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• H j e l e i minden vasárnap reggel. 
Mfizetési ar: Égést é're 40 K, fel évre M 

K, tegyed évre 10 korcos. 
Egyes stitn ára tartrxmkjnl^lkoront. ^ 

r<MeoKrtasde es ki»de I 
DIN KORÉ VE NÁNDOR. 

k 

Sxerkeixtó.ég él kitdótüvetal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmöIkOu, 
ide mtézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

D ' A n n u a i i o . 

X I X " x f T t 
Valamikor-a h-'t bölcsről meséltek t i 

emberek, nekünk a párisi -öt bölcsek- neveit, 
tetteit knlleií' megismernünk. Mert nagyon 
bölcsek ők, mindent todunk, mindent latnak. 
Anélkül, hogy krmozdolnánsk bl lTös boszor
kány kunyhajukbó', jobbtD'ismernek mindent, 
mintha a helyazioéa jártak volna. Nem jöttek 
el hozzánk, de szert tndtai, hogy oumzotisé-
geinkaek nincs más vágya, minthogy a cse
hek, szerbek, románok ölébe dőljenek, tadják, 
megállapítottak, hogy nem n Kárpátok n mi 
igaz ágon és természetes határaink, amelyeket 
as Isten alkotóit s ezer évvel ezelőtt bízott 
a mi karnnkra, hanem azok n térképre raj
zolható ceruza vonalak, amelyeket ők nagy, 
bölei fejőkben kiszámítottak. Heg Is tudták 
ítéletüket magyarázni, kezükben van a legha
talmasabb magyarázat, a hatalom E> báto
rítja, ke-«ztetí Okét, hogy agy lássanak, ahogy 
akarnak, ut- parancsoljanak, amit akarnak. 8 
Paris parancsol. Parisé az ész, a . jog , az 
igazság, rendelkezik élei, hala- éa becsület 
felei, 

Pária képviseli a halaimat, amellyel 
oem lehel szembeszállni, amellysl szemben 
el kell némnlni a tiltakozás hangjának. A 
pártái bölcsek büntetői is lódnak. Néha azon
ban mégis el kell tűnődnünk ezen a hatal
mon. Nem azért, mert reá is vonatkozhatnak 
c szilárd hittel hisszük is, hogy vonatkoznak 
a mi nagy Berzsenyiek brök csengésű aurai: 

Tündér szereoeiiok kénye hány vet, 
Jatszrí, emel, ninsolyopva ver le. 

Nem ezért, hanem a mitlt a körülmény 
miatt, hogy már mi is láttook olynn esete
ket, a bátorság olyan remek példáit, amikor 
ez a nagyhatalom tehetetlen volt egy kisebb 
hatalom szilárd és állandó akaratával szom-
hen. A parim belesek akarata megtört egy 
kis kődarab miatt. 

Volt nékünk ogy gyönyörű kis kikötőnk, 
amely annál kedvesebb volt eídufink, -mert 
egyetlen volt, Fiamé. A forradalom okozta 
Összeomlás betemette előttünk A odavezető 
ntat, idegenek telepedtek a mi ősi birtokunkba. 
Gazdája sok akadt s a párisi bölcsek nem 
tudtak hirtelen igazságot tenni a to.ongó örö
kösök OiaSMOrÜág es Jugoszlávia közöli. 
Amíg tűnődlek, egy bátor olasz, D'Aannnzio 
akár kalandvágytól, akár tiszta hazafiúi lel
kesedéstől ragadva, de minden esetre barna 
latra méltó vakmerőséggel megszállta a vá
rost Nem volt hozzá t ö b b joga, tsak at a 
pár estT kaiona, aki ueraUe, aki rsgaszto-
dott hozzá es követte. Ezekre támaszkodva 
azt mondotta, «s a város at én hazámé 
km, mert én igy akarom. Most j ö t t a meg
rökönyödés. Parisban Összedugták a fejüket, 
oem tudtak, mit csináljanak. Mit tehettek 
máit, rápa. anetoUak Olaszországra, firíttesse 
ki Fiamét Olaszország ráparantuJl D'An-
nonzíora. Orílee ki Fiamét, D'Annunzió azon
ban nem tngtdtlmttktdttl. .5 ftzota ez igy 
megy: Paris-paraocaol Otecaoruignak, O.asz 
ország D'Annonzionak s 0 pedig egyiknek 
valóba', másiknak pedig 'színleg oem eogo-
delmesiedik, mert hisz roltakepi n O.asz >r-
szág titokban Dvm haragszik, nem is hara-
gndhatik a megszállásért 8 miért ind D'Ao-
nunzió szembehelyezkedni Parinál? Azért, 
mert Jngotsldvia megtámadni Htm muri 
érte, azt meg a Pária bölcsei oem kívánhat
ják, hogy olatM katonákat vigyenek ólam 

