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K, nepjed évre 60 korona. 

Egyei ;zám ára darabonkinl 5 korsna. 
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ítl-rí i itczendök :. i-zeüi-mi résrt illető k ö z l e m é n y , k. 

hirdeté-'k és m:ud<'irneaiü penzittetéLek. 

Szobafestést, 
templomfestést a 

legújabb minták aze 
rinl készít olcsó árak 
mi llell Lalics Mllái 
féstO O lldömölk, 
Neinesdomölki -ulca. 
Mázolást éa-a festé-

_ i azel körébe vágó 
minden javítást 

azonnal kifogástala
nul elvégez, 

Egy jómagaviseletü 
| Sut tanoncul felvesz. 

A geszti sírboltban immár negye
dik éve alussza békés, örök álmát a 
legnagyobb—magyarok egyike, Tisza 
István. Négy éve immár; hogy orgyil

kosok fegyverétől ledőlt s pihenni tért 
a magyar törtőnelem utolsó tizedének" 
legigazibb magyarja. Földre hanyatlott 
a legbátrabb férfi, aki nem bujt el a 
népitétetnek csúfolt őszirózsás puska | 
elől, df ugyanolyan keményen nézett 
a gyilKOsók szemébe, miot amilyen tör- ; 
hétetlenül szilárdan i l lo t l egész életében | 
ellenfeleivel szemben. Ledőlt a cédrusfa. ' 
A hálátlan nemzet, melynek csak akkor 
lelt volna rá igazi szüksége, a nemzet, 
melynek fejéről csak az ő erős keze 
tudta .volna elűzni a közeledő szenve
déseket, a nemzet nem tudta, -nem 
merte őt megvédeni. A csőcselék ítélt 
s puskadörrenés folytán beteljesedell 
Tisza István és Magyarország végzete. 
A nagy magyar hazatért pihenni a 
gtazti sírbolt homályába, mi elindulha
tunk a szenvedések hosszú kálvária 
útjára. Mert reá is ráülik igazán a mgy 

rangot küllő mondása. Elestünk ak'.-or 
én, te és mi mind. 

A geszti sírbolt immáron négy éve 
zárja magába a nagy halottat, de Tisza 
István igazsága most már napnál vilá
gosabban ragyog előttünk. Most már 
teljes nagyságában látják azt a tövis-
koszorút, melyet a háborúban hordott, 
most már felfogjuk fogni, azt a lelki 
erőt, amellyel elviselte azt a legször
nyűbb vádat, amellyel-ártatlanul illet
ték. Az egész háború folyamán Twza 
mindenki előtt ugy élt, mint a háború 
okozója. Mindenki meg volt győzedve 

megerősítéséi célozza s amely tulájd vuképan 
minden magyarnak az á 'ma és minden ke
resztény nemzeti kormánynak a kötelessége. 

Szenzációként hatott pili l ikai körökben 
Sándor Pálnak, a magyarországi zsidók egyik 
vezetőjének az a cikke is; mely egy amerikai 
újságban jelent meg. Sándor Pal mar a ta
vasszal csinált ?gy óriási baklövést, mikor 
azt merte állítani, hogy a Fridnch kormány 
hívta be 1919 ben a kommauizmus ulau a 
románokat. Most az amerikai lapban rette
netes dolgokat mond el a magyarságról s 
olyan dbtgokkal rágalmazza meg ezt a sze
rencsétlen nemzetet, hogy az ember elképed, 
ha olvassa. A cikknek érdekes ' loiytatása 
lesz, mert Sándor Palt feljelentették hazaaru-

eirves- I e s nemzetgyalázás miatt s ezt a gyaiaza-
hogy a rettenetes verontasnak egyes- l Q l „ „ . „ j , , , ^ %Uíihd togja s z á r a z o l l elvinni, 
egyedü l Tisza volt az oka. Az ő keze ! A kül lőidén 

idéz t e e lő és az nem-engedte befejezni. 1 

rodik előttünk. Most már megértjük a 
nagy lelkierőt, most már bámuljuk a 
csudálatos férfiasságot, most minden 
magyar-mintaképéül állítjuk oda azt a 
nagy szivet, mely mindig egész félre
ismert élete alatt csak nemzetééri, ha
zájáért élt és dolgozott. Most már fel
fedeztünk magunknak egy uj sir!, ahová 
imádkozni, férfiasságot, önzetlenségei, 
hazaszi relelet tanulni járhatunk. 

