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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP
Hegjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : EgéSz évre 8 körojia, filévr«
' .-.
korona, n'-ivfliévr-- 2 korona..
E^yes <zám ,»ra darálómként vjo áttér."

Felelős szerkesztő én kiadó : "

DINKOREVE

NÁNDOR

Szerkesztőség és kiadülúvatal: .
Dinkereve Nándor könyvnyomdája Czelldömiilkön,
ide ibtézendők a i-zetlemi résrt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek. -

Arra az-esetre, lia a sertéstarló
Színház.
gazdákhoz intézett felhívás eredményre
Előre jeleztük, hogy hétfőn Garéi Ferenc
nem vezetne s a hizlaláshoz szükséges jutalomjátéka lesz. Színre kerüli Garvai An
sovány sertések önkéntes felajánlás dor Bent az erdőn cimd nűve. A sziuházat
utján megszerezhetők nem volnának, megtöltő közönség azonban igen előre hallotta
a --':.•> hangját. Azt meg kell adni, hogy
a m. kir. földtnivelésügyi miniszter Gerö a különben nehéz szerepét jól oldotta
úrral egyetértőleg feljogosítottam az Or m-i s az ö játéka volt, ami eletet adott a
színpadnak. A jutalomjátékost a közönség
szágos Sertésforgahni irodát, hogy a ajándékkal lepte meg. — Kedden a Kis
felajánlási idő ellelte a még szükséges asszony férje került előadásra. A különben
látszó darabot elég ügyesen
sovány sertéseket a hatóság közben „Igénytelennek
adták a szereplők. — Szerdán Zilahy és
jöttével rekvirálhassa, amely esetben a Székely Ilonka jutalomjátékául a Tiszavirágot
hizlalási haszonban való részesedésre a adták elő. A nézőteret zsúfolásig megtöltötte
a közönség és nem győzött betelni az Összsertéstulajdonos számot nem tarthat.
haügzaiös jttékkaL Igazán elevenébén' volt a
' Felhívom Címet, hogy erről a gaz két' julalumjátékos ís, de Gerö és Kovács
valósággal versenyeztek, Marossy, Fekete
daközönséget megfelelő módon tájékoz Mari'ka, kinek ugyan kisebb szerepé volt,
tassa s a maga részéről is 'kövessen el azután Zilahy. gyönyörűen csoportosítottak.
Dobó Katót pedig talán nem is lehet elkép
mindent, hogy a hizlaláshoz szükséges zelni másként, mint hogy jó kedvvel és ügye
sovány sertésanyag önkéntes felajánlás sen játszik. A. két jutalomjátékosról amúgy
ntján biztositható s ezzel a rekvirálás sem feledkezett meg a hálás közönség. —
Csütörtökön a Kis babát adták. Különösen
elkerülhető., legyen.
Liszlófi, G. Fekete Mariska és Kovács tűn
tek ki ügyes alakításaikkal. — Pénteken
Budapest, 11)18. február 28.
március 15-ike lévén, ünnepi előadás volt.
WindischgraeU s. k. Marossy, kinek amúgy is julalorajátéka volt,

A sertésrekvirálás.

