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VEGYES TARTALMÜÜFÜGGETLEN LAP 
Megjelen minden vasárnap reggel. 

Előfizetési á r a : Eíész évre 8 korona, félévre 
. — £ korona, negyedévre 2 korona. 

Egyes szám Sra darabonként 20 fillér. • 

Feletöi szerkesztő és kiadó i 
| Szerkesztőség él kiadóhivatal: » 

•i Dinkgreve Nar.Jor könyvnyomdája Czelldömfllkön, 
D1NKQREVE NÁNDOR? 1! intézendő* a szellemi részt, illető közlemények, 

H I T * ; j j k J M liitdété-ek-.és mindennemű pénzilletékek.v 

. Nyílt levél 
a exelldömölki választó-kerület . 

polgáraihoz. 

A Wekerle Sándor miniszterelnök 
ur által a képviselőház t. évi január 
31-én tartott ülésén előterjesztett. _kor-
mányprogramm .alapján uj párt, a í-S-as 
alkotmánypárt alakult. Ehhez a párthoz 
csatlakozott tagjainak túlnyomó többsé
gével -az egyesült függetlenségi í8-as 
párt is. Pártomat ebben a csatlakozás
ban én is követtem. s, 

v Annak a megértése végett, hogy 
mi indított .bennünk, az egyesült függet
lenségi 48-as pártot a csatlakozásra, :— 
tartozom én önöknek Tisztelt Választó 
Polgártársaim magyarázattal. De tűivel 
szorosan össze függ ezzel a kérdéssel 
az, hogy miért volt szükség erre az uj 
pártra, — kell, hogy elsősorban és 
röviden megfeleljek. 

Tudva levő dolog, hogy a Tisza 
kormány bukása dacára a- munkapárt 
ma is többségben van, és hogy a ki
sebbségi pártok sorából alakult kor
mányoknak kezdettől lógva érezniök 
kellett azt a viszás,: sőt lehetetlen hely
zetet, melyet a többbségben levő ellen
zék idézett elő. Lehetetlen helyzet az, 
ha a kormány többségre nem támasz-
kodhalik és ha a* legszükségesebb és 
legüdvösebb javaslatainál is a többség
ben levő ellenzék jóindulatára, kegyeire 
van utalva. Különösen - baj ez akkor, 
amikor az ellenzéki többség magatar
tását nem a kormány intézkedéseinek 
tárgyilagos kritikája; hanem az elvesztett 
és vissza sirt hatalom utáni mohó vágy 
irányítja. 

Be kell látni mindenkinek, hogy 
ez a helyzet tarthatatlan, — különösen 
az ma, amikor a világháború által fel
idézett bajok orvoslása és az emberiség 

. e nagy mérkőzéséből életre kelt eszmék 
megvalósítása azt a kötelességet rója 
minden hazafias' gondolkodó emberre, 
hogy a megoldásra váró nagy—feladatok
hoz szükséges erőt r ívelni és minél 

. hathatósabbá tenni segítsen^ 
j _ Az egyesülésben rejlő erő kifejté-
j sére való. törekvés képezi a legközvet-
j lenebb indokát annak az elhatározásnak, 
1 hogy a kormányt támogató kisebbségi 
j pártok, saját pártkereteik feladásával 
I uj pártban egyesültek. Szükség van erre 
j az erőre, • erre az együtt működésre, 
; annak a nagyszabású, a nagy időhöz 
! méltó programnak megvalósítása végett, 
I amelynek alapján a 48-as alkotmáuy-
\ párt felépült. Ha a progra'mmban lefek-
! teteit célok megvalósítása a kormányt 
I támogató pártok segiUtégéve! elképzelhető 
• volna is, a pártoknak más iuás elvi 

álláspontja mellett a fcormányprogramm 
határozott és céltudatos érvényesülése 
mindenesetre olyan nehézségiekére ütköz
nék, melyeknek áthidalása a kormány 

j működésének megbénítására és igy a 
! kitűzött célok meghiúsulásira vezetne, 
i Természetes tehát, hogy a korinányprog-
I ramm megvalósításánál csakis egy olyan 
J párt jöhet tekintetbe, amely a kormány-

programmot teljesen magáévá teszi. 
Nem hagyható ügyeimen kivül a&sem, 
hogy a kormány létalapját képező 
választójogi javaslat törvény erőre eme
lése érdekében a képviselőház feloszla
tása, az uj választások elrendelése is 
olyan eshetőség, amivel számolni kell, 
és hogy egy ilyen választási kampány 
sikeres lefolytatása nem különböző pártok 
támogatásával, hanem ismét csak egy
séges párttal remélhető. Mindezek az 
okok kiálló bizonyságai annak, hogy az 
uj pártra, és a kisebbségi pártoknak 
ebben való egyesülésére szükség van. 