A nagy halott pihen, de igazsága 
él s* neve örök fénnyel ragyog a magyar 
nemzet pantbeonjában. 

Dr. Kemporl Elek. 

A hét politikai eseményei. 
A nemzetgyűlés összehívása meg nincs 

mezállapitva pontosan, de valószínű, hogy 
csak 15-ike kűift' kerül ra a sor. Addig is 
mindenki a ininisztorelnök hódmezővásárhe
lyi* beszámolójára kíváncsi, amely bir szerint 
érdekes részletekben fog bővelkedni. 

Az olasz fascisták diadala persze sok 
fejtörést okoz mindenfelé. A magyar képvi-
se ők közölt is vannak többen, kik jzeretné-
n.fc ahhoz hasonló erős nemzeti szervezetet 
létrehozni a a napikban már a programm-
jokat is közölték. A prográinm csupa olyan-
gondolato' larjalinaz, mfíiy—a—m^r-variiig 

Hogyan lehet 49 ko
ron.i- al 800 koronAt 

megtakarítani 7 
. . v- meg a 

Z É U S " - t 
Savonna különle-

g esten. Csodálatos ha

j i 

mzal bármilyen fémet, 
meiy mar színét elveu-
telie.. egyszeri stliszti-

vazetörs talált s aje]kes vezető m-gmulatla, 
hogy :i mi iQuságünkat fi-: íetót leíkesiteüi, 
a mi fiataljainkkal lehet dolgozni. Csak ve- I 
zeló Ke;l hozzá. A példa vonz, mondja a ! 
közmondás. A vezcl.V példája magával ra-
-dtl'.;. a Ufókat,Jaz •"• lelkesedébe, buzgósága 
ot l ;égjett valameunyi társa lelkében.. Jklegle- i 
rerHtett egy gyönyörű könyvtárt, melynek- ': 

köteteit szerető gonddal vaiogaita Üsaze, hogy | Fása abban nyilvánul, 
olt helyet találjon mindaz, amimuvéaei, szí- 1 hogy hideg utongalv*-
vet lelket gyönyörködtető es magyar. Nem 
volt azonban semmiféle mozgalom, jólékouy-
célu, vágy' nemzeti, melyben reszt nem vett 
volna. Mindenütt ott volt s munkájánakJÜ.U- j tás utan eredeti aj tzi-
dig meg vo t az eredménye, mert szeretetre | nét adja vissza. Azon 
méito egyénisége egyaránt kedves vult, az 
öregek, a fiatalok előtt s szavát örötnratl 
hallgattak miudeoült. 

Mo-st ime buciul mondott az alsósági 
i iskolának, baraiainak és azoknak, akiktől 

talán legnehezebben valt el, a kicsiuyeknek. 
Engedjetek hozzám a kicsiuyeket, muudta az 
Ur s • nnél szebb jelmondatot, ennél szebb 

. hivatási nem ráhaj that senki magának. Hett-
liuger üusztáv ezt választotta s most el kel-

| lett bagjnik a sági kicsinyeit, hogy uj lelke
ket formáljon jóvá^ueraesaé. Bizonyos, hocy 
eztset is ugyanolyan szeretettel öleli magá
hoz, mint az ejjijigi lanilványait, bizonyos, 
hogy « szergényi gyülekezet is mag 'fogja 
érezni tnmar, hogy buzgó munkás lépeti 

•^-kertbe, mely a jövő szamára neveli n. ieg-
; szebb vTrTgoTtaC~"OJpmmé 1" gratulálunk á" 

szergéoyi gyülekezetnek, me>y megtalálta a 
vezérét. 

A n y á m , é d e s a n y á m • • • 

Uutatrány izerz^nek mo«t megjelenfi vene»kűtett.b6l 
Anyám, édes anyám, ne szidjon meg érte. 
A babámmal tegnap kimentem a rétre, 
í íem tudom én, hogy volt, hogy miként i - történt 
De az ajkam c<ókra átaladtani önkém. 

S azóta szenvedek, 
Szivemből szeretek. 

fémtárgy, amely J 
sal tisztitodik, többé 
nem okszidalódik. Egy 
cs jinag ZBUS megfelel 
•40 üveg femtisztitó 
szerhez arányítva. Vo-
ríi és sárgarezei pi l-
lauat alatt nikkelez* 
Ezeu francia mérnök 
ideális találmánya Ma

gyarországon óriási 
szenzációt k-eltett Ké
szítő: Dr. Vtie, L Raa 
D'EnQhien PárU-

Egyedarábitúi főrak-
tat Barxiald Mór 1U-
szer és gyarmatáru 

nugykereskedőueXiell-
dömolk. 