, -katonák ellen a ha akarnák is, nem lehetne. 
A saját katonáikat még * franciák is sajnál
ják. Igy történhetik a/, meg, hogy Paris min
den hitalma, minden parancsa ellenére Fiamé 
ténylegucn Olaszországhoz tartozik s D'An-

, .t-annzio ma okm ntmttli hóé. Nekünk sxo-
inorn Fiume'eúrsa^o%"t*Annanziól bámulnánk 
éa Uazlelnünk kell, mert esetleg tanulhatunk 
tőle valamit . - i . . -, 

Tálán adandó alkalommal majd nekünk 
ia akad D'AnnunzMnk, aki hazája érdekéért 
dacolni tud D'Annanzio mintájára. Sfinte. 

Kosáiicaás. 
°~ A fővárosban és a vidéken mind sürüb-
bon htngzik a panasz a könyőradorcánjok 
gyűjtésétől agyoozaklatott közönség köréből, 
hogy csaknem naponként jelentkeznek rokkant 
katonák, mini közönséges koldasok.fiat a szo
morú és szégyeoletes jelenséget less hrvalva 
részben megszüntetni a hadigondozottak szö
vetsége állal tervbe vett ipari foglalkoztató 
műhelyek felállítása is. 

Nem kell ezentai a rokkantaknak arc
pirító kOnyöradomáoy, hanem a tisztességes 
keresetet biztosító munka, amellyel nemosak 
saját magán, hanem szegény megtépett, meg
csonkított hazánkon is segíthetünk. A szövét-
eég köztisztelet és szeretetnek örvendő elnöke 
már tobb ízben fejtegette, hogy >ahaza újjá-
épitéw és önmagunk fenntartása éroekében: 
cselekednünk, dolgoznánk keJUI 

Ogytzintén észhez es szívhez szólón i 
fejtegeti gróf Teleky—Pál •Szociálpolitika és 
hadii'ondozáa« cimü könyvében többek között 
•Nem elmélkedni, hanem cselekedni kell. A 
hadigondozásra szorultaknak száma oly óriási, 
hogy ha a közgazdaság kénytelen volna mun
kájukat vagy csak munkajak egy , részét is 
nélkülözni, ex nemzetgazdasági megrázkódta
tást jelentene és óriási terhei a tnbbi nemzet 
részére; óriási hátrányt n nemzetnek gazda
sági versenyében, amely a háború etán nem 
fog kényesebb kézzel folyni". Arra kell töre
kednünk, hogy olyan eziscteoeiál tefetatsünk 
neki (t. i. a ftáigondozottaknak), olyan gaz
dasági alapot adjunk alája akár munkalehe
tőségben, aktr vagyonban, akár szellemi erő 
pen, hogy ezen állva, maga jól megkereshesse 
életlen ".tartását i l 

Ezeket a szavakat minden rokkantnak 
a szivébe kell zárnia és értelmével arra a 
belátásra kell emelkednie, bogy esak a munka 
az egyetlen eszköz, amellyel a feltornyosult 
akadályokat legyőzhetjük. 

A Szövetség alapszabályaiban kitűzött ! 
célja fele ismét egy lépéssel közelebb haladt ': 
• Mezőgazdasági és ipari szövetkezel' cl léte- ' 
simítunk, amelynek céljai megvalósítása felé 
első lépese ktsz, hogy • hadirokkantak, hadi-, 
özvegyek és hadiárvák részére Budapesten, 
Falk utca 9. száma holyiségeiben kosárfonó-
tanfolyamot nyit a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ur támogatásával. 

A tanfolyam december elején veszi 
kezdetét, de jelentkezni a Szövetség irodájá-
tuu t hivatalos órák alatt már most i i — 
vasárnap kivételével — minden nap lehet 

A tanfolyam tartama S hónap, de a 
megfelelő praktikus vi-tetés mellett már egy' 
hét alatl annyira elsajátíthatja a munkát 
Dindmki, aki szorgalmasan tanai, hogy mun
kájának es uorgalmának gyümölcseit is él
vezheti. 

Munkaalkalmat kivan a Szövetkezet 
nyújtani a hadirokkantaknak, özvegyeknek és 
árváknak és ezt a mentőkezet meg kell,hogy. 
ragadják mindazok, akikben szeretőit hazánk 
feltámasztásának gondolata él. 

Ragadjak meg tehát a monkulkalmat, 
melyet a Szövetkezet nyajt, bizzank annak 
-11zeiőségébeny -hogy műhelyeit oem üzleti 
nyerészkedés, hanem a hadirokkantaknak^ 
hadiözvegyek és badiárrak részére becsületes 
mánkéval tisztességes kereset nyejtása céljá
ból létesiti. 