Az uj-pártnak az államkormány

zat minden ágára kiterjedő nagyszabású 
és legszélesebb körű programmjában 
érvényesülésre találhat minden számot 
tevő és lehetséges, politikai .álláspont, 
megtaláljuk abban mi is, akik az 1848-iki 
törvények .'alapján törekszünk hazánk 
önállóságát elérni, ebbeli programmunk 
érvényesülésének lehetőségét. 

A kormány program innak a mi prog-
rammunkkal kapcsolatos ez a része a 
királyi szóval biztosított magyar nem
zeti hadsereg és a gazdasági különvá
lásnak a jt)vő országgyűlés elhatározá-' 
sától függő biztosítása. 

A nemzeti hadsereg volt a célja 
évszázados küzdelmeinknek, - ez állott 
mindig a függetlenségi párt küzdelmei
nek homlokterében is, — hm tubát most 
a nemzetet megértő uralkodó akaratá
val ez a kérdés végre a megvalósulás 
utján van. — nekünk, függetlenségieknek 
kell ezt a kezdeményezést megragad
nunk és valóra váltanunk, mert egészen 
természetes, .hogy annak a hadseregnek 
a kérdése, melyért mi küzdöttünk, 
csakis a mi kezeinkben lehet legjobban 
biztosítva. " 

A hadsereg kérdésén civül az 
Ausztriától való gazdasági különválás az, 
ami a függetlenségi párt sarkalatos 
programmját képezi. 

Az uj párt programmja e tekin
tetben is teljes biztosítékot nyújt a 
függetlenségi párt álláspontja tekinteté
ben, — [biztosítja ezt az által, - hogy 
önrendelkezési jogunkat megóvja és a 
jövő országgyűlés elhatározását bizto
sítja*. Teljesen megnyugtató ez az intéz
kedés, annyival' inkább, mivel a háború 
által teremtett mai világ gazdasági 
helyzetben arról, hogy gazdasági hely
zetünket máról holnapra berendezzük, 
— szó nem lehet. — . 

Következik ezekből, hegy mivel a 

s T E R N B E R G H A R M O N I K A 
-KitünAhangn.háromváltős, ~ 

aczélsarku . . ~ " .E^SO.— 

- l h a n g j a n a g y s z e r ű i S f r ^ . T * . .1 ao-
. . . . . * . . , 2soros,21 billentyű*".finom 1120.— 
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utján' van',' az Ausztriával való szerző
déses jogviszonyon alapuló gazdasági 
kérdés tekintetében pedig jogaink biz
tosítva vannak, — a cbnsolidátt parla
menti viszonyok megteremtése és a 

-nagy programmban lefektetett célok 
megvalósítása végett, — hacsak azokat 
kockára tenni nem akarjuk, — az uj 
párttal való egyesülés hazafiúi köteles
ség volt Az egyesüléssel elveinkből 
semmit fel nem adtunk, a lényéget koc
kára nem lettük, csak a formát változ
tattuk meg azért, hogy pártunk törek
véseit, elveit az uj pártban, az uj" párt 
programjában foglalt többi nagyszabású 
céllal együtt, vállvetett, együttes erővel 
megvalósítani segítsük. 

. Biztat a remény, hogy azok a köz
jogi ellentétek, melyek a függetlenségi 
párt küzdelmével kapcsolatosak, szünő-
félben vannak, hogy azok a célok, 
melyekért eddig . küzdöttünk, közeli 
megvalósulásra - várnak, - r ily körül
mények közölt és legjobb meggyőző
désem szerint is icsak ugy tehetek eleget 
törvényhozói köteleségemoek és szolgál
hatom hazánk érdekeit, hogy az általam 
vallott és megvalósulás előtt álló füg
getlenségi eszmékét nemcsak hirdetem. 
hanem beállok a küzdőknek abba a 
sorába, ahol munkámmal és közremű
ködésemmel azokat az eszméket és a 
kormány korszakos programon ját meg
valósítani segítem. * fc_ 

