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l_4» aktit:
Hirdetés dija előre

flxetendó.

DÍNKOREVE NÁNDOR.

10. H á m .

A l i

Diokgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön,
ide. intézendflk a szellemi résrt illető közieménjek
hirdetések ée mindennemű pénzilleiekek.

Szobrot az elesett H ő s ö k n e k !
A mait számunkban már közöltük, hogy a szobor
bizottság az éléseit Hősök kegyeletére széleskörű gyöjtést
iudit, hogy méltóképpen örökíthesse meg Celldömölk Hősi
halottainak emlékét. A-gyűjtés azóta már meg is indult
és fáradságot nem ismerve sorba járják az ulcák házait
a celldömölki Nöegyletek fáradhatatlan tagjai.
Köszönet nekik érte.
Sajnosán kel hallanunk, hogy a bizottság által várt
összegek nem folynak be. Nem folynak bé pedig sok
^olyanoktól, akiknek módjuk volna, hogy lerójják keteles—Bégük"' » B S véd-lroéh-n hősi halált hall magyar vérenk emlékezetére.

Olyanok is akadnak, akik a gyüitőknek különféle
kifogásokat mondanak, hogy megszabaduljanak attól, bogy
adnjok kelljen.
Gyászmagyarok mindig voltak és agy látják, még itt
is akadnak, pedig most nem Volna szabad lenni.
Gyiijiés nhtn az adakozók neveit közzé fogjak tenni
és látni fogjuk, hogy ki felelt meg hazafiai kötelességének.
Magyarok I Testvérek I Itt nincs felekecet, nincs rang,
csak egy cél van:, a Hősök iránti tisztelet jeléül a kegyelet
kötelező lerovása. L _ _ —
. • ••
A t-izottság az alábbi felhívást adta ki:

1

Riliotti Ttatn JOIMI fkaár.

Magyar

Testvérek!

Ellenségeinktől megalázva, ökölbe szőrit ott kézzel fojtják vissza magunkba az és magyar erőt. Arcunk
a dactól Térte gynll, megtépett tollal, cionkitott szárnnyal sárban feutreng a T a r a i
A jelen szomorú, sivár.
.
A jövő csak halvány biztatás. Ereje, vigasza a mull, az emlékezés.
,
Emlékezzünk a Doberdó magyar vértől pirosló szikláira, SzJWHa pusztáira.
A szélrózsa minden irányában hős magyar testvéreink porladnak idegen földben, jeltelen sírban.
Megtagadjuk a magyar becsületet, Tia feledünk.
••' Megtagadjuk magyar vollunkat, ha idegen Rldben nyugvó apáink, testvéreink, fiaink — az igazi magyar
hősök - emlékét is pusztulni engedjük.
, ;.
«
Nem is vagyunk emberek, ha kérgesedő szivünk a feledésbe löki azokat, akikkel együtt szenvedtük a rövéax^
árok borzalmait
akik helyettünk és értünk áldoztak életet
éttlékeMttak í A porladó hősök nem balál kért akarnak, megfizetni őket nem tudjak.
Samunkra ők balhalallanok ! Ennek kifejezését követelik I
r

1

Aki ezt nem érti, aki ezt nem bálija, az nem magyar ember, ••'>.--v*-az nem ember.