Csonka Magyarország 'egyes vidékein a 
kosárfonó náziipár igen szép eredményt ért 
már el eddig i«. Igy például Békésen a háti 
iparosok szövetkezetbe tömörültek és kellő 
szakismeretiéi párosult vezetés mellett elér
ték, hogy egy-egy ügyesebb háziiparos 80—100 
K ás napi kerrsetet éri el. 

A Szövetkez»t által rendezendő tanfo
lyamén egyelőre nem az less a főtörekves, 
bogy a jelentkezők sokféle avagy luxus cikkek 
készítését tanulják meg, hanem először gya
korolják a legegyszerűbb tömegcikkek kései 
tétét és csak akkor, ha már etekben kellő 
jártasságot szereztek ét magoknak megfelelő 
keresetet bizto.-it,ittak, fognak rátérni a komp
likáltabb kosárkötő ét Sásfonó munkák taní
tására. 

Kosárárakban t pite felvevőképessége 
igen ugy, mert t cikkek gyors elhasználó
dásnak vennak kitéve. Nem kell u.Nat áltól 
tartani, hogy nem lesz elegendő megrendelés, 
sőt ellenkezőieg,csak győzze a műhely azok 
kielégítését .'» 

De ennek egyik alapfeltétele e . lelkiis
meretéé, gondos mnnka. Ha jó anyagból, tet
szetős és szolid árut fogunk készíteni, akkor 
tónak kelendőségét és jó hírnevét mihama
rább biztosíthatják. 

Nyersanyaggal, fozvesasóvel a földmive-
létügyi miniszter ur fogja a tanfolyamot 
ellátni, igy tehát ez sem lést akadálya a 
rokkantak gyors is biztos keresethez való 
juttatásának. 

A Szövetkezel mindent megtett a rok
kantak és t hozzájuk tartozók érdekében, 
most tehát rajtuk a tor, hogy munkáhot 
lássanak! »•-•• 

Segíts macadon a u Isten is megsegíti 
Koitt Qéta, min. uoáotoe. 

A cenzúra itt egy 180 toros cikket 
törölt 

j M i k u l á s n a k . 
Vidám öreg, heeisu tztkállu, 
Kezed jutalmaz, Vagy Megbüntet, 
Tc öanagunka&l jobbén látod 
Minden kicsi, titkot bűnünket. 

St boltyoagj ma. Sötét az este 
S minden elmerült néma gyászba, 
He menj hét aslnden utcasorba, 
Ne menj tc be e többi házba. 

N< edd miének sok kincseidet, 
G M K elánek arany e lelke, 
Jöjj Velem* majd, én megmutatom, 
Ki u , ekl megérdemelte. 

At S áldott kicsi ktxcbc 
Jtakod le drága kincsedet tc mind, 
S hálából majd egy égi szempár 
Tie uclld hálával rád tekint. 

SFISX. 

D O L L Á R T 
és más ldecci pén
teket a l J í i i a f a -
sabb aríolyanoa 

vásárol a 
Keaeaesaiíai Ta-
kartópiasiár S .T. 

CsaUiö-cölk. 

H I R E E. 
A M a r i t k o n g r e g á c i ó t a g f e l v é t e l e . F• 

hó 8 tn nyolc nj tagot vesz fel ünnepi nagy -
mise ttán t kongregációba Jándi Bsmtrtlin 
apát Es alkalommal a kongregáció énekkara 
fogja at ünnepi misét énekeink 

H i t t H i t laaspily. A evang. Ifjúsági 
Egyetüiet mához egy hétre, december 12-én 
a Korona-szálloda nagytermében hazafias 
ünnepélyt rendez. A szépen Összeállított mű
sor mertek intésérc már most felhívjuk olva
sóink szíves figyelmét Bár u ünnepély mű-
tori t közeli napokban szélkaldetik, már itt 
is megemlítjük a programra néhány szárnál. 
Az Ifjúsági Egyesület karéneke vezeti be az 
ünnepélyt, Gindly Olga, saját szerzeményű 
hangulatos költeményét adja elő, melodráma 
SitmfcM Mária és Várallyay István előadá-
sábao, zeneszám Vincze Jolán ev. tanítónő és 
Viocte József polg. i- k. tanár. Ki volt nary. bb? 
élóképekkel díszített megható dialóg, ezeken 
kívül szóló ének és felolvasás szerepel - még 
az ünnepély műsorán, amelyet u érdeklődők 
figyelm/Sbe ajánlunk. Számozott jegyek 20 K, 
16 és 10 K, előre válthatók lapunk sterkest-
tóségében. 