Áldom a sors kezét, mely ugy 
akarta, hogy ebben a történelmi időben 
az uj Magyarország megalapozásában 
való törekvésben és a jövő előkészíté
sének nagy munkájában én is részt 
vegyek és mint a törvényhozó testület 
tagja, a magyar nemzeti állam felépí
téséhez csekély erőmmel hozzá járul
hassak. — Érzem, hogy az általam 
választott, a 48-as alkotmáuypárl által 
kijelölt ut az, amely a kitűzött cél felé 
vezet és hogy hazánk javát és az önök 
érdekeit szolgálom, amikor erre az útra 
reá lépve törekszem valóra váltani azo
kat az elveket, amelyekhez való tánto
ríthatatlan ragaszkodásra tettem önök
nek "fogadalmat és amelyhez, hogy 
hűtlen nem leszek, ismétellen is fogadom. 

Hazafias tisztelettel: •' 
: Dr. Porkoláb Miluily 
3 cicll.liJniolki kejúlet urszággyul-'M ki'-pvijfIfije. 

Óda. 
Őfelsége Ferdinánd bolgár király dicső* 
uralkodásának 30 éves jubileumára irta 

Marossy Geza. 

". Történetíró Istenség: Kilo, 
E nagy - napon utadon megállj! 
Qyémánt betűkkel színarany lapra 
Bevésni nevet a földre szállj! . 
E nap nagy -legyen, történelmi nap, 
Mikor egy ország »éljen t - t kiált, 
Fonjál koszorút koronájára, 
A hős, a n a g y Bulgáriára. ' 
Köszöntsd Ferdinánd bolgár királyt! 

X hős nemzet, ki annyi éVen át — - " • 
Küzdött és harcolt zászlód alatt, 
Az ellenség, akár milliónyi. 
A bolgár kardtól mind megszaladt! 
Te tetted. Felség, nagygyá e népét. 
Te edzetted meg Vassá e kart; 
Veled Van Isten és. minden szentje, 
Ki kardod oly élesre fente 
S megtörtént, mit á kirá'y akart! 

Tied lett újra Dobrudzsa földje 
S a kies. azép Maczedonia, - ' . 
Melyet a gaz ellen csak álnokul, 
Rútul" tudott elrabolnia. 
De most a kicsordult bolgár Vérrel 
Szentté aVattad minden regét, 
Jöhet pokol minden ördögével, 
Az entente szövetségével 
Nem töri meg néped fegyverét!. 

Harminc eV! Hymnusz—Hozsánna néked! 
Ez idő országot alkotott; 
Elnyomott népnek kuliurát. -királyt; 
Uj hozat , szabadságot adott. 
jNépek. imához! Fel a zászlókkal. 
Mikor egy ország »éljen«-t kiált — 
Fonjunk koszorút koronájára 
A hős, a nagy Buigáriara, 
Köszöntsük Ferdinánd bolgár királyt!. 

szem ezer magot ád. ha nincsen süriin 
f j l t é trerTérm^^i té l^ 
á cinegéknek, hanem a házi szárnya
soknak is kitűnő eledelt nyújt. De főleg 
á cinegének van rá nagy szüksége, mert 
szigorú télben nemcsak eledelül szolgál 

.neki, hanem magas olajtartalmával a 
madár'testmelegét is emeli "és~ mégvédi 
a megfagyáslói. 

Kérem a lakosságot, ne tekintse 
I fenti kérelmemet holmi nevetséges állat

védőt okoskodásnak. Van annak komoly 
ka. Példa erre a mult nyár. Az 1916-ról 

.1 1917-re menő tél igen szigorú volt; 
| cinegéink állományának fele, elpusztult 
I eiesegliiány és megfagyás folytán. Mégis 

t 

j-n 

Kérelem a madárbarátokhoz. 
Újból itt van a tavaszi ültetés ideje. 

Ismét megújítom azon tavaszi kérel
memet, hogy a madárkedvelő, kertész
kedő és gazdálkodó lakosság ne mulassza 
el kertjében, továbbá burgonya- és 
kukorica-, vagy répa földjének szélein 
néhány szem miprafoigómagot elültetni. 

Hálásan fizet ezen növény. Egy 

j látszott ennek következménye gyümölcs-
l termésünkön, amely bő volt ugyan, de 
' mind elférgesedett és ennek folytán el-
j rothadt annyira, hogy ma'egy ép faj-
j almáért 2—3 koronát kell fizetni. 