az nem magyar,

-
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Lfíetmerzett
Magfarorsxái.
Vasutasok kölosőne. Értesítem t. vas
WJBmwmymrmw m w W-ai mvmr
-stasasazmaa
jH
j • «aM wrmi vbV-SB)-bvh •
utas kartársaimat, hogy vasárnap, 8-án dél
HéMetk
BéU í rminiszterünk
.
után fél 8 órakor értekezletet tartunk a köl
Csáky Irta:
Károly
honvédelmi
nagyszabású, d l szomorú ténymegállapitásai01 főispáni titkár. Vasvármegye főis csön állásáról. Továbbá kérvényezni fogjuk "
ban, megdöbbentő expozéjában rámutatott a pánja Chernél Ernő, a kőszegi járás főszolga- az igazgatóságtól a vidékről szállítandó anya
mi' rettenetes elhagyatottssgunkra, rédielen- bi ráját a Mis páni hivatalba, a titkári teen gok fuvarköltségének elengedését. Az értekez
letet a Griff-száiló éttermében tartjuk még.
aégnnl re és izoláltságunkra • mindezekkel dők ellátására áthelyezte.
Csnknyay József.
kapcsolatban felszólítást intézett a Nemzetek
Doktorrá avatás. Tegnap avattákr-sr
Szövetségéhez, hogy az általa is hőn. óhajtott bölcáeszei doktorává a budapesti Pázmány
Misszió. A mai naptól a pápóci plébánemzetközi béke biztosítása érdekében hívja egyetemen Viragh József helybeli rom. kath. * nian szentmisszió tartattk P. Weisz Richárd
isi a kis-ententeot a Magyarországhoz hasonló tanító fiát, Sch'eidl Venant AnUl pápai ben t és P. Simioza Sebestyén Szentferencreodi
katonai leszerelésre.
•
cés főgimnáziumi tanárt. Az avatási ünnep atyák vezetésével. A misszió március 15-én,
Leheletlen és tarthatatlan, a lelkek uyu- ségen megjelentek szülei és testvérei is.
fejeződik be.
godtságál pedig csak felháborító állapot az,
Vásárlási visszatérítés. A Celldömölk
hogy itt bent az országban, annak szivében,
és Vidéke Hangya Fogyasztási Szövetkezet
fővárosában magyar pénzen idegen, sót ellen
, igazgatósága a mult évi vásárlási visszatériSzerencse a
séges államok •katonai iriKiákuaU nevezett
i tés kifizetését holnap hétfőn megkezdi. Felkémirodai működjenek és ezek az irodák,
i kéri azért a szövetkezet minden egyes tagját,
innen keltezett levelekkel és jelentésekkel"
akik mult évi vásárlási blokjaikat már eddig
tele kürtöljék a világsajtót hazugTürekkel és
j beadták és erről elismervényt kaptak, a tag- v 4t4fj4x 4x4 x4x4 X4t4 xixiKtxi r4 r # r
rágalmakkal csak azért, hogy a kis-ehlente' sági könyv és elismervény felmutatása mellett
• oak mindinkább fokozódó fegyverkezését és a
Elhunyt fiatal asszony. Egy boldog,
a szövetkezet irodájában az üzleti órák alatt,
kisebbségekkel tanúsított elnyomó és brutá
! lehetőleg Csütörtök délelőtt kivételével, meg- békés családi • ithouba költözött ismét a bá
lis magatartását indokolni és leplezni tudják.
nat, a szomorúság, a gyász. Elvesztette a
' jelenni szíveskedjenek.
.
család a szerető anyát, aki a barnák őran
Csonkamagyarország körül, a honvé
gyala volt aki férjét, leánykáját a rajongásig
delmi miniszternek uyiltűléseb elmondott
szerette, gondozta Hetekkel ezelőtt.még nem
megállapítása szerint is, a kis eiiteot" egy
gondoltuk. hogy ez az életvidám, fürge nő,
legmodernebbül lelszere.lt félmilliós hadsere
Bámulatosan
olcsó
akit csak a szeretet és tisztelet vett körül, a
get tart készenlétben, ágyukkal, tankokkal és
inai
uapou már ott pihenjen az örökkévaló
topöló flniiakltal Mi ezzel szemben a legsziság otthonában. A helybeli villanytelep üzem
gombban végrehajtottuk a békeszerződés által
vezetőjének, Molnár Bélának neje, szül. Mes
követelt katonai leszerelést"» teljesen védte- '
ter Rozália 36 éves korában, 16 évi boldog