Kapható csomagon
ként 1 frank 45 K . 

csókos az Ő szája. 

Ezzel szították ellene a gyűlöletet, ez 
a jelszó töltötte meg az orgyilkos fegy
verekel. E miatt a vád miatt kellett 
Tiuza Istvánnak ártatlanul mártírhalált 
szenvednie. S ime elég volt pár esz
tendő arra, hogy teljesen világossá le
gyen az, mennyire hamis, mennyiie 
gonosz volt a vád, mennyire ártatlanul 
és méltatlanul hullott a fejére az átkok 
özöne. Nem kellett hozzá más, c ak 
egy kis utána járás, egy kis munka és 
kiderült, hogy azon a minisztertanácson, 
amely a háborút " elhatározta, épen 
Tisza volt az egyetlen, aki tiltakozott 
a háború ellen. S amikor szavával a 
többieket nem tudta meggyőzni, írásba 
foglalta tiltakozását és ugy juttatta el 
az uralkodó kezeihez. Szava, irása 
hiábavaló volt, a háborút elhatározták, 
de az irás most is meg van és te'jes 
igazságot szolgáltatóit azóta a nagy 
mártír emlékének. A háború kitört és 
most már nem vo't, nem lehetett más 
célja Tiszának, mint a nemzetet egye
síteni és végig küzdeni becsülettel a 
harcot, mindaddig, míg becsuléfes bé-
két kaphatunk. Tisza volt az, aki 1916-
ban az elaö lépést meglette az ifjú ural
kodónak a békekisőrlet felé\ Sajnos ez 
nem sikerült. Tisza István némán vi-

; Í- az igaztalan vádat - ártatlansága 
tudatában hordo.ta váliáu a.súlyos ke-
j^sztet s ment, rm-nt a csőcselék gyil-

Vos puskacsővel elé.— : — 
Négy éve pihen a nagy halott a 

geszti sírbolt mélyén, de nagysága az 
évek folyásával mindinkább kidonibo-

A tfttok nemzeti kormány, KeTBal basa 
kormánya, a mull uapokbao azt kövelelte 
az aulámtól, hogy Ürit^e ki Konitantmápolyt. 
KOzbenlemondatlák a szultánt is. akinek a 
gyengeségével nincsenek megelégedve. Az 
antant egyelőre hallani se akar róla i megint 
a további háború veszedelme lebeg a tarol 
kelet felett. Valószínű azonban, hogy az antant 
mégis kénytelen lesz engedni s c*ak az első 
pillanatban csörteti a kardját.. 

ii-.r.vi az ' arca, 
Éiles anyám, l ia en volnék a babája ! 
Eifeldnék mindant, csupán csak őt látnám, 
És ha egyszer szólna: »L''gyél az én mátkám I 

Hettlinger Gusztáv. 
- A. kemeuesaljai tanitugardának egyik 

legkedvesebb és legtevékenyebb tagja változ
tatta meg e héten működési színhelyéi. Ua 
iktatják be Hpttiioger Guszlávot a szergényi 
.••varig, gyülekezet laoitoi állásába, melyre a 
hívek egyhangú bizalma meleg' szeretettel és 
lelkesedéssel meghívta. Rövid, de eredmények- I 
ben annál gazdagabb működés utan érte ez j 
a kitüntető bizalom a futai tanitut, kinek ! 

Táradhatat lan tevékenységű máris ismeretes 
egész Kemenesalján s akit bizonyára sajnál- } 
kozva boc-at el kebeléből az alsósági evang. ' 
gyülekezet is, melynek a kicsinyeivel eddig 
olyan szeretette^ olyím áldásos eredmeny-
njel foglalkozott ". 7^'. 

Alig három éve mult, hogy a fiatal , 
tanító az alsósági gyülekezethez került s- | 
ke* tanítása nyomán uj élet kezdődött a J 
szomszéd községben. Fiatal hévvel fogott a 1 

munkához, melyet szép hivatása cléjeszabott , 
s_ ma bizonyára sok kis gyermek arca lesz •' 
köunyes.'a fZnmornságlól, ha látják, hogy ' 
elment lőlök végleg az,jikihez r?ga zkodtak, 
akit olyan nagyon szerettek.-aluKödése etső 
évében megtér t-m tette nz Ifjqsáp Egyesül a let, 
meTyhék'TéTíÚágóztatásárá odaá.dozta miuden 
szabad percét, ^minden tehetségét, mimíen 
gondolalát. .Kefti volt a környékt-n Ifjúsági 
E^yehüjet, melyben olyan élénk . é-̂ el folyt 
volna, í íem rendeztek sahot eem töb'j! sem 
szebben, sikerűit ünnepélyt vagy mtik.^dvelő 
előadást A fiataléig megérezte, hogy kitűnő 

F _*. F - . " " — " • . — ^ " 

Szivemből imáduam. 
Soha el nem hagynám! 