Az ember munkája a fák hernyó-
! zásában nagyon tökéletlen. Mi csak 

azon hernyófészkeket látjuk meg, amelyek 
az ágakon libegnek,.. pedig az ezekben 
levő hernyók nemis olyan kártékonyak, 
mert csak a lombot rágják meg, a gyü
mölcsöt azonban nem- férgesilik. 

A gyümölcsbe befurakodó férgek 
petéi a la kérgének hasadékaiba és a 
kéreg alatt vannak lerakva s oly aprók, 
hogy az emberi szem nem látja őket. 
Ezeket csak a rájuk fáradbatlan buz
galommal vadászó madár éles szeme 

i tudja felfedezni. 
Ezért becsüljük meg hasznos ma-

I dará inkat , mert nagy hasznot "tesznelr 
! nekünk, s ezért a mai munkásdrága 
! világban sem kérnek más bért, mint 

hogy a téli nagy nyomorullságukban 

( nyúj tsunk nekik egy kis táplálékot. 
Akinek nincsen napraforgó magja, 

forduljon hozzám, 20—25 szemel kap 
nálam ingyen. 

iGöttmcmn á. v. e. elnök, 

A czelldömaiki járási rokkantakat 
segélyzö alap javára méltó ságos Píeiffer 
Ottó ur 1000 koronát adományozott, a János
háza Vidéki Takarékpénztár 100 koronát 
kOldOU, a celldömölki 8uk és leányok színi-
előadásainak jövedelméből özv. Balassa Jenöné 
urnö 350 koronát juttatott. Mindezen haza
fias nemese íu adományokért háiás köszönetét 
nyilváráij i ,1 czelldömölki. járási rokkantak 
alapját kezelő bizottság elnöke Berzsenyi 
D../SŐ t péozUifosa Göllmann Bódog. 

O V A S 
Rájöttem,Jiogy az általam-gyártott " 

f,MODIANO-CLÜBSPEGIALITÉ"SzivarkahaveIynek 

utánzatai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli 
védelem a védjegy és aláírásom pontos megfigyelése. 

a _ J _i; 
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Szabadság ünnepén. 
— - d aTircfiu 15: «*» 

Kikeleti, láey iuvalom 
Csókolgatta az eget, 
Mikor Hajnal pirkadozott 
A rab magyar oép felett. 

Feltámadt e nemes nemzet 
Ama dicső reggeleit, 
Izzo tüzes hév lobogott 
Minden honfi kebelen. 

Szétzúzta a bilincseket, 
Mit az idő rárakott; 
Zsarnok evek gyászos egén 
Szent Szabadság ragyogott. 

Rabszolgaként uyugodott le 
- És felébredt szabadon, 

Hajnalcsillag a magyarnak 
Petőti volt e napon. • • -

Rózsabontó, dicső hajnal, 
Fényeit a sik hegy felett, 
Csúfos bekó és rabiga 
Fájdalmasan reszketett. 

Régi rendnek kinyílott az 
Örökpoklok ajtaja, 
S vígan ontá termékeit 
A Szabadság ajtaja . . . 

Ha van tán seb, amely néha 
Kebelünkön megsajog, 
Márciusnak szent idusán 
Hitünk újra felragyog. 

Durva önkény le nem igáz 
Téged többé nemzetem, 
Minden gazság összeomol 
Márciusi reggelen. 

Érte bár sok veszély immár 
Ezredéven e hazát, 
Megóvja az Egek Ura 
A magyarnak otthonát. 

MAG VAR IMRE. 

Színház. 
'Kedvelt színészeink, mint_a_inult héten, 

ugy e héten is állandóan lelt ház előtt ját
szottak. A mult szombaton a Milliomos Kati 
került sziure. Marossy, Geró, Székely, Dobó 
és Zilahy tűntek ki különösen ügyes és bo-
hókás játékukkal. — Hétfőn A szerető cimü 
regényes színdarabban Lászlón, Zilahy, Geró 
és Dobó Kató alakítottak mesterien. — Ked
den A csokoládé-katona volt soron. Ebben 
Bummerli szerepében Zilahy oly művészetet 
produkált, amit vidéki színpadon ritkán-lehet 
IáTnt~Mé1W~TöiT"partneréhez* Székely -Ilona. 
Gerő nagyszerű ezredes volt. — A Mágnás 
Miskát szerdán adtak színészeink. Lászlófi 
Korláth gróf -szerepében kitűnő volt, valamint 
Korláthne szerepében Markó Emilia. Zilahy, 
Gerő, Marossy és Dobó-Kató sokszor ragad
ták hangos nevetésre a színházat teljesen 
megtöltő közönségét. Különösen Dobó Katód, 
kinek különben is jutalomjáléká vott, meg
látszott, hogy jó kedvvel, csinosan játszott. 
Kapott is tapsot eleg-t. — Csütörtökön nagy 
Kabaré-est volt. Gerő és Marossy fölváltva 
konferáltak. D-rültség. :. nevetés volt elég, .a 
tapsból kijutott mindegyik szereplőnek. — 
Pénteken Markó Emilia jutalomjátékául Tímár 