lentit ailonk egy 36000 főt számláló kis
Ipartestületi gyűlés. Mult vasárnap házasélet utan kedden reggel elhunyt á
csapattal.
"• —_ *
•.'
tartotta a celldömölki ipartestület rendes évi halálhír hihetetlennek'hangzott, annál is in
közgyűlései a tagok élénk részvétele mellett kább, mert hisz csak napokkal ezelőtt látták,
Az ipartestületnek 1924. évben 208 tagja amint az ő friss, megszokott házi bevásár
volt, 55 tanoncot* szabadított. 101-et szegőd lásait végezte. De súlyos baján nem segíthe
tetett és 62 munkakönyvet adott "ki. Az Iparos tett már sem az orvosi tudomáay, sem pedig
Otthon építkezését még ez évben megkezdik. hozzátartozóinak önfeláldozó ápolása, a nagy
A minisztérium döntése folytan a tanoncis szenvedésektől csendesen megváltotta a halál.
kola a jövő tanévben a polgári fiaiskolában Koporsóját á koszorúk halmaza borította ée
e e e s e e e e e a e s s a e o
nyer áthelyezést Bevétele volt ez" évben az csütörtökön délután nagyszámú gyászoló kö
_
Ezekkel a tényekkel szemben nem elég ipartestület aek 15,280.200 korona, kiadása
a siraukozas. nem- eieg a való helyzetnek^ 7,017.534 korona, maradvány 8,240 666 J L _ | zönség kisérte ki utolsó útjára A temetésre
ismételt hangsúlyozása és békekészségttnkfre A tagsági dijat 1, szegődtetési dijat 3, a csak a férj szülei és rokonai tudtak meg
vonatkozó kevésbé férfias esküdözés, nem szabadulás diját 6, az ipartestületbe való jönni, azok is sok nehézséggel küzdve, míg'
elég az utódallamok fegyverkezésének beszün belépés diját 10 aranykoronában állapították Pozsonyból ily hirtelen átjöhettek. Az elhunyt
tetését és hozzánk hasonló katonai lefegyver meg. Megejtették még az uj választásokat a hitves szülei és testvérei a tengeren túl
zését kérni a Nemzetek Szövetségétől, hanem következőképen: elnök Németh Károly, alelnök vannak, Amerikában, ezek még talán nem
egyenesen, határozottan és férfiasan deckla— Hokhold István, pénztaros Wendler Lajos, is tudják, hogy szeretett gyermekük, illetve
ráció formájában ki kell jelentenie a magyar elöljárók Vincze József, Németh Ottó, Csorna testvérük már a földben pihen. Férje és
kormánynak azt, hogy a minket vasabroncs János. Bletfier Pál. Schűtt Gyula, Nagy Pal, leánykája gyászolja. Nyugodjék békében.
ként körülvevő ellenséges államok fegyver Patyi Jónás, Péter Sándor, Kovács Kálmán,
Jókai ünnepély. Az alsómesteri ag. h
kezésére és egyéb nem békés szándékot mu Németh Ede, Reich Istvin és ilju Gersey
tató ténykedéseire való tekintettel, a legele Ferenc. Póttagok Gersey Kálmán,- Menyhárt ev. népiskola a község lakosainak bevonásá
mibb jog, az önvédelem jogát kénytelenek Feieoc. Wébur Forenc, Szarka Károly. Ipar- val 1926. március 1-én J kai ünnepélyt ren
vagyunk az általános vedkötelezettsoger. ala hatósági megbízottak Csuka István, Holpert dezett a kővetkező műsorral: 1. Közének. 2.
puló magyar hadsereget felállítani.
József, Hot.ics János, Nagy József, Tűm boly- ünnepi beszéd, elmondta Gaál Sándor efr
Törökország példája mutatja, hogy nem Gyula, Hejdecker József, Bokor Károly, Takács tanító. 8. Mondj mesét Jókai. Szavalta Bárdossy Pál IV. o. t., 4. Magyar Hiszekegy,
mindig az opportunitas és megalkuvás, poli Miháry, Pethö^VeníelríféTIfo
tikája a helyes és célravezető. Si vis paoem, Mihály. Smedák Femnc Sipőcz János, Horváth énekelte a gyermekkar. 5. Felolvasás: Bardossy Zoltán. 6. Jókai, szavalta Kósi Jolán
para hélium, ha békét akarsz, készülj a há Gyula, Bálint István és Horváth József.
