj 

Jó házból való fin e 

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

a kiadóhivatalba. 

Kétkerekű clnpléh-
hel bélelt , 

k o c s i 
clnplehtetóvel, mé

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

kiadóhivatalban. 

TANONCUL 
Villanytelepen. 

Egy^nagy sertésól, Látható ii^u;,J\jtignon" 
leijescn uj, azonnal -TtaTtö-' özv^ 'Varga Írógép k w é s e t használt, azonnal el 

Mihálynénál Czelldömölkön. adó. Megtekinthető kiadóhivatalunkba 
. T : . ; , 

Bútorozott 

szoba 
közel a vasút

hoz kiadd. 
C i m a k i a d ó b a n . 

http://rku.de-
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