Te előtted anyám nincsen semmi titkom. 
Szeretem ót szívből Önfeledten titkon ! 
Ha két karja ölel, olyan boldog vagyok, 
A csillag az égen olyan szépen ragyog . . . 

Még ha el is veszek, 
Anyám ! Övé leszek ! 

Bévárdy Gyula. 

H Í R E K . -

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

tári és mészáros 
mérlegek legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

Horváth József 
iiiérlegkészitönél | 

Főispánunk beteglése. Dr. Marólhy 
' László, Vasvárraegye ffopádja csütörtökön 
| Budapestre utazott, hogy a Cia-zar türdöü-ii 
: tovább kezeltesse labbaját' A gyógykezelés 
| valószínűleg 10—12 napol fog igénybe venni. 

Lemondott megyebisettiági tag. Weö 
I resa litván lukacshazái 151dbirtoko& u közig. 
I bizottság .trésén megyebizolt-ági. lagsagaFói 

magas korára való hivatkozással lemond tlt. 
Ez**!! tisztségét 44 é v ó l a viseli. 

Dohányárak emelkedeso. KQlonOaöek 
tetszik, hogy raosl mikor minden cikk ol
csóbbodik, a dohányáruk folyó hó 12-én 
40—75 szazalékkai drágulnak. 

Forgalmiadó kiegyezés. Azon -keres
kedők, iparo.-ok,, vásárosok es piaci árusok, 
akik a I r... i..,.nl > üzetesöre vunatkozóíag 
kiegyezni óhajtanak, ennek, ou-gbeszélé-o vé
gett júenjenek meg ma déhjlan-3 ómkor a 
var.whazin az adóügyi irodában. 

Ratkia. Hendőr^güu'k .CzelIdöinMk te
rületén k^ddrírr-éjjei razziát tartott SÍTtlsukly 
Zoltán helyettes rendőrkapitány vezetésével: 
A razzia városunkra nézve kielégítő* volt, 
meri kuitfntt ebb gyanús egyénekeit bem la-

j hathely, Szent Marion-
| u. 7, (Kisfalö4y-u. 18.) 
j Aatogénhegesitéa. 
I Réztárgyak,varrógépek 
| kerékpár, gazdasági 

e&közök és gépek, ma
lom gépek és vashordók 
forrasztása jótállással 

eszközöltetik. 

Forgalmi 
adó könyv 
lapszámozva, hite
lesítve, használatra 

teljesen készen 
kapható Dinkgreve 
Nándor papirieres-

kedésében. 

DOLLÁRT 
és más idegen s é i -
zekat » legmaga

sabb árlolyamoa 
v i s iro l á 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár B. T. 

Ciellddmólk. 

Eladó ház. 
CzelldntoolkOD az ev. 
leinpluinmal izemben 

Ilevó t i . i ; azonnal eladó. 
k lakóház két éptUst-
boV áll, esetleg. ktUOn-
ktt'.ón is sladaük. Cim 

a kiadóhivatalbao, 

3 £ 
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t. oldal. 

Megállapított hus i rak . k?. árvizsgáló 
bizottság a helybeli rendőrséggel egyetemben 
megállapította n czelldömölki mészárszékek -
ben kimérendő hus árát. Eszerint a marha
hús kilogrammja 800—320 korona, a borjúhús 
360—400 korona. A sertéshúst és .innak ter
mékeit sem szabad a rendes áron felül mérni. 

Szál lodai s zobaá rak . Rendórkapitány-
aáguuk elrendelte, hogy az Oassea helybeli 
szállodák kötelesek szállóvendégeiket bejelen
teni, hogy esetleg a bujkáló gonosztevők 
hurokra kerüljenek. Egyúttal megállapította a 
szobák árait, mely szerint egy kétágyas szoba 
egy napi használatra 240 K. epy aRyas szoba 
160, nappali szoba 100, pótágy 90, világítás 
naponkent és szobánként 20. bejelentő lapért 
5, cipőtisztítás és rubatisztogatásért 20 koro
nát kell fizetni. Fűtés megrendelés tseíen 
külön számíttatik Tel. 