A villtmojma nenorindumt, melyet 
t mait bélen tartolt képviselőtestület elé ter
jesztett es az u t elfogadta, lapunk jelen 
számából isméi kiszorult és valószínűleg csak 
a jövő számunkban hozhatjuk. ' — 

Házasság. Karáth József löldiuk, a já-
nosházávidéti kör jegyzője mult héten vezette 
oltárhoz Janőshazán Rét István ottani szabó
mester leányát, Idát 

• jegyiét . Bracknsr Sima ntgysimoByi 
ktreskedő eljegyezte Líbenau Elzát Nagy-
monyiból. (Miaden külön értesítés helyett) 

l o B s I i y á r t á 

üzlet i ir í tsi I 
Tiszteletiéi érteti-

lem Czelldömölk és 
vidéke közönségét, 
bogy Czelldsmölkön 
a volt Saa-szállcda 
épületében lerö Kde-
lényi Szabó Lészló-

féle 
kacslajárté-ii-.Uttt 
melynek eddig tciot 
üzletvezetőié vol'xm, 
átvettem éa azt seját 
nevem alatt lógom 
tovább vezetni. 

A kocsigyártó 
szakmába vágó mia
den oj munkát í i 
javítást elvállalok éa 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

Kiváló tisztelettel 

Peltzar taws 
kocsigvirió. 

Csak egyszír pri-
bálja E;J a 

D I A N A 
saappaat ás árasat 
s tzoiral mlr.dig ast 

Gyártja: t DitSS Kt-
retktAtlad C V. 

Bedspest,V. Nádor-n 80 

Harisnyák 
íejelését, javítását, 
agyszintén teljeses 
nj harisnyák készí
tését a legjobb mi

nőségű pamutból 
gyorsan és kifogás
talanul készítjük. 

Kisebb mennyisé
gű javítást a Japán
park kertészéhez, a 
nagyobb mennyisé
gűt pedig postacso
magban címünkre 

Magyaróvár. Pozso-
nyi-ut 336. az. alá 
kérjük küldeni. A 
portóköltséget visz-
szatéritjflk. Ezen di
rekt küldés által a 
kész á ra visszakül
dését hamtrabb.esz-
küzölhetjük. 

Kötés mintákat 
ingyen és bérmentve 
küldőnk. 



nyugalomba vonali iömérnak.Stettki 
Péter a czelldömölki osztálymérnökség fő-
mérnöke folyó évi december hó 1-től nyug-
dijaztr.tásái kérte a máv. igazgatóságtól. 

Katiczonji kazár. A közönség figyel
mét előre felhívjak avra a kedves kiállításra 
és vásárra, mely 12-étől kezdve lesz megte
kinthető. A Mái a kongregáció tagjainak buz-
gisága, ügyessége dolgozik azon, hogy váró
toknak ke'lemes karácsonyi meglepetést 
szerezzen. A kiallitáson kézimunkák, babák, 
gipsz-leliefek, kési festmények, játékállatok, 
baoastobák. labdák és még sokféle játékszer 
lesz látható. A legkedvesebb karácsonyi aján
dékokat szerelheti ott mindenki meg ét még 
jótékony célt ia szolgai vele. (A jövedelem a 
harangalapra fordlitauk). De minek is előre 
reklámot csinálni — egy hét málva maga a 

jÉljyiitás (Korona nagyterme) lesz a hirdetője 
finom kei. jótékony munkájának. . 

. afelettit tanitö. Fachs Pál alsószta
nórai menekült tanítót áz egyházasbetyei is
kolához osztotta be tauitónlVasvárraegye tan
felügyelője. 

Fizessük az adót. A községi elöljáró-
tág ez uton is felhívja az adóhátralékosok 
figyelmét, hogy adóhátralékaikat minden szer
dán és pénteken tartandó adószejés alkalmá
val fizessék le.mert a késedelmes adófizetők 
ellen a végrehajtás foganatba reg tétetni. 

' ^Mk^í^^ 'mim IMlftM>|mii "traii 
déüusz Sándor kemenesmagasii ev. tanító, 6 
éri orosz hadifogság után a napokban érke-
zttt haza. 1914. október havában kertit az 
oroszok kezébe, kik társaival együtt elvitték 
messze keletre, Szibéria túlsó szélére s ott a 
ctilaui fogolytáborain helyazték el. Itt élte 
át a toaiftigság kesert napjaik Hint Keme
nesalja szülöttét a lakósát, szaratettel kö
szöntjük fit. 

A •ozl mai napon nem tart előadást, 
mert oly rossz filmet kapott, hogy azt leját
szani lehetetlen, igy a Mozi vezetősége nem 
akarta a közönség türelmét igénybe venni 
ezen hasznavehetetlen film lejátszása által. 
Azon van, hogy a mozilátogatók igényeit ki
elégítse szép, élvezhető képek lejátszásával. 
A legközelebbi előadás szerdán délután ér 

jos i kenyér, Almási-i'30 csomag dohány, 
Tidos Benő 1 zsák krumpli, 1 k e n y é r , zsír, 
tiszt, Si.a G;9rgy~389 kiróna engedmény 
a számlából. 