Windiscligraetz~herceg, az. ui köz
élelmezési miniszter tudvalevőleg leg
sürgősebb tennivalói közé vélte fel az
ország zsirszükségletéröl való gondos
kodást. Hogy mennyire sürgős az ügy
és hogy mily nagyon komolyan foglal
kozik e probléma megoldásává) a közélelmezésügyejr, uj főiotézője, mi sem
bizonyítja jobban, mint az a körülmény,
hogy már megérkezett a sertésrekvirálási rendelet, melyet egész terjedelmé
ben az alábbiakban közlünk:
Minthogy a hadsereg s az ellátatlan
polgári lakosság zsirszükségletének fe
dezését célzó eddigi hizlalások a kívánt
ei tű menyre nem vezettek, nagyobb
arányú ipari jellegű hizlalás! akció
megindítása vált szükségessé. Ezen
hizlaláshoz szükségessovány sertésanyag
beszerzésével- az Országos Sertésforgalmi
Irodát biztatni meg utasítva, hogy a ser
téseket elsősorban önkéntes felajánlás
L e v> é I .
utján igyekezzék a sertéstartó gazdáktól
megszerezni. Az önkénles felajánlás Kisasszonyom bocsánatot remélek,
Hogy szép idejét mostan zavarom.
sikerének előmozdítása végett a minisz D • meg kell irnom, hogy még mindig élek,
tertanács hozzájárulása alapján arra ts S Lúsan járok dérlepte avaron.
S eltűnődöm, hogy lám az idők múlnak,
félhatalmaztam, hogy azun gazdákat, Tegnap még nyár volt, szép napsugaras.
kik sovány sertéseiket a kitűzendő zá S ma már a sárga falevelek hullnak,
roshaláridőn belül felajánlják, — aiMeny S csillog a déi tőt az aszott haraszt.
nyiben e sertések tényleg át is vétetnek Tegnap még gondolt messze-messze reám,
Tegnap még irt kacagó levelet.
— saját hizlalásuk elmaradása folytán Ma már másért él messze egy barna lány,
elvesztett hasznuk kárpótlása címén Ma már mindent, de mindent elfeled.
még mosolygott reám az élet,
a szakszerű hizlalásnál elért haszonban Tegnap
S két kézzel nyújtott tele poharat
részesiti olyképen, hogy nekik a Th. kir. Ma már a bánattól remegve élek,
minisztérium 4463—1917. M. E. számú Mellyel a szivem egyedül marad.
rendeletében megállapított legmagasabb Tegnap gondolt rám s ime pár nap múlva,
árakon felül kilogrammonkinti 1 (egy) Mar rejtély és csupa titok.
Holnap egy máshoz büszkén simulva.
koronát fizethessen.
Egy bús katonán kacagni fog
A sovány sertések önkéntes fel Tegnap még szívtam a rózsák illatát,
Ma bús tejem lehajtva könnyezem.
ajánlásának határidejét, módját, és fel Holnap tán veszítve egy nagy bús asatát,
tételeit az Országos Sertésforgalmi Iroda E j t hidegnbarátért nyújtom a kezem.
CYRANÓ.
fogja közzétenni.

egy ünnepi prológust adott elő, mely sokkal
többet ért vosua,. ha azzal a kellemes hang
gal lassabban -és szabatosabban mondta
volna el; kar, hogy annyira sietett. Követke
zett a Helyreasszoiiy énekes színmű. El kell
mondanunk, hogy sikerült játék volL Marossy,
kit már belep'-sekor jól megtapsoltak, kitűnő
volt Angyal Fábián szerepében. Geróröl,
Zilahiról, Székely Ilonkáról, no meg Dobó
Katuskáról mit szóljunk ? Valósággal reme
keltek Lászlofival együtt. Pompásan festett
G. Fekete Mariska, mint diák, valamint Kovács,
mint iskolamester. Ez estén a közönség nem
mutatott oly érdeklődést, mint máskor, ami
eléggé érthetetlen. Hanem akik olt voltak,
kellemes szórakozást leltek. — Tegnap este
a Talárjárás került szinre, ma pedig bncsuelöadásul Urasági inas kerestetik 3 felvonásos
bohózatot adják.
Színészeink Czelldömölkről
mennek, ahol szintén megtelelő
lesz részük.
;