F i zes sük az adót. Akik a folyó évi 
adó fizetésével hátralékban vannak, adótar-
oza?ukat folyó hó 15-ig az adóügyi jegyző-

ségnél annál is inkább fizessék be, mert a 
mulasztókkal szemben a végrehajtási eljárás 
Daeg fog indíttatni. 

FaáTTOréa. Dr. Móritz Dénes Külsőrath 
határában tűzi és szerszamfánuk is alkalmas 
álló akácfákat fog m • délután fél 2 órakor 
árverésen eladatni. 

Ellopott a b l a k s z á r n y a k . A volt Hun
gária szálloda épületéből négy ablakszárnyat 
elloptak. Rendőrségünk a tettest kinyomozta 

. és az eljárást folyamatba tette eliene. 
Az B T . Ifjúsági Egyletből. A novem

ber 5 éu tartott vallásos est fényesen *ike
rült, a nagyszámú közönaég ahilattaT távo
zott a templomból. Az alkalmi imák, beszéd, 
aaaralatok.karéoflk, művészi orgonajátók,mély 
benyomást véseti a hallgatóság szivébe. Az 
Egylet könyvtára javára ujabban a követke 
zök adakoztak: Zaborszky Sandoroé 10, Sza
gán János 5, Bah Fereoc 2, Kiss Margit és 
ifi. Nagy Jenő . 1—1 kötet könyvet. Az Egy
let ez utoo is háláját fejezi ki az adako
zóknak. 

Hibái cimzÓSÜ táviratért büntetéspénzt 
kell ezentúl — a címzett kutatását julaima-
sandó — fizetni. A büntetés összege 30 K. 

Köszönet. A Kemenesaljái közkorhaz 
igazgatóága köszönetéi nyilvánítja a Kerae-
ntsaljai Takarékpénztárnak, a kórház céljaira 
adományozott 15 ezer koronáért. 

Szenzációs uj könyv. Bévárdy Gyula, 
akit a »Kem»nesalja« olvasóközönsége már 
régóta ismer, 176 oldalas vers kötettel lepi 
meg az olvasó közönséget. Verskötetének 
cime: >SZe!estey László. Csatazajban. Nap 
sugarak.* A három részből álló verskötet 
szentmártoni Radó Lajosnak ran ajánlva. 
Táltozatos fordulatok, igazi költői haogulalok, 
kéazséges verselés! formák jelzik ezen izmos, 
költői tehetséget. »Szeie»tey László* ban sze
repelteli a Kemenesalja, Vas és S <pronmegze 
híres nemes családjait s a halvanai évek 

.sok szenvedéseit, üldöztetéseit. Szsiestey 

C SÉVLJVA 52. i ráa 

a lejjea meretdijat fizető utasok az utazó 
kozöu.-.yhek csak mintegy 10, vagy regfeljebb| 
20 százalékát teszik ki. Lnxns es fényűzési 
cifkeket képvzö t á r j a k , melyek szállítási 
dtja a rt-ndes gyurs, vagy teheráru dijteUMek 
öt-;zürö-e. vagy tiz-zer.s;*, már alig is kerül 
uek feladásra, ezeket a posta és vasuti szál 
lílá=> ii).egkertí!«'.-ey«l mind ingyen uiazó vas 
utasokkal kü difcr el rendeltetési helyeikre 
Ezért azon véleménynek adunk kif-jezésí 
hogy célszerű vofna. ha Uáv. a szeraóiypod' 
gyász es express^ru. valamint á ^yorsárul 
díjszabás ujabb emelése helyett megszüntetnej 
azon anomal.at, íii-gy ily ingyenes kedveimé 
nyes utasok megfelelő viteldíj "él lenszolga Ita 
tas nélkül ellepjék az összes vouatokat. MegJ 
fog győződni arról a Mav vezetősége, hogy 
a tarifaemelés által preliminált bevételt, kii 
lönösen a fenijelzeti forgalomban, a tarifa
emelés nélkül is el fo ya érni. A nyugjija*| 
közalkalmazottakat ê  vasutasokat pedig kar 
pótolja ap dilam akként, hogy nekik a meg 
élhetesi viszonyukhoz mért megfelelő nyűg' 