EadUiTegvek, har?'arv«kts kaairok-
Lantart gye- uiétt": részére a nt-pjóíe.i es ir.un-
kaüvfi ml"frriiTszteriam .bob ingyent? 
tsuVyvwo.nv'ui .:' 1. Há-jjm eves nenész-
ke-.zó. teiá-yair {Hioyhx gyógynO«ény es 
vir';^e.-iész't) eiemi isko-at vtgze.t fiu hadi
adat es iu.b 'okkan.sk fiu- gyer.rekei réizere 
a i ' i i e r v s . , nr. K: h a d i á r a k ii.ezettnen. A 
rts;:.vev,i attzn-'-tysTi "*ess izriatsa alaíg 
invyeT-fts ~ ' . é , , ' - i e)V . . 's . faicast, élelmezési, 
ruházató,; m i men.>seget) étv»zaekv Fold-

lovoen reszcsűiber. ^Pál'á-
30 ika. 

'gjirtas, 
dff-vik 
art a. a 
ellátást 

in-ve:-. <-vaj 

• * . Adományok a hadifoglyok élelmezésé-
' hez: Aliara rendi..ség 2000 !.. Póslay fötiiro 

gyűjtése 1100 K Kemenesalja', l a t a ekpénz 
tar 500 K. F.affl Mihály 800 K. Joó Ferenc 
200 K, Srögyény-Marich Ferenené, Ríh Pál, 
dr. Kovács Káliiutn, K0:;aidaságí H. eihank, 
Petraesek Eilut, Poafá> Gisiiávné 100- 100 
K, dr. Esi e-i- A.dzas, i l-uo- Izidor, Dra-
vev'zky Árpad, Hons Samuéi 50— 50 I I . Stei-
nerSáinue', dr. Seregei; 40—40 K. Domokos 
Ignác, Szega' Vilmos 80—30 K. Poozlk Fe
renc. Singül Adam. Ozv. Bognár Jánosné, 
Lőreiné, Hor-áth uy. gazdatisz', S.món Sán
dor,' Kathine, Viucze Jórsé.'oé, Scáólz Gyula, 
dr Pie n .s, Ka.ona I a -'ip. dr H.'vassyné, 
L'.ch.scheii. P,e i' D.• , u. '-t.i'eV JU.T.Tihanyi, 
Örle: M.i..<.j. Poi ze- Sy'.zer Ac./'. Be-ecz 
I.a osué ;asz.5l03;. Z: Jor.ziyné, N. N. 20— 20 
E- Kag.< Gjjliaé; Hoctlold. 50 d/o. zsemlye; 
Károlyi fcmacue hszt, N, X. Németh .'slvan, 
Ho'aert József. Jugovici inre. Ma7«r Is,van, 
KaSj Andruacé. Seuesiyea Da.rföé. Sz. J., 
Veiler Gasptr, Witimzhz F-edpinu Sain-
mon, GotJieo Izidor. Sza'jó jD-.ab, Nagy 
Pilné, i ' . VadoCiSjaaerae."uuowzSaodürné, 
Sctinéid'.er Vr eac re, Ce-sei Raln aD. Péter 
Sándor 10—0 K Vejdier Isi'áiioé 9 K, 
Lej, aú r Kalmancé. Vi tesz Sándor, Zsig-
mondne, EötCp Gyulf, Zsoldos Auia'aé. Dink-

. trere Naudor, Susae Németh Jórsefoe, Né
meth JÍWÍ. Fólcesi István. Schm.d Kunt, 
Nagy Ií .vn. Perasz.ig község Gönye Ferenc, 
HoffmarJU Snnclje Veiler József Klapper 
Faion, Eu h Mor. S éra Élies, N. N . Koszio-
i : . ; , Sz3... Karoly. K t t - O i g r Múr. Keh* 
Sándor ú - 5 B-'Ci.'ba M b <vas" Gjui ne 
Fülfia iáJoaj-N. f>"., N. N., Za-iureozky Már
ton 4 - 4 V. Toi i S i taoDé, lloiiacsek, Balázs 
Janoa, i'.. B.-.to Jlnc,, N. N. 2 - 2 K, Hor-
vath veoiiétlús 4 Lg. Ü - S-Jgyéay-Marich 

..Fereitjiié1 fsak.fcsit, To h Vikimé kalhasz 
Herkly Annus ban. Bálint István liszt, Dáiid 

- Katmauné zsír, Tok a; né zsir, Fekete száza-
dosoé liszt és báb, Stobanné zsir, Hot -rt 
Samu b-jr, Lilienthal í..ja«. Apátság liszt, 