Beg alakult a vasmegyei 48-as alkotI mánypárt pénteken délelőtt Szombathelyen.
A választmány tagjai (a kormányt támogató
képviselőkön kívül) szintén megválasztattak;
köztük van Várallyay Pál is Czelldömölkről.
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Ai Érdeket Újság húsvéti szama u j r a
TJj állásban.
K-dden történt meg
Jánosfiazáii az~ üresedésben volt -jatiosháza- ^enzaei<^t-lesz-^--t»«irj«|*
gyönyörű
háronj-zinj/mélynyomásban két
vidéki-körjegyzői állás betöltése, mely.alkaJorSmai az érd-kell községek képviselői -egy kiváló "magyar" Te-tő CsnV Tstvan-és" "VasUgh
Qyarati Ferenc üaaepléss. Gyurátz hangúlag Sebestény Izid-T papóczi körjegyzőt Géza festményei diszink. A húsvéti számnak
Ferencet * dunántúli ag. h. at. .-gyh 12 nyu választották meg. S b.-stény távozásával a a gazdag főlapon kivftl két fcüfftS könyvmelgalmazott páspökét és a pápú ág! evv cyüle- pápocziak. vesztettek, a janosházavidékiek leklite lesz. Nagy Endre .Jönn"k a színészek",
kczet sok éven át Tolt lelkészét, volt titkárai p dig a szerencsés választassál nyertek. A címmel egy vidám kis könyvet irt. melyet
másodlelfcészei és "seg-dlelke»zeiegy gyönyörű választásim dukai' Takacli Márton, járati i.Iusztrá't-is. Másik itffny vnöflíi kittként Moly
ezflstkoszbnival lepték meg hálájuk ta izeiéi főszolgabíró elnökQlt.
Tamás-.Velenc i kaland" cimü kötefSt adja
tetők jeléü'. Kedden, ünnepség keretébeu
az Érdekes Újság húsvéti s/.ama, melyhez
A Kath. Legényegylet mfikedielöi elő-., mulatságos-gyermekjáték- is lesz mellékletül.
adták át az Bunepelinek a at alkalommal
Payr Sándor.soproni lh->o!. tanár magasázár- adásra készül. Az egylet C-i y Gargaly klasz- E gazdag húsvéti szám ára 2 korona.
nyalástt b-széddel köszöntötte az ajift-püj- szikus vígjátékát, 'Haiiuiyil nyak iroijs. A
A Hav. Temetkezési Segélyegyletnek.
pököl, aki. meghatva kö-.zinie meg a hála. szerep r,ztas mar .megtörtént, az egylet helyi a Kemenesalját—RőzeT Hitelbank ez évi nye
ségében a próbák alatt élénk munka folyik.
tisztelet és szeretet em-t s p o n t á n megnyilat
reségéből
20 koronát juttatott;-,, mely-szíves
kozását. A megható Ucnep'lyl közös ebul A közönség nagy érdeklődéssel várjv az adományért köszönetéi mond az elnökség.
e-;. : előadását
fejezte be,
. „
podgyátzt tovább is vizs
Köszönet A. czelldömölki eváng. nő- gálják,A akézinapilapok
f Pálinkás Gézt. A" szómon hely! egy
közlése nyomán híre
házmegye kemenesaljai espereíi kerülete gyá egyiet elnöksége 'hatás kü-zöneUel- nyugtázza terjedi annak a miniszteri rendeletnek, mely
a
Kemenesaljái
Közg.
Iluelbanknak
műit
évi
szol: Pálinkás Géza' c. kanonok, e-peres es
eltiltja a vasúti utasok szeraelypodgyászainak
sági plébános hétfan délután Budapesten el tiszta jövedelméből a czelldöraölki evaog. a vasúti, állomáson a rendőri közegek által
nőegylet
részére,
juttatott
50
koroua
szíves
hunyt llúlt vasárnapi szamunkbau megírtuk,
való vizsgalását y* esetleges ' elkobzását. A
hogy cukorbetegsége .miatt ment Budapestre, adományát. makói
rendőrkapitány
kérdé-t intézett a
ahol amputáltak, de baja már igen előrebelügyminisztériumhoz ez ugyoén s az' a
haladott volt s héifőn kiszenvedett A meg- H'tyey. Etek czelldömölki cip sz-iparos pol vála.-z érkezett, hogy a rendőrség továbbra
boldogult főpap 1858-ban született Szombat gártársunkat; felesége, szül. Gombár Alojzia, is az utasításhoz" híven járjon el, vagyis
helyen és 1880 ban szenteltek föl. Vasszent életének 36., Do'dog házasságának 10-ik éve- vizsgálják a podgyásznkat; ;s amennyiben til
mihályi, rohonci és kőszegi kapiánkodása ben hosszas betegség utan tegnap reggel tott árut találnak, azt elkobozzák. Az uta
után 1884-ben a fiatal, munkás papot meghalt. Kesergő férjén és két kis árváján soknak kizárólag -ajal személyi szükségletűpüspöke kinevezte a szombathelyi papnevelő- kívül nagy kiterjedésű rokonság gyászolja.
kel 3 napra fedező élelmiszert szabad
intézet spirituálisává, honnan 1895 ben az
Az idei aj gabona uj .ára. Már leg- magukkal vinni.
alsósági plébániát nyerte el. Csakhamar
Dj péntek. Az illetékes körök a leg
esperes-tanfelügyelő, szentszéki Ülnök' lett, közejebb megjelenik "a kormányrendelet,
komolyabban fog átkoznak azzal, hogy .a' kö
tavaly pedig bokros érdemei elismeréséül a amely megállapítja a- gabonáért követelhető
zéi jövőben 5 koronás bankjegyeket is nyom
király c. kanonokká nevezte ki. Csupa sziv, legmagasabb arakat Az árak az idén maga
nak. Tervbe van véve még 5, 25 és 50 fillé
jóság és szeretet volt. Hi.-éi, jóbaratai, tisz sabbak lesznek, mint tavaly. A buza ára 60
res váltópénz veretése is; mert a forgalomból
telői rajongtak érte. Testeslüi-lélkestaj pap koroua lesz. A rozs, a tengeri es az árpa
a
kisebb pénznemek eltűnnek.
volt; mint társadalmi ember inegbec-ülhétet- ára pedig 52 korona; \A zab ára még nincs
Adományok a sebesült katonák ré
len. Nagy t.tnügybarát volt, a tanítók között megállapítva. A gabonaarak körülbelül 50
szinte ctthou érezte magát Részt vett min százalékos felemelésének ellensúlyozására a szere. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház
kormány
a
fogyasztók