'láza c. három felvonásos színmű adatott elő. 
Tímár 'szerepébén •Gerö"*,ta!án önmagát is : 

felülmúlta; Dobó Kató• kitűnően alakította az 
>úgynevezett, leányt, míg. az exaltált felesé
get M#rkó adta kifogástalauul. Hősszerelme-
s««k: Zilahy a tönkrement huszártisztet adta 
pompásan Kunogróf szerepében. Az agg--
legény háziorvos fAszlófinak igen bálás sze
rep volt. — Tegnap a Cigáu\prímást ádtáK; 
erről a jövő alkalommái.-.— Az egyes fel-

' átié ügyesen zongorázik. 
.vonáso 

Az énekszámokat azonban kicsit halkabban . 
kelleni, íyémi , ^"B^.r,^"-°r jnhh«" érthfttff ' 
legyéu. Hisz azért kiséret, bogy az ének 
jobban érvényesülhessen. — Még valamit! 
Az -előadások alatt a folytonos jövés-menést 
Tellene valahogy megszüntetni, ügy 'ez, vala
mint az ajtó nyikorgatása bántólag hat nem
csak a hallgatókra, hanem a játékosokra is. 
•— Előre fölhívjuk'szinpártóló közönségünk 
figyelmét a holnapi '— hétfői .— előadásra. 
Gerő Ferenc jutalomjátékául éay újdonság: 
Bent az. erdőn fog sziure kerülni. óe rö nem 
Ismeretlen előttünk. Már a nyáron láttuk : és 
hallottuk őt' sokszor játszani s elmondhatjuk, 
anélkül, hogy a kitűnő társulat többi tagját 
sértenönk, hogy szinte jókedvűen lélekzettünk 
föl, amikor megtudtuk, hogy Gerő is jön a 
Lászlófi—kitűnő igazgatása alatt, álló jeles 
társulattal. Gerő bármely színpad díszére 
válik és igy hisszük, . hogy jutalomjátéka lelt 
házat eredményez. — Szerdáu meg a Tisza
virág Zilahy és Székely Ilus jutalomjátéka 
lesz. Zilahy külöuösen mint hősszerelmes 
tűnik föl a színpadon:, szintén ragyogó tehet
ség és - elmondhatjuk,''hogy a közönségnek 
valóban kedvence. Kellemes, sima játékos. 
Jutalomjátékuk iráot már előre nagy érdek
lődés mutatkozik. B. 

H I R E K. 
Nagybeteg kantnak. Pálinkás Géza c. 

kanonok, az alsóságiak ., szó.es körben ismert, 
köztiszteletben és szeretetben álló esperes
plébánosa, súlyos beteg. Cukorbetegsége van 
s mivel a baj idült, kezelőorvosa tanácsára 
csütörtökön éjjel Budapestre szállították, ahol 
tegnap megoperálták: Állapota súlyos, de — 
azt hisszük — aggodalomra nem ad okot. 

Közjegyző-helyettes. A szombathelyi 
kir. közjegyzői kamara dr. Sva«tits Zoltán 
sárvári közjegyzőt rendelte ki, mint helyettest, 
Nagy "József elhunyta alkalmából a czelldö
mölki közjegyzői ügyek elintézésére. 

Halálozás. Leituer Imre czelldömölki 
kir. adopenztarnokot súlyos csapás érte: áldott 
Jelkü felesége, két kedves gyermekének gondos, 
szerető s angyali jósagu édesanyja, szül. Kő-
rözsy Gizella, kedden este életének 47-ik, 
a legboldogabb házasságuk: 24 ik évében el-
hunyt Temetése nagyszámú gyászoló közönség 
res.-.vételével csütörtökön délután történt meg. 