borúra. A világháború előtt is harcban állott ....— Az .Agg Fonok, hatvannyolc éves. VI. o. t 7. Adjon Isten a magyarnak jó napot,
s igy teljesen kimerüli es-kifáradt Törökőr-- Baden Povell, a cserkészet nagynevű meg énekli a gyermekkar. 8. Lányok poétája, sza
szag sem Volt annyira -beteg ember-, hogy alapítója február 22-én töltötte be 68 évét valta Mesterházy Janka. 9. Szózat, szavalta
az elébe adott békediktátumot azzal a loyklis Az .Agg Főnöke, ki 1907-ben kiadott köny Gaál Ilonka V. o. t 10. Himnusz. A kor és
gyorsasággal és heves - készséggel írja alá, vével alapította meg korunk e legnagyobb valláskill'ömbség nélkül nagyszámban össze
mint azt mi tettük négy évvel ezelőtt. Török pedagógiai mozgalmát, még ma is friss és gyűlt közönség egy jól eltöltött óra kedves
ország most is az általános védkötelezetuégen jó egészségnek örvend. A Magyar Cserkész emlékével távozott
alapuló és békeszerződésileg is biztosított. szövetség táviratban üdvözölte az ősz főDurván sértegetik a Honi szoborra
I;ad : . •• ' bír s rövideseu s minden való cserkészt, ki ma is. buzgón dolgozik a cser gyűjtő nrnöket. A Hősi szoborra gyűjtő
színűség szerint erre tér át Bulgária is.
készmozgalom érdekeben, melynek minden ornök azzal a panasszal fordultak hozzánk,
t
Nekünk nem szabad lemondanunk az idejét szenteli.
hogy egyes helyeken durva modorral utasít
álbiiáuos védkőielezeUségeo alapuló magyar
ják ki őket ahelyett/ hogy kötelességüket tel
nemzeti hadsereg megteremtéséről! Nemzetünk
Felkérettflak annak közlésére, hogy a jesítenék azok iránt, kiknek vérefolyása árán
külpolitikai súlya é s tekintélye.allamcnk biz mult saamtinkbaa közölt P-tlBy esettel kap idehaza a meleg hályha mellett biztonságban
tonsága es jöroaji egész léte függ ettől. É s csolatban, annak celldömölki lakásán házku sütkéreztek. Gorombák, modortalanok csak
ennek a' hadseregnek méltónak kell lei.oie a. tatást nem tartottak, hanem mivel különvál- ilyenek lehetnek, mert ezektől minden kitelik.
magyar katonai hagyományokhoz és méltónak UD élt, a Sághegyen tevő lakásán ejtették Figyelmeztetjük a házsártoskodókat, hogy
kell lennie azokhoz a nagy célokhoz, melye meg a házkutatást
nincs joguk a megjelent úrnőket sértegetni
ket ennek a hadseregnek kell megvalósítania
Elhunyt leányka. Mély bánat érte és ezt ne is tegyék, mert ellenkező esetben
-Jól mondta a bonvédelmi miniszter expozé Rúzsa Józsel helybeli vasutast 15 éves le nevük kiszerkesztésén kirfll még a MnfenyHŐ
jában, hogy hiába szerelik fel ellenségeink a ánykája elhunytával. A leányka a zárdai pol
eljárást is megtesszük ellenük.
legmodernebbül hadseregeiket, az nem elég, gári leányiskola IV. osztálya, tanulója volt,
Orgona kibővítés. Az apátsági temp
mert a fegyver önmagától nem sül el. ahhoz kinek vakbél-operációan kellett átesni, de
szívvel, lélekkel és bátorsággal biró ember is ezt- már szervezete nem-bírta ki7 a kór lom orgonájának átalakítását a héten meg
kezdették
és a munkálatok előreláthatólag
kell. A hadsereg vezetéséhez pedig a szak házban meglnilt, ormán temették-nagy rész
tudáson kivűl vitézség is kell. Ilyen vezérei vét mellett Temetésén megjelentek osztály-', még három hétig eltartanak.
pedig mindig voltak a magyarnak és arra társnői ia".
Tizenötéves az amerikai cserkész
törekszünk,- hogy ezutáu is legyenek.
mozgalom. Az amerikai cserkésszövetség
A-Hösi szobor feTáTiitásáraaTöveÜiező" most üli fennállásának 15 évet évfordulóját -'
adományok folytak be: Hubert Sámuel 100 •Az ünnepségek egy álló hétig tartanak, az
ezer K, Csoknjay József 100 ezer K, Máv. iskolákban ismerteta előadásokat mondanak