érdekében
változatla
és vasúti üdítő állomás részére az utóbbi
den jóirányu társadalmi mozgatómban ugy
anyagi, mini erkölcsi tekintetben. Az arra nul hagyja-á—fSHyérliszt árát, ellenben a héten a következő adományok érkeztek:
finom
iiszrar.it
megfelelő
irányban
felemeli:
Gyömörey György (Inta) naponta 10 I . tej,
igazan rászoruló-segítségre érdemesen szive
teljével segített A Kemenesaljái Takarék A közellátás biztosítása végett azaz intézke Deulsch Gyüláné 60 korooa, Az üdítő részére
pénztár igazgatóságának 15 éven ál elnöke dés fog történni, hogy a gabouát az idén már a kenyérsütést Wallenstein Karoly né úrnő
volt Lelkes tevékenységet fejtett ki az inté a csépiét pillanatdban lefoglaljak és szabad volt szives elvégeztetui.
zet felvirágoztatásában. Csütörtökön délután forgalmat több.- egyáltalában nem engedé
•árkát csak igazolvinynyal leket
temettek el Alsóságon a templomból a fárad lyeznek. Az ellátás egységesen, hatósági uton vasarolni. A kormány rendelétet adott ki,
hatatlan lelkipásztort A lemetesi szertartást fog történni.
mety szerint szarvasmarhát és juhot csak
Tóth József (Ír. kanonok végezte nagv segédAZ uj nyári idő. Az'utolsó két év ta .vásárlási igazolvaiiynyal szabad vásárolni,
lettel, a környékbeli tanítok közreműködésé
pasztalatai alapján a kormány a folyó évben amely igazolványt az elsőfokú állategészség
vel. A végtisztességet! megjelent-közelről és.
ügyi hatóság állítja ki.
távolról az elhunyt számos paptarsa, a kör is el lógja rendelni, hogy az április 14-ről
nyékbeli intelligencia nagy szambán, a köz 15-re virradó éjjel az órák egy oraval előbbre
ség apraja nagyja s kisérték örök nyugvó igazítandók.
helyére, az alsósági temetőbe, ahol elhunyt
Ingóságok
Üdvözlet a fogságból. Balogh Latos
szülői mellé helyezték el. Elmondható, hogy kem ne-m.rga-, illetőségű vitéz, szerkesztő
oly igaz szívből fakadó sok könny-t hullatni, ségünkhöz orysz |„gságból 1917. nov. 14. u. i n e g y antik muzsikáló óra, wertmint mikor leeresztették a sírba, nem sok kiléttel levelezőlapot kü'döfi s az tegnap ! heitn-szekrény, könyvek: Magyar remek
szor láthatunk. A hajál-sét alkalmából a reggel érkezett meg. Soraiban reményét fe
írók. Magyar írók arany könyvtára,
gyászoló rokonságon kívül a kerület papsága jezi ki a legközelebbi viszontlátást illetőleg
és a Kemenesaljái Takarékpénztár R. T. s a kemeuesiijai ismerősökn-k boldog kara - j Schackespeare munkái, Herczeg mun- '
külön-külön adtak ki gyászjelentést. Nyugod csooyi ünnepeket és újévet kivan s üdvözletet kái, Kossuth einigrátiós levelei. Törvény
jék békében!
küldi. Balogh 640.180. számot viseli a Volga könyvek, Jókai es más regények sUk
mellett Csernajárbau(Guberna Asztrachán) vau. bútorok, háztartási cikkek, ponyva és
Iskolalátogatás. Bbda János dr. szom
különféle aprólékosok f. hé 28-án dél
bathelyi kanonok, egyházmegyei főtanlelügyelő
Még a zöldség isi Hát most már a
csütörtökön délután városunkban tartózkodott zöldséget is rekvirálják; a miniszteri biztost előtt 9 órától kezdve a volt közjegyzői
s meglátogatta a r. kath. polgári leányiskolát is kinevezték-roár Bleuer Ödön tart tüzér irodahelyiségben szabadkézből eladatnak.
A tapasztaltak felett elismerését fejezte ki. százados szeraélyébea A rendelet szerint
Lelkigyakorlatok Czelldömölkön. A káposztából és répából összesen 15, hagymá
nagyhét három első napján, március 25, 26, ból 3, sáfgarépából és petrezselyemből 5—5
kgr. hagyható vissza.
27-én az apátsági templom tárháztermébeh
a leggyorsabban elmulasztja a dr. FleschKöszönetnyilvánítás. A czelldömölki
dr. KOhár Flóris lelkigyakorlatokat log tartani
-íéje eredeti törvényesen védett
közs. polg. fiuiskoia igazgatója hálás köszö
hölgyek számára. A lelkigyakorlatok napjain netét fejezte ki a Kemenesaljái Közg. Hitelbank
délelőtt 9 ' / órakor és délután 6 órakor lesz igazgatóságának, hogy a polg. fiúiskolái Ifjú
az elmélkedés (szentbeszéd). Céljuk : a lelki sági Segélyegylet javára 25 koronát voltak Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti
pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Prőbaélet felfrissítése — tisztulás, megújhodás. Akik szívesek adományozni.
— Drága-a löld. • Hrtztudomásu. hogy a 4ége!y 2'30 K, nagy Jegel? 4 K,
résztrénni óhajtanak, akár tagjai a. Jlásiafgyesületnek, akár nem, jelentkezzenek elő föld -ára, mint a léghajó, ugy emelkedik mind családi -adag 11 -korona.
magasabbra. Azt hisszük azonban, »hogy a
Kapható a helybeli gyógyszertár
zetesen Loránth Katinka úrhölgynél.
• legdrágább földeknél is az elsők között szeKinevezés. Bednaic Gézát, ki korábban I repel az a somogykiliti s a falától távol eső ban, vagy direct a készítőnél. rendel
a Kemenesaljái Közg. Hitelbanknál volt al | egy katasztrális hold föld, amelyét egy gazda hető; Dr. Flesch E . >Korona< gyógy
kalmazásban, a péozügyminisler fizetéstelen ember 7620 koronáért vett meg, mert szom- szertára Győr.
~
számgf akornokká nevezte ki a pénzügy- I szédos a birtokával. Hol áll meg ez az ár Vételiéi a -SKABOFORM. védjegyre
emelkedés?
mini9tériumba.
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a. oldal.