. dijat biztosítson. Az ~áílam ily miidob többéi 
! er el, miutha a tarifaemelés állal segíti őketl 

arra, hogy jövedelműkéi a fentenilitett mó-| 
I don szaporítsák, mialial egyidejűleg kenyér-

adójukat is megkárositjak. fcideklődlünk .égyj 
.- előkelő tiimkölc-önző vállalatnál, aki a követ 
J kezó adatokai bocsátotta rendelkezésünkre 

— Ma naponta 120—150 fiira- kertil 
Budapeslre els2áliitá-ra, melyek mintegy 50 
százaiékat futárszolgálat Dtjáo bonyolítjuk le. 
Ezen száljita.-i mód ma mar a vidéki moz
gók részéről nyugdíjas vasutasok uiján szer
vezve van, sőt egyes vidéki központok az 
egész környék szállítását központosítva inté
zik. A va.-ulak, .illetve a szállítási vállalatokra, 
mely részünkre régebben ezen szállítást vé
geztek, alig van . szükség, csak elvétve akad 
egy film, melyet kénytelenek vagyuuk express-
*keul leiadui. li: annat is, inkább érthető, 
.raeit hiszuu egy Hímnek expressdija pjd. Mis-
kolcz aliotuásra 1205. korona,~tehat egy kép
nek egyszeri ide oda zaliítasa 2410 koro-
uaba kerül, természetesed csak a közeli Mis-
kolcz állomásra, mert mondjuk Kaposvárra 
mar 3610 koronába ki'rül., Ugyanezen szállí
tást futár utján % koronáért intézzük: et. 
Mini fenti adatokból kiviláglik, hacsak a film-
szallitásl vesszük figyelembe, ugy a Máv.'ot 
naponta szerény számítás mellett (100 fi.m 
á 3000 K) napi 300 ezer korona kár éri, 
vagyis ez havonta 10 millió koronát tesz ki . 
Terméizetesen ez csak a bimszaltitásra vo-

| natkozik, könnyen elképzulhető tehát, hogy 
j milyen hatalmas Összeget, képvisel azon ka-
. rosodás, mely a Mav-ot e réven u'iüjoota t^ri 

t Esnek a marha á r a k . - . ö r ^ i o w 
(lenség, hogy a szarvasmarhák árai a kora 

magas araknak i ' - ,u i ; m felére zuhantak ala. 
Bar veooék tudomásul ezt a" mészárosok -és 

j ennek .aranyában ők js szállítanak le. a hus-
| uak árat. _ *-

Gyermekhulla a szemétdombon. T.;* 
' latszik, hogy nagyon olcsó az emberélet; c ak 

i t t 

l j a iu lvany-
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Kapható Vas és Bellom 
..eí3ü a ; Ű B 5 á . j ' jépiMS' és mLsi.k 
-. ' - sé I ' CielldOmaiKcn. . 

fényképeket, 
Unulmanyiél-, női 
szépség .gyermsk-
felvételeket (zsa-

nsr kép) készít 
Scbwartze Emil 

festőművész, 
t r.-, házhoz 
megyek. Jeleukezé-
seket e lap kiadó-

hi fatálába kérek. 

Cipész üzlet áthelyezés. J ^ ^ S S á K 
hozom, hogy Czelldömölkön, a Kis-utnában érek óta fennálló 

• t « _ , « r Sági-utca 3. szám alatti dr. 

c i p é s z ü z l e t e m e t p ^ k Q l i D m b i l J u r házába 
helyeztem át. A Baross-utca 13. szám alatti mühelytelepemet 
továbbra is fenntartom. Ságl-utcal nyílt üzletemben íagy rak
tárt tartok iáját kéfwitésü íérü, nöl é i gyermekcipőkben, 
melyek a legjibb aiyagból, divatos kivitelben vannak ké
szítve. Cipőfelsőrészt készítek ugy egyes darabokban, mint 
tucatinuDÍiákban a legdivatosabb szabásban. Versenyképes 

; OlCSÓ árakl Mérték utáni megrendeléseket, valamint javitáso-
: kat azonnal elkészítek. 