kisebb nagyobb mennyiségben M i c h l Temetkezési Egylet 275 ezer, Celldömölki a cserkészetről s az összes rádió állomások
ipartestület 250 ezer, Róm. KaÜt Legényegy
V i l m o s n á l C e l l d ö m ö l k ö n (Nemesdö-. let 189 ezer, Ev. Ifjúsági Egyesület 739 ezer állandóan cserkészhireket, előadásokat, zene
számokat adnak le. A jubileumi ünnep '
•~ mölki-acca) eladó.
K. Összesen 1653000 korona.
24-én érnek véget "-_
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O p i áról. A fiimrovatban Váró Andor Irt
Becsből jelenük: Az I kiről érdekes cikket Mlle Roserayról. GyöÖsszes Mosi lapok hosszabb cikkekben közlik 1 nyörtl, sport, autó, zene, divat, képzőművészet
bécsi rendőrség statisztikai kimutatását az I rovat tatai változatossá Inoze Sándor kitűnő
ntóbbi nőnapokban történt öngyilkosságokról, , hetilapját, mely Lengyel Menyhért bírom
amely szomorú ststtattifa azt matatja, hogy felvonásos komédiáját, a Waterlooi csatát
az Öngyilkosságok száma évtizedekre vissza
adja mellékletol. Egy szám ara 8000 korona,
menőieg február halában Tolt.a legnagyobb. negyedévi előfizetés 80 ezer korona. KiadóPresse azt irja, hogy a statisztikai szám hivatal Budapest, Erzsébet kőrút 20.
adatok világosan beszélnek s azok alapján
meg lehet állapítani, hogy az esetek nagy
szama már áz öngyilkossági járvány halárát
Hegérkeztek
érintik, mely mellett már nem lehet szótlaul eisikiaoi. A lap szóvá teszi a budapesti
Öngyilkosságokat is és megállapítja, hogy • W E I i L E R
ennek is s nagymérvű mnnkanélkOliség sz I
- divatáruházába
oka. Ausztriában a lap szerint minden hete
dik ember az állam támogatására szórni át
s legnagyobb nyomorban el. Ez a tömegnyo A
T A V A S Z I
mor etéggé megmagyarázza a lelkek érthető
depresszióját A kormánynak tehát elsősor
divatuj donságok.
ban a munkanélküliség megszüntetésem kell
törekednie, melyet a lap szerint csak ngy Kérjük raktárunknak minden
érhet el, ha legyőzi a hitelboytot, mellyel
való
most Ausztriát, a .műveli és humánus« kal vételkényszer n é l k ü l
lóid sújtja. A bécsi Öngyilkosságok a külföld megtekintését.
Olcsó
á
r
ak!
számára intelmOl szolgálhatnak, bogy ne
játszék továbbra is sz osztrák nép életével.
Előzékeny kiszolgálás I
A Neues Wiener fagblatt ugyanilyen érte
lemben ír s felszólítja Franciaországot, hogy
Caarkáta adóssága. Sopronból irják:
a csatlakozási mozgalom elítélése és ss ezzel
pcsolatos 4*fy«8«tsT«k helyeit nytijtmm Egy egyszerű iparos tanoncot, az ottani cser
készcsapat
tagját megkért egy család, hogy
segítő kezet KOzepenrópa gazdásági konszoli
dálására, mert a békeszerződésekhez való javítsa meg a villany vezetéket- A tanonc
ragaszkodás örökös hangoztatásából már megcsinálta a vezetékét, Összeszedte a szeri számait és elakart távozni.
elég volt
— Várjon fiam! Nem Is kérdi, hogy
•agyar t a n — 1925-ben. Szabadká I mit fizetek ? Mivel tartozom, kérdezte a háziról jelentik: A Báosmegyei Napló hirt ad 80 ! gazda, egy ezredes.
magyar családnak a kálváriájáról, akiket a
— Semmivel se, — telelte szerényen a fin.
szerb hatóságok Baranyából kiutasítottak. A
— Semmivel ? Hát s gazdájának fizetek?
magyarbolyi magyar" halárőrség parancsnoka
— Nemi Es munkaidőnkivOlvan.Ezért
. nem volt hajlandó átvenni ezeket a kintssi- nem jar semmi I
tottakat és igy s 30 magyar család irtóratos •
— Nem jar semmi? álmélkodott s
szenvedések mellett, nyomorúságos helyzetük 1 házigazda. Esztendők óta nem hallotta, hogy
ben gyermekeikkel, pénz nélkül várakoznak valaki valamit szívességből csinált volna.