Hirdetmény.
-—

Alulírott dr.-Svastfts Zonán~siírf
•ári kir. közjegyző, mint elhált Nagy
József czelldömölki kir., közjegyzőnek
kamarai kirendelt helyettese közhírré
7 teszem, hogy hivatalos működésemet
Ti-CielWÖmÖlkÖn a kir. járásbíróságnál a
földszinti hivatalos helyiségekben mar" tius 23-án megkezdem és pedig olyformán, hogy kevés kivétellel minden
~~- szombaton és vasárnap Czeildömölkön
működöm, — de szombaton kizárólag
Hagyatékot tárgyalok, — vasárnap
- pedig okiratokat veszek tel és egyéb
közjegyzőt teendőket végzek.
A' hagyatékosok személyazonosságtikat az idézéssel igazoljak, — Hlenhen.
az okiralosók
személyazonosságukat
kötelesek községi bizonyítvánnyal igazolni, — de a községi bizonyítványt
a körjegyző urnák nem kell aláírni;
— elé^g, ha a községi biró ur irja aiá
és a község pecsétjét reá üti.

A költségek azonnal
fizetendők.

E l a d ó

Czeildömölkön:
, • Egy lakóház tágaa udvarral, kerttel
ós gazdasági épületekkel

együtt eladó.

lüiBik.

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye.
Elsó Magyar Általános Biztosító Társaság
kerületi tóögynöksége.