ISzives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel P a i » Eni8 

gyOntOrü lényképekben. Cikkekel Kako.i Jenfl, 
Beíithy László, Móriez Ziigmund é . a magyar 
ajságirás legiiralubb reprezentánvai irtak 
loete Sándor nspsserü hetilapjában, melynek 
ára felemelt oldalszáma dacara is megmaradt 
50 koronának, uegyrdéii „előfizetés -500 K . 
Kiadóhivatal Budaprsi. Erzafbei kr.rut 29. , 

Ellopott ruhák. Kreiner T«r»:t Kist 
Kóca kemaiiesiomjani síeled ei.-skenj-ti mn 
karoiitotta.ameuiiyiben aunak nagyobb éttekü 
ruháit e>lopta. Kiss Róiát ezen cselekményé
ért s szomhathelyi tOrTfliiy..sóken 3000 K 
pénzbüntetéssel sajtolták. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akis felejthetet

len kedves leányunk, illetve test
vérünk Szarka Ida temetésén meg
jelentek, részvétüket nyilvánították, 
avagy ravatalára koszorút és csök
ről helyezlek, bánatos sziv'ünk leg
mélyéből hálás köszönetet mon
dunk. 

Szarka család 

"László balsorsa s szerelme, hrjgának Erzsinek, 1 aT'H k f l í 0 " , U k > , h o 8 I e « "86 e i n b , r t d u b 

Vidaes Jánosnak, Gombo. Annának U k a szemeidunibra, most meg egy csecse: 

visioolagsaga igazi bájos- keretet adnak a 
történelmi háttérnék, miért is lelhiviuk ol-
vasókfizöaségankel e mQ megvételére, E!ó£ 
zetési iveken az ara 120 K. könyvkereskedé
sekben megjelenés ntán 150 K. A mű lapunk 
nyomdájában készQI és megjelenik december 
hó elején, karácsonyi ajándéknak alkalmas. 

A vasnt d rágu lása kiint mar megír
tak, a vasnt ismét emelni akarja tarifáját t-s 
ezen emelés december 1-én már éleibe lép. 
Drágább lesz a teherszállítás és a személy
szállítás iá. Az első osztálya jegyek teteme
sen megdrágnloak, míg a harmadik osztály 
utasai alig 20—25 százalékkal foguak többet 
fizetni, mint eddig. A .Pesti Tőzsde, pénz
ügyi lap legutóbbi számának egy cikke, mely
ben rámutat, hogy a szabadjegyes és kedvez
ményes atas miatt drágul a Máv. Ezek szál
lítják a filmeket és egyéb gyorsárut, mig a 
teljes menetdijat az utaiokOzOnségnek ctak 
20 százaléka fizeti. Naponta latjuk, houy a 
kereskedők, vagy a vidéken lakó termelők a 
legminimálisabb mérvben veszik igénybe a 
személyszállító és vegyesvonatokat akként, 
bogy azokért a teljes menetdíjai, vagy ex-
pressáru ésrgyursáru illetéket fizetni'k.hauern 
felhasználják ezek szállilasara a tömegesen 
nyugdíjazott vasutasokat és egyéb közalkal
mazottakat Ma már ez*o küldOncrendszer. 
annyira elfajult, hogy majdriem minden lő-
városi, vágy vidéki kereskedőnek, termelőnek 
és mozisnak" rendelkezésére áll 1—2 ilyen 
nyngdijazott vasúti szabadjegyes egyen, aki a 

. küldeményeit potom aron szállítja és ezzel 
agy a vasalnak, mint a postának havonta 
Bzázmiiliiilira jmeng^Jiárnkal okoznak, ami a 
tarifaemelés által még inkább szokássa fog 
válni és igy természetszerűleg az ezáltal oko
zott ká r is oOvi'kedni fog. Már 'a vasút ve
zetősége is megállapította, hogy . az Összes 

mot találtak olt, mintlia' ezeknek az |et l 
. volna a rendeltetése, hogy előbbi ott fejezze 

be az eletet, ut.bbi meg még csak nem' i t 
ür.eudezhotell az életnek és maris oda ke-
rdlt A Klein féle majorban a szemét küzOlt 
a héten egy a negyedik hónapban levő fia 
csecsemőt találtak. Azonnal jelentéit tettek a 

i reudőr.-égcn, honnan szigora nyomozás indult 
meg, kinek leikát térbeli a csecsemő elpusz
títása. 

Drága a- tojás. A csütörtöki hetivá-
sárra-^gy falusi ueín telerakta kosarát tojás
sal, mint amiből legjobban lehet pénzélni. 
Meg is kezdte az árusítást f's Örült sz a va-
sárló, aki néhány darabot vehetett 40 koro
nájával, mert eny idő óta piacunkról eltűnt 
a tojás. Rendőrségünk észrevette, hogy az 
asszony árdrágitast követ el, meri a tnjaioak 
mizimaiis ára 28 korona és nem 40, rzérl 
a tojást lefoglalta ás 28 koronás átba i k i 
árusította. 