A bolgár királyhoz. Szintársuiatuuk 
egyik kivalo,. tehetséges tagja :, Marossy Géza 
abból az Vkajombóf, hogy a bolgár király 
30 éves uralkodói jubileumát ünnepelte, ódát 
irt s azt a bJgárok népszerű királyának 
ajánlotta föl. A budapesti bolgár konzulátus
tol Marossy a következő levelet kapta gyász
keretes papíron: Vonatkozassál beadványára, 
tudomásara adom, hogy -Őfelsége kabinet
irodájának értesítése--szernit - -Odájál a leg»-
ma'gasabb helyre terjesztette lel az iroda. 
A fűkpnzul helyett: olvashatatlan aláírás. — 
Azügyes Ódát lapunk mai számában közöljük. 

.Péter bácsi meghalt Kovács Péter 
városi elüljáró, az örökké jókedvű városi 
dobos, szombaton este elhunyt. Még aznap 
a városházán szofjóu teendőit végezte s este 
mar meghalt. A késő öreg kort ért Péter bácsi 
holtlestét hétfőn délután^ helyezték örök nyu . 
galomra s a gyászszertartáson igén sokan 
vettek részt. , V . • 

Tanítók a hábOFnban. A magyar taní
tók fényesen megaiiják hlyüket a világhábo
rúban. Egy ne ."rég megjelent kimutatás szerint 
eddig 434 elemi í.-koiat- tanító hősi halált 

l-Jjait, 11S 'fogságba estit;- 2 tanító kapott 
'-vagktjrouarendet," 3 nemet Vaskeresztet,-18 

Signüm Laudist, 8 arany vitézségi érmét, egy 
I tanító pedig aranysarkantyús vitéz l e t l ^ . 

A . k i l iacsreüt i rá las mégis -meglesz. 
Állami hivatalok, indóházak, kaszárnyák, is
kolák stb, vaskilincset, magánlakások fakiliu-
csel fognák kapni pótlásképpen; 4—5/ millió 
kilincs kicserélésére számit á kormány, ameljj 
bői • 250 vaggon rezet sikerűi szerezni. 

Elhányt Tirmegyei kiadó. Ernetz Ká-
ix vármegyei kiadó e hő 2-án elhunyt 

^ w W i r a y e n ^ r i i v W s a l ^ 
dogult régebben a czelldömölki főszolgabírói 
hivatalnál is működött Benne a vármegye 
egyik legmunkásabb és legderekabb tisztvi
selőjét vesztette el. 

Betörő cigányok. Hirt adtunk árról, 
hogy a mult évbeu Kemenesmihályfán Ko 
lompár Gizella . cigányleány másodmagával 
betört özv. Kiss Petemé házába s onnan 
sonkákat, lisztet s sok más egyebet elemeitek, . 
miután már előzőleg jóllaktak. Távozáskor az 
udvarból még bárom tyúkot is a másvilágra 
küldtek, de ez oly lármával járt, hogy egy 
árra járó gazda figyelmes lett rá, betért az 
udvarra, s a garázda cigányokat elfogta és a 
csendőrségnek adta á t Ez ügyben kedden volt 
a tárgyalás a szombathelyi kir. törvényszéken 
s a vádlottakat, mivel szemtelen tagadásuk 
ellenére is beigazoltatott a vád, 3—3 havi 
börtönre ítélte a kir. törvényszék. Az ítélet 
jogerős. "'.*"*" 

Erdélyi Lajos kemenesszentmártoni 
birtokos pénteken reggel' 38 éves korában 
elhunyt, hátrahagyva feleségét és két gyer
mekét Temetése ma délután. 2..órakor fog 
Kemenesszentmártonban végbe menni. 

FelnJJizettek a czelldömölki fin-és 
leányifjusag műkedvelői előadására: Píeifler 
Ottó (Vönöck) 50, alsóbüki Nagy .Sándor 
(Hetye), dukai Takách Márton, Honig Sámuel 
dr. Balassa Jenőné, Deutsch Gyula 20—20 
K. Schamburg N„ N. N. 15—15 K, N. N. 1 4 -
K, Heimler Adolf Fiai, Somogyi Aladár, Fényes 
Ferenc, Wittmann Adolf, dr. Kühár Fioris, 
Benkő N. ügyvéd, Weiler Gáspár, Marton 
Ignác, Német Márkus, Schvarcz Rezső (Kaid). 
Heimler Kálmánné, dr. Waldmann Izidor 
(Ostffyaaszonyfa), Klein Vilmos, Lichter Béla 
(Budapest), Fleischner Márton főhadnagy, dr. 
Pletnits Ferenc, Weisz Izidor, GrUnwald 
Amália, Klapper Fülöp, Döbrentey Imre (Ke-
meneshőgyész), Fünsbergér. Ignác, N N , 
Altstadter Jakabné Hl—10 K, Örlei Marton, 
Spitzer Adolf '8—8 K. Szeiner N (Ostfly-
asszonyfa), Baisz N. (Ostffyasszonyfa) 7 —7 K, 
Király Sárika, Gűnsberger M. (Alsósági Rákosi " 
Jenő, Marton Izidor, Huiber Samu (Kemenes-
magasi) 6—6 K, Weisz Ignác, Katona Fülöp, 