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó:-• -számlára.
Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. .
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra
Váltókat leszámitoluok előnyös kamatláb
Egy lakóház két lakással, . s z é p
"
•• ^ mellett.
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk
kerttel eladó.
...
v
és eladunk. .'- - Jellálojj-kölcsönöket folyósitnnk.
3
Egy két lakásból álló lakóház, mely Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk.
ben 4 szoba van, a város belterületén, Bevált1Ulkszelvényeket,kisorolt értékpapírokat.
Sorsiegyek biztosítását árfolyam-veszteség
eladó.
•.
ellen elfogadjuk.
Ositily-sorsjegyeket eladnak.
Az Újtelepen újonnan épült lakóház Megőrzés végett átveszünk mindemiemi
értékeket.
3 szobával olndó.———-r-—1 — Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk.
Fenti házakra_ bővebb értesítés Elfogadunk: tuz, élet és jég biztosításokat aa
Első Magy. Ált. Bizt. társaság' részére.
nyerhető lapunk szerkesztőségében.
Gazdasági cikkek beszerzéséi jutái ivosaa
.
eszközöljük.
A Banküzlet körébe tartozó mindennemi
megbízást elfogadunk.

Egy lakóház, 3 szobával és kerttel
azonnal ^ladó.
'
-

Egy teljesén jó karban levő
z ö l d

Intézetünk kebelében működő .Önsegélyző
Hitel-Szövetkezet« kényelmes heti vissza
fizetésre jutányos kölcsönöket nynjt

s z ö v e t -

Elsöreadtt

d i v á n y

Sárvár, 1918. március: 14 én.

Dr. Svastits Zoltán
kir. közjegyző.

h á z a k Kemenesaljái Közg. Hitelbank

átköltözés miatt azonnal eladó.
Érdeklődött
tőségünkhöz.

r u h a f e s t é k
minden színben, csomagonk. 50 f. kapható

Iilienthal Fülöp

forduljanak szerkesz

Főtér 2. számú üzletében.

^

Kemenesaljái Takarékpénztár Réairénytáratsáfl,

HIRDETMÉNY.
A Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság részvényeseinek 1918. február bő 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 felemeltessék
a következő módozatok mellett:
.- '
Az összes uj részvényekre az elővételi jog a régi részvényeseknek ajánlhatott fel oly képen, hogy minden
régi részvény után egy uj részvény vehető át.
v
Minden uj részvényért az alaptőkére 100 K., a tartalék alap javára 60 korona, kiállítási és bélyegköltségekre
8 K, összesen 168 korona fizetendő.
Az elővételi jog 1918. február 28 lói április 15-ig bezárólag gyakorolható és ugyanakkor az első részlet
befizetendő, az ezen határnapig igénybe nem vett elővételi jogok megszűnnek,
——
.' ' '—-.—
v

v

A befizetések a következőkép teljesitendők:
I. részlet 88 K, az elővételi jog gyakorlásánál, tehát 1918. február hó 28-tól április hó 15-ig és 80 K-nak Í918. január
1-től számított 5°/ kamata. * ' .
II. részlet 80 K 1918.-augusztus l-ig és ennek 1918. január 1-től számított 6% kamata.
A részletek egyszerre is befizetbetők.
•
'
A befizetési határidők be nem tartása esetén az elővételi jog gyakorlása megszűntnek tekintetik s a telje
sített befizetési részletek a tartalékalap javára fordíttatnak.
Az elővételi jog gyakorlása alkalmával erről, valamint a teljesített befizetésekről ideiglenes elismervények
állíttatnak ki, melyeken a későbbi befizetések is nyugtáztatnak.
A teljes befizetést igazoló elismervények ellenében legkésőbb 1918. október l-lől uj részvények fognak kiadatni.
'^~^kib"öBátaTyó^
1-től HFészesednek s *^iekkel.^yfinloLjog
élvezTrekT rrjSgTSTközgyötéBen való tészwitcl 6a_-ezavazái jog csak-A végleges R é s z v é n y e k alapján- gyakorolható.
A régi részvények, melyek alapján a részvényesek elővételi jogukat gyakorolni kiváuják, szehény iy nélkül
lebélyegzés céljából az intézet pénztáránál 1918. február hó 28-tól 1918. április 15-ig bemutatandók, amikor igazolványok
adatnák ki amelyek alapján az elővételi, illetve jegyzési jog gyakorolható
0

:

f

Czelldöinöik, 1918. február hó 16-án.

As Igazgatóság.