két hete a határon.
— Maga esti féthétlól kilencig dolgozott
Efly sétabotot látogatás alkalmával el itt és nem kér b é r t ? — kérdezte a házihagytam, mivel nem tudom, hogy melyik ; asszony.
beteg lakásán, kérem, bogy ahol art meg
Nem, nagyságos asszonyom, ma még
találják, szíveskedjenek lakasomra, Pápai uoca • egy csert éezjótetlel adós vagyok, tessék elfo
2. szám alá leadni.
gadni ezt a kis munkál annak a fejében,
Az ezredest nagyon meghatották a fioA magyar államrendőrség dicsérete i
egy nemet lapban. Berlinből jelentik: A I nak e szavai s ott marasztalta Őt vacsorára.
Vossische Zeitung a budapesti német követ •' Es valami szokatlan, jóleső melegséggel adtak
ségről ,-ir hosszabb cikket, rámutatván arra, | neki vacsorát, mely alatt a tanonc beszélge
tés kOzben minden célzatosság, minden kemennyi dolga van a német követségnek
német kivándorlókkal. A cikk szerint Buda- ' ssrnség n-ikul jegyezte meg a többek .közölt:
— Négy év óta ma eszem először ren
pest most úgyszólván gyűjtőhelye s Balkánfelé irányuló német kivándorlásnak. Ezzel j des meleg vacsorát, máskor csak délután,
kapc o atban a német Isp élesen támadja a estefelé szoktam valamit enni.
Es ez a fin szurtos mnnkáskabátjában,
nemet kivándorlókkal brutálisan bánó oláh i
siguranciát és kiemeli ezzel szemben a ms- | három órai munka után ezt mondta:
gyar rendőrség korrektségét és pontosságát, .
— Ma még adós vagyok egy cserkészamely Európa egyik legmintsszerobb és leg- j jóléttel, tessék elfogadni est annak fejében.
kilogáslalauabbnl működő szervezetére teszi >
a magyar államrendőrségét.
)
Szerkesztői üzenetek.
A augyar nriaasxonyoknaka immár
Vidéki kérdezősködésre, melyet lapunk*
elválhatatlan barátja leU a .Gazdaasszonyok I hoz intéznek, csak ugy válaszolhatunk, ha a
Lapja., amely Kertész Béla szerkesztésében ' kérdéshaz valaszbélyeg van mellékelve.
a legkitűnőbb magyar irók közreműködésével,
B. Gy. Budapest Hátralék az 1924.
nívós és sokoldalú tartalommal jelenik meg. | év 80.000 K 0. Gy-val a -tavasszal küldött
Gazdag szépirodalmi részén kivfil receptver- I összeget oem kaptok meg Szívélyes üdvözlet
seny„ háztartási,' -gazdasági, jogi és orvosi ;
1 S. Kementgmagasi. A beküldőit
tanácsadót, kézimunka es divat cikkeket közöl, j cikket megkaptuk, helyszűke miatt nem kOA népszerű hetilap minden csütörtökön jele- I olhet!1fc. Odv.
uik meg es előfizetési ara egy' félévre 100 J.'
.\ ./, Győr Levél útban. *
ezer korona. Kiadóhivatala Budapest, Do-1
/ / B Sárvár.
A küldött előfizetést'
hány-occa 77. I . em: 15.
, megkaptuk. — tévesen vnlt, elismerjük.
'
Gta Cain Csaa a Halló Amerik létraII. P. Az utathelyezésről nem tudunk
dala a Színházi Elet uj számának szenzációs i semmit sem, annyi bizonyos, hogy az áthekottamelléklete. Kiss Ferenc cikke' Parisról, ' lyezés már el van határozva, de- hogy a
Endrődy Béls, Barabás Lóránt Hajó Sándor | kivitelre mikor kerül a sor, — az meg a
remek képekkel illusztrált hsaiámntói a Hal- j holdban, van.
I
hatatlan ember, A főpénztárra or éa a Csibi ;
F. BTNagj/dergea. A tett ajánlata nem
premierjeiről, Guthy Soma vicclapja, Lestyan { elfogadható.
Sándor illusztrált novellája az nj Színházi
B. ti. Alsóság- A szőlőkarók vidéken
Élet slágerjeL A nagy társaság rovatban á | vannak, de garantáljuk azok minőségét Az
bálozó budapesti szépségek képei találhatók ár igenis megfelelő.
meg, a vidéki rovatban Stób Zoltán irt cik- I
f>. A. Ajánlatát elfogadjuk, szóval majd
ket a Vidéki.színigazgatók koncessió reform- .többet.
.