Nincsen pásztor. A ktpriselőtesioict 
legutóbbi üle.én elhatározta, hogyha a marha 
és serlésltilajdonosok negyed ér alatt pásztort 
oem fogadnak, ugy a községi pászlorlakast 
bérbe kiadja. -

Mezőőr fizetése. A képviselőte.tulet a 
inezoőr fizetését holdanként 1 kg. gabonában 
áliapiiolta meg, mely szerint a földbirtoko
sok minden kataszteri hold után fél kg. bu 
zát ée fél kg. rozsot tartoznak évente a me~ 
zöőrnek fizetésül kiszolgáltatni. . 

A Kodolanyi féle hires Oazdai.igi 
Zsebnaptár 63 évfolyama az 1923.- évre 
megjelent Megrendelhető a Dazdásági La 
pok kiadóhivatalánál Budapesten, Jffzsef' 
atca 15. a r a 250 korona, ajánlott kfildss 
sel 310 korona. 

Molnár premier a Színházi Éiet-beu 
valóságos albumot adott ki a Színházi Élet 

C U K O R 
kül is édes, ízletes c-s tápláló ká 

let-minden-háziásszony, ha édesi 

Vadáss Jenő 
i t i f o r a k u g o l ó . 

Specialista a zongora 

hang megváltoztatá

sában. Mindennemű 

javítást elvállal. Cira 

a kiadóhivatalban. 

Női ruha 
varrodámat 
Czelldömulkön Ár-
pád-ntca 30. » i m 
alatt felszereltem a 
szabászati művészet 
minden szükséges 
gépével. 

Beszereztem egy 
legújabb rendszerű 
szövetgombok készí
tésére szolgáló gépet, 
amellyel képes va
gyok a készítendő 
ruhához szükséges 

gombokat olcsón, 
azonnal előállítani. 

A n. é. hölgykö-
párt-

kiválcr 

tisztelettel 

özv. dr. Balofk 
Ziigaendni. 

basznál, 

mihez semmiféle pótlék nem szükséges 

és csak felébe kerül-a szemes kávé

nak, miért is igen gazdaságos és aján

latos. Kapható csomagolva és kimérve 

Mindenütt!! 
Angol nyelvtanár 

órákat ad. Egyéni ét csoportos tanítás. 

Bővebbet Lilienthal Fülöp, Czelldömölk. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. közjegyző közhírré 

teszem, 'hogy dukai Takách Ferenc 
földbirtokos dukai lakos kérelmére az 
általa. Fürst Ernő rákospalotai lakosnak 
eladott, de utóbbi állal ál nem veit 2 j eladó. A házhoz gyü-
(kettő) vaggon burgonyát Jánosházán, j mölcsfákkal beülte-
a vasúti állomáson f. évi november hó 
16 án d.' u 3 (három) órakora legtöb
bet Ígérőnek nyilvános árverésen á ki-
kiállási áron alul is elfogom adni. 

Czelldömölk, 1922. nov. 12. . .. 

Dr/Dóczy Kálmán,-kir. kjzjzö. 

Hírlapunk 
iyomdá]ába 

egy fin tanonc
ul felvétetik. 

Egy modern 
l a k ó h á z 
4 szobával és a -

szükséges mellékhe

lyiségekkel azonnal 

vonatok tol vannak zsufplva--iíyeo-saabed.-«i-, 'Molnár Ferenc'uj. darabjának .Eg i^ós fOldi-
kedvezményes jegyekkel u U z ű : és". balynzó 'szerelem, nek bemutatója alkalmából, 7 * 
egyénekkel olyannyira, hogy egy-egy vonatnál oldalon hozza a darab legszebb jeleneteit 

Készítünk Ízléses és divatos 
kiállításban kötött, horgolt 
női és gyemezruhák'ái, zsém" 
pereket, kendőket, kabátokat 

és sapkákat stb. stb. 
Rákoslné éa ÖrleUé 

| tetlnágy kerlhelyiség 

van. Cím á kiadó

hivatalban, 

| Eladó ház. 
Egy nagypbb ház 

szép nagy gyümöl

csös kerttel azon

nal eladó,-Ameriká

ból hszaérkezéttek-

nuk kiváló jó vételi 

-alkalom. Cím a ki 

adóhivatalban. 