Myoautott Dtakfi«vf Nándor vUIaarerőfl berendezett U>nrnroa<U{ábaa, CeDdOatSUk-
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K e m e n e s m

1918. évi március hó 24-én délután 3 érakor lemenesmagasiban, as evang isTölaban .
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tart, melyre a szövetkezet tagjai tisztelettel meghivatnak. - -
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--- A I Ö Z G Y Ö L É S T Á R Ó T & I :

1. Elnöki előterjesztés a szövetkezet 1917< évi
; . _•
.. . - működéséről.
- '
3. Egyéb felmerülő tárgyak és mditvínyok.
2. Zárszámadás 1917. évi bevételek, kiadásokrőt s
" V
az évi mérleg előterjesztése.
I
—
—
•
— ™
Zárszámadás, mérleg, betett, felmondott és visszafizetett üzletrészek siáma, aiáirt naptól 14 napig
a szövetkezet üzlethelyiségében a tagok által leendő betekintés végett közszemlére kitéve Vun.
Kemenesmagasi, 1918. évi március hó 10-én.
* ,
Szabó István
izöretktxeti elnttk.

Pénztári

7184
39785
50944
840
923
7715»
1050836

Kés< pénzkészlet 1917. év január hó 1-én
Üzletrészekből
Kamatokból

Késedelmi kamatokból
—

—

•' •

Koron.

Kiadás

Kóron.

BoTitaL

Egyebekből —
Kötelezvényekből
Betétekból

forgalom.

98
52
08
12
30
66

Betétekre/
Hadikölcsönre
Kötelezvényekre
Kamatokra
-j-^Enyebckre
Beszüntetett üzletrészekre
Pénzkészlet 1917. év december hó 31-én

1227673 I 66

Mérleg-számla.

Tartozik.

Koron.

Vagyon
Készpénzkészlet
Kötelezvények
Kamathátralékok
Késedelmi kamat
Más intézetnél elhelyezeti töke
Hadikölcsön
Üzletrész hátralék
Felszerelés
-

Üzletrészek
Betelek
Tartalék alap
Átmeneti kamat
Ál meneti üzletrész
1916. évi nyereség
1917. évi liszta nyereség .

78
63
81
—

1033247

1227673

56

Kar...

Teher

<•

19

Követel.

r

20105
- 360706
3412
226
3484
644768
344
200

711877
386918
61286
38359
8825
302
20105

9fi

79056
935916
325
1067
886
7900
8094

Nyereség-^és
Nyereség

» Kamat
Késedelmi kamat
Enjebek
Kamat hátralék
Késedelmi kamat
.

veszteség-számla.

r

Veszteség

50944
840
923
3412
226

.52
08
12
78
63

Kamat
Egyebek
Átmeneti kamat "
1917. évi tiszta nyereség

56347

13

Korona

85
81
8S
'80
67

1
1033947 | 96

•

-

Ttrtoxik.

F

-

Köretei.
Soron.

r

38359
8825
1067
8094

03
60
83
67

56347
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Kemenesmagasi, 1917. december hó 31-én. •
Szabó István s. k."
G«óf» István s. k.
<•'"<*•
ÍRUgató.
Jánossy István s. k.
,-Jánossy
Ádám s. k.
Kiss Gvörau s. k.
• - •
ig. taf
•f- • *
i . ug.
if
^
Papp György s. k.
Mesterháty Antal s. k.
if- tag.
Tisztelt közgyűlés! Alulírottak mint a Kemenesmagasi Önsegélyz'ő. Szövetkezet feBgyelö-bizottságának-tagjai
.tisztelettel jelt:
(lenijük, miszerint szövetkozetünt ügymenetét a lefolyt 1917-ik évben figyelemmel kisértük,
kisértük könyvéit,
könyveit, pénzpénz
tárat időnként; átvizsgáltuk, s azokat mindig a Itgiobbrendbenf a valóságnakmegfelelőnek találtuk miért is a számadás,
a mérlegnek elfogadását, az igazgatóságnak, pénzlurnoknak, valamint nekünk r felmentvényt megadni a fenttártandók
-íenliartása mellett tiszteletlel kérjük."
.
-.' •
.*"
"
• ' - KeméDesnDjLgajn^Ji?18. március 10-én.
,- Guöüi Gábor s, k.
Györffy Károly s. k.
-Rit3 Gyula s k
Szuh Károly s. k.
Magassy Sándor s. k.
peniümok
Györtfy Lajos s. k.
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