. .Caepregbjiie zstr, Kapor Pajné zsir, Tarczi 
János tiszt Balázs Istvaa liszt, Horlerné liszt 
es zsir, Kozma likvaané liszt és 2 korona, 
V.mmer L.'jos V umpli, dr. Hetthessy kenyér, 
Huchin-useu Ed» hszt és bor. Móricz Karoly 

....."Tjtt»^l^l'".t1. Ozi. PrJicittM-kenyar. lzaak 
ru t ip l i , Kiuger lie.enkiot ,uró, Singer kal-
b.4«z tSO K easedraény, Tóth Fet-enc 200 db 
cigare.'a, Navák 100 cigaretta Balogh Lász-
lóaé pogacsr, Nyoíászné cigaretta, Dezső La-

15 K, Cióka..Rítfáel réz ós 2 drb. t konjuáa 
ezüst, Uank.i-Sáador 10 K." (Plíbiit i divatai 
gyűjtés.-.) . '• .. 

ÍI hz er.dő 192(* tu-isssm** ho 
% Bőt oá', aofo'yam JtftÁaei, sz 
bdrois# v ,*e^tfg) : 3--'4 éves fia 
rt"5ftre tffCron. Autn'oyaoi 3 e -
résztvevők -z.n-en ingyee--s inwze 
kaon?k. Paiaza.i Iia.ar.dő 1920. december 
30^3. fi.* "CH eves1 lov.iszképző tairfüiyam 
elem iser.'tt végzett 14—16 éves 6u hadi
árvak es us liiTJkaantak fia gyermel-e. részére. 
B i n-'iitc é* Bisbereb. A tanít yamo' elvég-
ze isfiuk a Ka'onaságoál nyomran vovább 
szolgáló s tis-iek-lenéinél,, vagy . uradalmak-
b 2 i min' lovászok nferiieuiek alkalmazást 
A uövodeiék a tanfu yam tartama alatt In
gyenes e l : ; ást . laka*, filmezést és egyenrs-
h-tkaopai. csapao ke: rend 'ehérneroöről 
kel' gondoskodni. r*-l-"<zaú hat:-idő 1920. 
deceaiti' '• 30. Mi-iu--.,..-. tacfobamra a pá
lyára.' teresek a magyar - kir. .hadigondozó 
hivatalhoz BswapéV. VÍ. Vilmos császár utca 
37. nyUjtai io be. A Leré3oez "csatolni kell 
kere-.ztlev«le. hel/natösvgj b zooyltványl.mely 
hrüiánrai aai. f. szülők fogfalsozátat, lakását 
és Ksreatü viszonyait, úgyszintén a testvérek 
nevét, eletzurat és tartózkodási helyét is fel-
tünteiri. továbbá i s k o l a K b l z o n y i t z á n y t , a ha-
diarvai ea jáadiözvegyek minőségei illetve az 
édesapa keresettéptelen rokkantságai tanu-
sito bizonyiiványi, végül a lovásztaelolyamra 
pályszo hadiarvaa részéről a testi o'salma-
;.as'. laiius'ló orvosi bizonyiiványi. Egyben 
felhívja a Irdir .antak járási fiókjának el
nöksége a járás t erü le tén ie-ő összes hadí-
rokkaatakal, hidiarvakat és had.Ozvegyeket, 
akik a szövetségbe meg be nem iratkoztak,' 
hogy l e l v t t t lük ce.abol a szOve'.ség czelldö 
möiti pécz ar .ókártl Tömből Gyurá asztalos 
mes.e-.nel bvljdek'.z'tnul jelentkezzenek. É»i 
tagsági dij 6 K. 