|- Röh Pal, Horváth József,-Liclischem Aruoidné. -
Hollósi Rupert, Főtisztelendő Nővérek, Toiauyi ' 
Béla, Cdránszkiné, Galambos Beláne. Meii.er 
Jenő (GyórX dr. Varga József (Ostffyasszonyfa), 
Fischer Emil (Alsóság), Luszüg Márton, Grosz 
Ht nr.kné, Reif Dávid, Spiegel Lipótné, Hercz-
feld Mór, Scheiber Mr>r, Loráuth Gyula, N. 
N., Heimler Adoll Fiai, .Lászlófi Bódog, Heiner 
"G., Neumann Viktor, Bisiczky Ödön,Draveczky 
Árpád 5—5 K, Rosenberger Miksa, Fortinuer 
Etel, Ban János, Göttmann Bódog, Klein Bél*. 
N. N., Klein Izidor, Klein Dezső, Blettler Pál, 
Marton Kálmánné (Alsóság) 4—4 K. Széna! 
Vilmos, özv.Siuger Ignacné, Dinkgreve N-nidur; 
Schöntag Martemié, Wallensteinné, Schvaicx 
Vilmos, idb. Weisz Józsel, N. N , K'amka 
Heimánné, Stein Sándor 3—3 K, Hochthau=en 
Edené, Pajor F> rencné, dr. Szekeres Pálné, 
Lóránt Katinka, Kövest Paula, Barabás Eruő. 
N. N. Simon Sándorné, Nagy András, Babos 
Károly, Bass Vilmos, Mülier Alfréd né, özv. 
Aldstádter J.-né. Reich István, Tóth János, 
Tóth Lajos. Berecz • Lajos, Scharcz Vilmos 
2—2 K, Takács Emil 150 K, Rosmatih L., 
Naustádtné, Mészáros János, Steiner R.. Tul-
mánn Frida, N. N., özv. Deim Sándorné, Vajai 
Sándar,JJomonkos, Nagy Elekné, Csillag Ármin,' 
Weisz Dezső, Kovács Lenke, Schöntag Márton 
1—1 K,. KUáándor.CO fiU, Crebenar" V,«deL, 
Weisz J. 50—50 üli. -öeríraBné, Sszi 'János 
40—40 fíll,, N. N. I f i fiHér. 

Üaományok a sebesült katonák r é 
szere. A czeUdömölkj Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üditö-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok é r k ^ t e k : 
Gyömörey György (Inta) naponta 10 1. íej.t 
a czelldömölki ifjnság által rendezett.-sziiii 
előadás jűvedélméből 500- korona. 1 - ~ 



4. oldal. 

2 darab 
Es-ttcirliázy fédcrcs 

K O C S I 
azonnal eladó. 

Jugovits Imre 
kacsigyártónál, Czelldömölkön. 

4 és fél méter hosszn, 3 és 
fél méter széles használt 

s z ő n y e g 

e l a d ó . 
Bővebb értesítés lapunk 

szerkesztőségében nyerhető, 
és ott megtekinthető. 

Elsőrendű 

r u h a f e s t é k 
minden színben, csomagonként 60 f.-ért 
k a p h a t ó 

Lil ientha l Fü löp 
Főtér 2. számn üzletében. 

Egy csomag festékkel 2 méter 
vékonyabb, vagy 1 méter vastagabb 
kelme sikeresen megfesthető. 

KEMENCSAI-J* 

E l a d ó h á z a k 
C z e l l d ö m ö l k ö n : 
Egy lakóház tágas udvarral, kerttel 

és gazdasági épületekkel együtt eladó. 

Egy lakóház, 3 szobával és kerttel 
azonnal eladó. 

Egy lakóház két .lakass*!-, szép 
kerttel eladó. 

Egy két lakásból álló lakóház, mely
ben 4 szoba van, a város belterületén, 
eladó. 

Az Újtelepen újonnan épült lakóház 
3 szobával eladó. 