10.

Nyilt-tér.
I I lllkea k5iiatt.k*rl MekMcet rum villa! > B

a

(

A »Kemenesalját mult heti szá
mában közölt »Javíthatatlan bűnös«
eimü közlemény szereplőjével nem va
gyok
nytlg. rnáv^ főkalauz.

Köszönetnyilvánitás.
Szivünk mélyéből fakadó köszönelanket és bálinkat nyilvánít
juk dr. Sznmrák Zoltán kórházi
igazgatő-fóorvos és dr. Seregély Pál j
orvos uraknak azért az emberfeletti
fáradozásaikért, amellyel súlyosan
beteg feleségem, illetve édesanyám
életének megmentésére törekedtek.
Hogy az életnek nem bírták meg
menteni, az nem rajtok mait, ez
Isten rendelése és annak akara
tába bele kelt nyugodnánk.
Fogadják további hálás kö
szönetünket mindazok, akik a te
metésen megjelentek, a ravatalra
koszorút helyeztek és nagy bána
tunkban részvétükkel felkerestek.

Holaár Béla te Bözsike.

Köszönetnyilvánitás.
Mindazon jó rokonok, isme
rősök és kartinak, akik felejthe
tetlen leánykánk, Rúzsa Irma
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút -helyeztek, avagy beteg
sége alatt látogatásukkal fájdalmát
enyhítették, fogadják bánata* szi
vünk hálás köszönetéi.

Rúzsa József te csalééja.

S z ő l ő k a r ó
10.000 darab, 180 cm. hossza, hasított
akácfából,

akácrönk
3 waggon 8 méter hosszú, 20—25 cm.
átmérető, 1 waggon 6 méter hossza,
1 waggon i méter hosszú, azép egye
nes,
onzlopoknák es
szerazimfának
kiválóan alkalmas, jutányos áron eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

-

Fényképészek!

t

Mütere,r. tulajdonosok, utazó és strand
fényképészek

saját

érdekükben
tudásaik cimüket

RIVOLI

FOTOMÜHELY

Budapest, Rákóczi-ut 30.

Színdarabok
a

legnagyobb

választékban

kaphatok

Dinkgreve Nándor papirkereakedeaében.

Kemenesaljái

Takarékpénztár

Sigi-utea 19.

Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat
tegdönyösebben'
teljesít. Elfogad félmilliótól felfelé betéteket heti koaztkamatra és kölcsönöket nyújt
váltókra és agyén éiUkttrgfikT*.
'-'' V ' T ' . ' — • —

I

Részvénytársaság

CzelldömőlkJ
A

—.—_—.

4. oldal.

J.0.-

Németh
és neje
női divatszalonja

Két szoba, előszoba, kopyha, kamara, j |
á l ORSZÁG
pince, két lóra istálló, szép nagy kony
LEGNAGYOBB F A I S K O L A J A
hakerttel bíró

7.

l a k ó h á z

angol, mint francia kosztümöt, köpenyt, olca^Hraaild.TTétel eaeteTTa t á a b a
blúzt, aljait, pongyolát, lovagid ruhásat. azonnal beköltözni lehet. Cim á MafJőhivihÉte agjaahatő.
Raktáron Urfúnk menyasszonyi
menyasszonyt
és divatos (Bankét.
HiTatkesuk arra, hogy aki
alt ná- Dr. Csillag J. szanatortama
Győr, Armáá nt 20. uám.Weloi8B4.
inak roaVoti rnhiit, megtakarítja
egész munkadíját
Magán gyógyintézet, sebészeti, női és
jOiorgatiTiu

netyeo

icvu

szobák, Testegyenészeti osztály (Zander), '
GyógytornaHőlégkezelés. Ambuláns be" ró betegek részére is. Szabad orvosvásztás. Közalkalmazottaknak 60% ked-

kiadóhivatalban.

S

Cipész-üzlet áthelyezés.
Tisztelettel hozom Celldömölk és
vidéke n. é. közönsége b. tudomására,
hogy évek óta Celldömölkön, a Mersei5. számú házban fennállott

cipéz üzletemet
az Árpád-ucca 13. számú saját há
zamba helyeztem át.
Mértén után készítek kiváló mi-iöBégO anyagból a legdivatosabb. szabás
ban női férfi és gyermekcipőket,, vala
mint csizmákat
^_
Javításokat elfogadok és azokat a
leggyorsabban elkészítem.
Mérsékelt árakl.
Amint eddig, ugy ezután is azon
leszek, hogy nagyrabecsült megrende
lőimet a legpontosabban, teljes megelé
gedésükre szolgáljam k i .
Szíves pártfogást kérve,
k i v á l ó tisztelettel

Nyoszoli K a i n á l
i -.

cipész-mester.

Gőzölt b ü k k i a hálószobák
székek

ÜNGHVÁRY
LÁSZLÓ
ÍAÍSKOLA

Szöiö- és Borgazdasági R. .
T

Telelői 122 CEGLÉD Telefon 122
Budapesten — kizárólag —
IV, F E R E N C I E K - T E R E 3
létem 14. Tslehra: Jéaaal 1M-OT.
Szombathelyi telepe: HERÉIT.
Erzsébet-tér 1.
Telefon: 212.
Kérjen árjegyzéket!

vezmény.