Adosánjok a teanlom harangjára. 
Gő-.i: Anlalné OK K.ss Is. aa 2 K, Vargu 
Jótsefl i K. Bararus Mibal' 3 K, Szabó 
Di-ne, 4 K, S.auló József 20 K, Lipovics 
Sa^doioé 3 K, Nacy Paiaé 11 %r Németh 
Ferenc réz, Horyntii Dénei eg, ezüst óralánc, 
Or.f. Bognár Jauosná 10 t , Kmács Józtef 7 
K, ötjv. Bónayné'réz, Buda János ~6 K, N. 
N. 2 K, Dáv.d Boriska 20 K, Pa'otas Mihály 
6 K, Hociipld )0 K, St-a.ay Gyuláné 10 K, 
Szjgzn MÓ K, Hjch.liausen Ede 40 K, Ke-
meuesa' : Takarék 500 K. Tak.,cs József 20 
E Csaoc • Jorteí ÍO A Csancsar Jó-
zséfne 20 T Ta«-:es Jozsefnií 50 K, Mészáros 
tstvei .ez, N. N. 20 K Tulh József réz, 
Özrt y .1 .no; S K. llt.'us Jó:sefué 2 kg réz, 
Ke-s: ej Jancs 12 K. Uorvtth Karoly fél kg. 
réz, C a Aád/is '.0 K, Nagy Károlv 10 K, 
Magyac J;-sel 10 K Pető Vendel 35 K, Jo-
nei János 4 kg l é z , 20 K, Horváth 20 K, 
Leuilva'. G-jdrgy r é s . un, Horváth Sándor 50 
K, Kini.i-.,-.)• Lajos 1 ke. r é t , Nagy Károly 2 
kg. réz, Malnási Antalné réz, Hádám D z-t ":.é 
réz. Takács József réz Csanc-tár József fél 
kg. réz, Süme'i Jcisef egy ezüst kaoál, 40 
K,Xandherr György 50 K, Káro'yi István 50 
K, Baracskai Józseloé I I K, Őry János fél 
kg réz, 20 K. Nagy La>3 4 kg. réz. Kiss 
J.,'ios'ié r éz (Kiss Ma-iski é s Kovács -luiska 
gyöjtesé.) Bjréuyai Béla ' 1 tg. rézv'Berkee 
Jáaos 2 és f é í kg. réz, Horváth Lajos 1 ée 
fél kg. .réz,, ö z v . Hoivath fstvánné négged kg. 
réz, özv. Juray Antaloé l kg. réz, özv. Gom
bot Vendel né 1 és ..egyed kg. réz, Molnár 
Jan.'. fél kg. réz, Petrovies István negyed kg. 
réz, &>. Schúiz Aíolíaé 20 K.Siaőcz Juliska 
negyed kg. réz, 20 ' , Simon Ferenc egy és 
negyed W réz, özv. TÉT Ferenené negyedkg, 
réz, 20 K (RosU F. .-.'nctie-ea-Motuár Ilonka 
gyűjtése.) Németh Jozaef 10 K, N. N. 10 K, 
Varga Ll-z'o 10 K, Sümegi János 2 kg. réz, 
Jakab Pé.~: 2 kg. rés, özv. Nagy Ferenené 
1 -kg. réz. ö v. Mjtkóvicsné réz, 2 K, özvegy 
Kiss.Istvánná fol Lg réz, 50 K, Jordonies 
Arial réz (Sáineci Margit gyüjlése), Vinicaiék 
-10-E, aowáft-Játodé löO-Ks-3^Sg. réz, 
St-3ttkáék .20 K és réz, Dravepzky ArpáddéT 
2 kg. réz, 6 deka ezüst,°gy aranygyűrű, Hor-
vatn Pelronelá 20 K. Draveczky .Árpád 50 
K, Bőczéu 3 .i.ael réz, Bcrnhardt Krisztina 

Nyüt-tór. 
E rvvalbw Wtl UeMrt fe le l te t té l i.tm vatlal a Szetk. 

Itt egy 30 soros közleménvl a cenzúra 
törölt. 

A Czelldömölki Jeggyár rt. íelszám. alatt 

Hirdetmény. 
A Czelidömöiiti Jéggyár r t feiszámoló 

bizottsága iOzhirré teszi,-hogy a Jéggyírat 
CzelldőmOk község megvásarolta, miért is 
miuda-::-.:. ;-.k:'--rt a jéggyá-ral szemben kö-
vetelésui \a>i, azt 6 nóuapon belü''Czelldö
mölk kózségtél mint a jéggyár jogutódjánál 
bejeentséi., mert amennyiben a bejelentést 
elmulasztanák, ugy ezen határidő elteltével 
követelésük ertéqyét veszti. 

<>elidaiiröalísJt920. d. cember 4 • -
- á Czelldömölki Jéggyár rt. 

felszámoló Bizottsága. 

f f í S B I R T O K O T 
bérletbe keresek. Cm a kiadóba. 

>Nésuetl Áruház- ZiehOTSiky Dezső 
CzelldOmöis, Szeutháromság-tér 12. 

Uri-, női-divat, rőfös és íövidáruk rákiára. 
Karácsonyi ajándéknak szövetek, sely

mek, kendőz, nyakaendök, fehérnemüek nagy 
választékban kaphatók.' _v___ 

Gallérok, kézelők vasalását ós fényezé
séi, férfi és női ruhák, függönyök, selymek, 
szőriilvk, kényük, toalettek, belépők, kosztü
mök vegyi nton való tisztítását, ruhák és 
vásznak festését simán vagy mintázottau vál
laljuk és 14 naponként elkészítjük. 