Fenti házakra bővebb értesítés 
nyerhető1 lapunk szerkesztőségében.. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
- " FAgfTéiytrsasáp-CaelljSmlilk. 

Ai Otítrák-Baiyar Bank mellékkelye. 
Első Magyar Általános Biztosító f ársaiáf 

kerületi fóügynöksége. _ i 

Egy teljesen jó karban levő 

z ö l d s z ö v e t -

d i v á n y 
átköltözés miatt azonnal eladó. 

Érdeklődök forctíiljanak szerkesz
tőségünkhöz. 

Betéteket elfogadunk: betétkönjrre és folyé-
_ számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: érlékpapirbkrt. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatiák 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzéket vesstlak 

és eladunk. 
. Jallálog-kölcsonöket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetéseketeszközlrtal. 
BeTáltnnkszelvéuyeketjkisorolt értékpapírokat. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyamveszteség 

ellen elfogadjuk. s 
Ositály-sorsjegyeket eladunk. 

MsgŐTzez végett átveszünk mindenné*! 
értékeket. 

Övadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
leit kölcsönzőnk. 

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat as 
ElsőJtfagy. Alt. Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányossá 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó miodenneml 
megbízást elfogadunk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyzs 
Hitel-Szövetkezet' kényelmes heti viséia-

fizetéere jutányos kölcsönöket nyújt. 

L a p u k nyomdájába 

e g y ü g y e s f i u 
tanoncnak felvétetik. 

Kemenesaljái Takarékpénztar Bésiréaytársaság. 

HIRDETMÉNY. 
A Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság részvényeseinek 1918. február hó 16-án tartott, rendes 

közgyűlése elhatározta, hogy az intézet alaptőkéje 
1200 darab, egyenként 100 K n é . uj részvény kibocsátása által 120.000 K-ról, 240.000 K-ra felemellessék 

a következő módozatok melleit: 
Az összes uj részvényékre az elővételi jog a régi részvényeseknek ajánltatott fel olyképen, hogy minden 

régi részvény után egy uj részvény vehető átr „ 
Minden uj részvényért az alaplökére 100 K., aMartalék" alap javára 60 korona, kiállítási és bélyegköltségekre 

8 K, összesen 168 korona fizetendő. ' 
.... Az elővételi jog 1918. február 28 tói április 15-ig * bezárólag, gyakorolható és'ugyanakkor az első részlet 

befizetendő, az ezen határnapig igénybe nem vett elővételi jogok megszűnnek. 

v A befizetések a következőkép teljesitendök: 
v ' . S É g r J * , -'. •> í 
' i í i r ^ l e t , 8 8 K, az elővételi jog gyakorlásánál, tehát 1918. február hó 28-tól április hó 15-ig és 80 K-nak 1918'. január 

•^l^i-^í-4m''útaam 5 % kamata.. 
• IL "részlet 80 K. 1918. augusztus l-ig és ennek 1918. január 1-től számított 5% kamata. 

A részletek egyszerre is befizethetek., 
- . A befizetési határidők be nem tartása esetén az elővételi jog gyakorlása megszűntnek tekintetik s a telje
sített befizetési résztetek a tartalékalap javára fordíttatnak. 

Az elővételi jog gyakorlása alkalmával erről, valamint a teljesített befizetésékről ideiglenes elismervények 
állíttatnak ki, melyeken a későbbi befizetések is nyugtáztatnak. 

A teljes bejizetést igazoló elismervények ellenében legkésőbb 1918. október 1-től uj részvények fognak kiadatni. 
. ... A kibocsátandó uj részvényekji jövetelemben 1918. január 1-töl részesednek s « régipk-t-Pi Pgy^i/s jngnlraL,_ 

élv, ::>**, mégis a közgyűlésen való részvétel " é s ^ v a á * jeg-csaít*4égleges uj részvények alapján gyakorolható. ' ' 
A régi részvé«yek,-roelyek-e>lapján a részvényesek-elővételi jogukat gyakorolni kívánják, szelvény ív nélkül 

lebélyegzés céljából az intézet pénztáránál 1918. február hó 28-tól 191S. április 15-ig bemutatandók, amikor igazolványok * 
adatnak ki, amelyek alapján éz elővételi, illetve jegyzési jog gyakorolható 

CzeUdömölk, 1918. február hó 16-án. 

Ai Igazflatóság. 

Uroautott DlBkgnn Ula*» váttenjeronj berendezett tónr'Veodajábe* "ilHlöiiaTU, 