Száva Sándor „Ci'
egészségügyi berendezések
tnfára
B n d á p e s t,
I . Bodafoki-ut 73. Tel. József 115—67.

^^"ytri^b'

1 borotvaköjzörfltés csak 12 ezer K
1 hajvágógépl__»_
15 ezer K-tél

1

E e r é k p á rj
szabadonfotő, keveset használt állapot- j
bab olcsón eladó.
Cini a kiadóban.

Hanta Faárugyár R. T.

borotváját,ollóját.ké

EEOWATHSLT^

Idősebb, egyszerű özvegy nő, igen
ízletesen főzni tudó, ajánlkozik 2—3 I
magányos—ur—háztartásának együttes
vezetésére, avagy fiatal párhoz, ihol a
ház úrnőjének is hivatala van. Esetleg :
gyermekek mellé. — Fizetési igényei
elég szerényék.
Megkereséseket »özvegy tanítónő
cini alatt a kiadóhivatal továbbit, vagy j
ott bővebb felvilágoilás is nyerhető, j

akar

nfty~kOszörOÍtesse

s é t , , hajvágó gépét, G i le t t e - p e n g é j é t

LANCS4RICS VENDEL müköszörüsnél

Kai, mélyfúrások, vízmüvek, csatorná
zás, szennyvizderitők, fürdők, központi
fütóberesdezései: tervezése, kivitele.

gyönyört! kivitelben, gyári
áron, csakis nagyban

Borotválkozók!
Ha k ö n n y e n , é s j ó l akar borotválkozni,

1 olló
»
1 Gifette-penge«

. 5 ezer K- tói
500 K-tól

Azonkivú! nagy választék a legfinomabb acél
árukban, illatszereiben, borotválkozó eszközökben, fésű- kefe- és avappanánikban. Rendkí
vül ölesé á r b a n :
Szabó olló » K é a i « a legfinomabb Soliogsai
gyártmányt
o-as
P-es - 10-es
11-n
18-«
70.000 100.000 150.000 ZOO.000 Z8U.O00 K
1 L rendű hajvágógép O-áa éa 3-as 70 eier K.
1
»
Solin-eni borotva tokban 80 ezer K.

Eusőr lőgépalkatrószek állandóan
- - raktáron l
Vidéki m e g r e n d e l é s t azonnal teljesítem.
Tisztelettel
Pontos klíkoljalaa!
LAHCSABICS VEITOEL. A cég 20 á r a áll laza.

cementárnt: kut • és
.hidcsövet, kutkávát,

m\. H

Bndapest, VII. Dob ucoa 90. szia

mozaik és járdalapot,

Eladó sertés-apaállatok

eteti, itató vályút, tetőcserepet és a cement
és mükőiparba vágd munkát jól ós olcsón nesze-

9 darab mangalica 1 évei, 6 darab
'
liocolnschier fél éves
Helyet eastasai B a b a Vagmefje.

Galgóczy magántanfolyam
Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít
magán vizsgákra, érettségire vidékieket is.

ffiffjr

F e l l a e r L a j o s t ó l

A Ostifyasszonyián Kizárólag rábai mosott kavicsból készült árnk
tV*
;
Kedvező iizetési feltételek.

Egy jókarban levő szabadonfutó

k e r é k p á r

eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

-

Egy teljesen nj/fölvasait érős

lószekér >Z?
megrendelő eltávozása folytán azonnal
eladd. Megtekinthető Vida Lajos bognáfmesteméi Kemenesmlhályfán.

Zongorát

ol és javít t.-ljes

megelégedésre Vadász
leni ioDíornhancoIó. — Előjegyzések e lap
kiad'hivatalába kéretnek!

...

Aki a tavasszal

házat építtetni óhajt,
már most keresse íel Celldömölkön Kossuth-u.
D •f A
I C T V Á N kőműves-iparost, aki a kivánt időre
" ' V ^
• V ; * - V n « | : ' á leguzalrszerübben készít terveket,
költségvetésekét, elvállalja házak teljes telepítését akár adott, akar
pedig az építtető által beszerzett anyagból. — Amennyiben a báz
felépítésével megbizatjk, ugy a tervezésért"• és költségvetésért nerr
számit fel semmit. Kiválóan tartós és szép munkát végez olcsón
^^^^^

.....

Citi*o«rfnit