Gyermekjátékok legalkalmasabb kará
csonyi ajándékul nagy választékban, julánvoa 
áron kaphatók. -' *— 

: Felhívási 
A Kemenesaljái 

; öos . Hitelszö'vetke-
; zet Czelldöeiölkön f. 

évt UTember hó
iban nyitotta mag 

X. (8 ivet) évtár-
sulatát.Egy iilet-

rész 50fiUér. 
Kölcsönöket nyújt ol
csó kamatláb mellett, 
bélyegmentes kötelez
vényre, mely kölcsönök -
a hetibefizetesekkel tör
lesztendők. Minden üz
letrész után 50-filter 
beiratási dij fizetendő 
egyszersmindenkorra. 

Üzletrészek a 
Kemenesaljái Közgaz
dasági Hitelbank 1 1 
Czelldömölki üzlethe
lyiségében, az Ízlett 
órák alatt jegyezhető. 
Ugyanott dollárok és 
más idegen pénzek a 
legmagasabb napiáron 
vállalnak be, továbbá 
tűz, élet, betörés és 
balestt biztositások vé-

-. telnek fel. 

Egy pianinót 
rövid zongorát bér-
- létbe keresek. 

Cim a kiadóban. 

1 cserépkályha, t 
takaréktűzhely, 1 
vaskályha eladó. 
Cim a kiadóban. 

10 vagy 12 szal-
' makasos 

méhcsalád 
t darab 
indaktoios 
uj kivitelben, kereset naszaáivs, elad*. 
Uradalmaknak, intézeteknek, szállodák

nak nagyon alkalaaas. 

T E L E F O N ( m a l t é v i r , i o k ) e l' 
vr 1 d ú H o , ? m e g , n d . 

' baló a szerkesztő
ségnél. 

Kemenesaljái Takarékpénztár lélST. Társ. 

Re^vényjegyzésijafclhiváa I 
A Keiiencsaljai TakaWkpénzlár Bész-

, to.-.-.:.-:... 1920. évi november hó 11 ón 
.megtartott rendkivOü közgyűlésén ethalározla 
az intézet alaptőkéjének 240.000 koronáról 
600.000 koronára való felemelését a következő 
módozatok mellett . -

Kibocsátásra kerti 3600 darab uj rész
vény, melyből 2400 darab a régi részvénye
seknek ajátiltatik fol ulyképen, hogy minden 
darab régi részvény egy uj részvény jegyzé
sére jogosít mig a fennmaradó 1200 darab 
reszvéuyt egy szii.dikátus-veszi át. " 

Egy darab részvény 170 korona áron 
adatik át a régi részvényeseknek, melyhez 
hozzájárul darabonkiol 20 korona kibocsátási 
költség. ' 

Az. elővételi jog gyakorlása és az uj 
részvények—egy Os..zegbeu való teljes befize
tése 1920. december 31-ig eszközleadö. 

A befizetések az rdővételi jog gyakorlá
sával egyidőben egyszerre teljésitendők. 

A költségen kívül befolyó 612.000 koro
nából 300.000 korona az alaptőkének 600.000 
koronára való felemelésére fordiltatik, 252.000 
korona pedig a fundus tartalékalaphoz csa
toltatik. 

Az elővételi jog gyakorlása alkalmával 
erről, valamint a teljesített befizetésről ideig
lenes elismerrények adatnak. Az uj részvények 
az etke-zOléshiz képert lehotőleg a jövő év 
első leiében fognak kiadatni az ideiglenes 
eii«mrrvfnyek bevoi.'ása.'eílenébe'iu 

A l aj részvények a jövedeismiiél 
1821. óvLjanuár no 1-lül részegedlek s 
a régiékkeT egyenlő jogokat élveznek. 

. Czelldömölk, 1920. évi oov. hó 11 éa. 
Kameiesaljai Takarékpénztár R. T. 

- Igazgatóság. 

! Trágyát 
megvételre keresek, 

j Cim a kiadóban. 

| Kőmives 
mnnkákat 

j épületek külső és 
' belső tatarozását, nj 
) épületek készítéséi 
i vállalja Ott Mihály 

kömiTesmesterCzell-
i dömölköp, Nemes-
' dőmölktntca 44. se. 
| (Stetka biz.) 

| VESZEK 
; minden mennyiség-
I ben fehér és tarka 

b a b o t , 
kölest, zabot, árpát 
és tengerit. Afénla-
tok e lap kiadóhi
vatalába kéretnek a 
mennyiség megjelö-

- lésével. 

Kis-ntcában lerí 

házamat 
a mellette levő ház
hellyé I együtt B O B * ' 
nal eladom. Címem 

a kiadóhivatalban 
„ m e g t u d h a t ó . ^ 

aroamatott Otnkgrcvt Issndot vfilssTjaatB berradtzett t ^ v v a y o a d s j á e e i , Ccl ldöBőik. 
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