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KEMENESaiia 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Eecí?!ei i-.iaden T U i r n i p reggel 
Előfizetési Ar: Egész ér re 80 K, (él ívre 40 

K, negyed évre 20 kurone. 
Egyes szám ara darabpnkiat 2 korona. 

FtlelCiiieri'.nzUS tt kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesz tö iég éa ki idóh. ' ' 
I Dinkgreve Nándor könyvnyomdája aomölköo, 
| ide iotézendOk a szellemi részt Bakó ..•zleméoyek, 

hirdetések és mindennemQ pénzilletékek. 

Az a] tanéf. '&2<i 
Holnapi nap már megnyílnak azlskölak 

kapni s folytatódik a nagy munka: az nj 
nemzedék nevelése. FOrge gyermekhad szállja 
meg a padokai, könyvekkel leinek meg a 
fiókok s a nemzet derék napszámosai hirde
tik az igéket Megkezdődik újra a munka s 
minden jel arra mutál, hogy a tanitásügy, 
mely a háború és a forradalmak miatt mér
hetetlen károkat, rettenetes visszaesést szen
vedett, végre valahára újra fellendül. A taní
tás elé gördülő nehézségek a hatóságok ki
jelentései szerint az uj tanévben el lesznek 
hárítva s a nemzetgyűlés által hozott uj tor
vény szigorúan fog őrködni rajta, hogy egye
seknek a mulasztásai megtorol lássanak, mert 
csak szorgalmas erők megfeszített munkájá
val lehet a célt elérni: munkás, becsületes, 
hazáját azeretó, müveit neixui-dckel nevetni. 

S mivel az uj, felnövekedő nemzedék
iül függ az ország .jövője, rendkívüli lontos-' 
aággal bir az iskolakötelezettség szigorításá
ról szóló törvény, melyet a nemzetgyűlés 
megalkotott a nyáron. Az uj tanév már eonek 
a szellemében kezdődik meg. Az uj törvény 
a kötelező oktatásról szól, ami tulajdonképeo 
már 1888. óta be van hozva, de ugy, hogy 
ezt is ép ugy, miot mást, nálunk nem haj
tották egészen végre. A háború elölt az i n 
kolahiáoy is sok bajt okozott, a háború alatt 
éa később a rnhaoyomoruaág is sokat meg
akadályozott abban, hogy a gyermekét isko
lába járathassa, de ezeukivül miuden külső 
kényszerítő ok nélkül is megszaporodott a 
mulasztások számaA szülök minden nagyobb 
ok nélkül otthon fogják a gyermekeiket, vagy 
pedig nem ügyellek rá, hogy valóban as 
iskolában tölti-e az idejét Leikiismeretenség 
urat kódolt sok helyütt a szülök részéről és 
nemtörődömség a hatóságok részéről, kik a 
mulasztásokat nem torolták meg azonnal a 
törvény rendelkezései értelmében. 

Az uj törvény szigorúbb, mint a régi. 
Ez ía elismeri a méltányos eseteket, de min
den más mulasztásra keményen leaujt, mert 
már a harmadszori igazolailan mulasztást 
600 K pénzbírsággal bünteti. Amikor a szü
lők tudta nélkül történik a mulasztás; a tör
vény aképen rendelkezik, hogy megvizsgálan
dó* a mulasztásért telelőé szülő életviszonyai 
s figyelmeztetendő a szülő a káros következ
ményekre. Ha az intés nem használ, pénz
büntetést ró ki a törvény, vagy végső eset
ben állasai felügyelet alá veszi a gyermeket 
Ugyanilyen szigorúsággal jár el a törvény az 
iamétlő iskolásokkal is. Az ismétlő iskolák 
egyáltalában nem feleltek meg céljuknak,mert 
i t t iskoláról jóformán nem ia beszélhetünk. 
Elő volt ugyan írva, bogy minden 13—15 
eves gyermek köteles látogatni, de valójában 
csak az járt , aki akart éa akkor,-amikor jól 
esett Az nj törvény mindezeket az állapoto
kat meg akarja szüntetni a hisszük, hogy a 
azülők is, akiknek meg kell érteniök a nagy 
célt, örömmel fogadják. Mert ha nem fogad
ják megértéssel, akkor hiába van az iskola, 
hiába a tanító és hiába várunk a jobb jövőre. 

A hét politikai eseményei. 
A magyar politikai élet a nemzetgyűlés 

szünete miatt egyelőre csendes, de ha nem 
volna Í9, ma minden szem a nyugati határra 
tekint,, hol sorsdöntő események történlek. . 

Ugy kezdődött, hogy az entente a mi 
nyugati vármegyéink nagy és igen értékes 
részét minden jog és igazság ellenére oda
ítélte az osztrákoknak. A magyar kormány 
hiába- kérte, hiába magyarázta nekik, - az 

.-->-«a*«otuék is, Aa<?.ln«iiau^:hw:--miSstám 
nJtnT"óüa,"roe>t Ausztriának nincs semmi

féle ÍIIRS hozzá, )• m adhatjuk, mert csak 
örökös harag támad belőle s é mellett 
Ausztria nem pyer vele semmit, mert az 
élelmezésén nem tud segíteni. Hiába magya
ráztuk ezt ellenségeinknek meg, nem hallgat
tak ránk, hiába ígértünk- Ausztriának, regi 
szövetségesünknek mindent, neki nem kellett 
más semmi. Két évig tartó tárgyalás után 
kimondták: elvégeztetett. Baranya visszaadása 
után ki -keli ürítenünk és át kell adnunk 
Sopront és a kijelölt vidékeket. 

S ugy folytatódott, ahogyan senki sem 
várta. A magyar kormány elszánta magát a 
kegyellen béke betartására, fájé-szivvel ugyan, 
de megkezdte a csapatok kivonását a kfje-
|ölt területről. Ulsz.uk jött a csendőrség, S i 

magára hagyott nép végső elkeseredésében 
fegyvert fogott és maga akadályozta meg, 
hogy az osztrák csendőrség és a nyomukban 
jOvő kommunista csőcselek bejöhessen. Az 

z vonalon kis harcok kezdődlek s az 
osztrákok a legtöbb helyen újra visszavonul
tak. Ezt látva a kormány, megszűntette a 
visszavonulást a azokat a terűleteket melyek 
a kezeben voltak, nem Ürítette ki. Nem Ürí
tette pedig azért, mert Baranyában még min
dig vannak vissza nem adott falvak, másrészt 
az osztrák kormány i m akarja megfizetni 
azt a nyolc milliárd koronát, amely nekik az 
átadandó területen levő középülelekért éa 
államvagyonért nekünk jár. Amig est a két 
követelésünket nem teljesítik, addig maradunk 
a helyünkön. Közben a nép tovább szervez
kedik, az ország minden részéből tódulnak 
az önként jelentkező katonák s az osztrákok 
hazudnak, kiabálnak és várnak. A magyar 
kormány megtette a kötelességét, de a nép 
ellen nem tehet semmit, Bőt valószínűleg 
azokat a helyeket is újra megszánjuk, me
lyeket már kiürítettünk, mert az osztrákok 
rabolnak és fosztogatnak, bortönbe cipelnek 
magyarokat s a faivak könyörögnek a segít
ségér t S mi ezt nem hallgathatjuk nyugodtan. 

CzeUdömölki fényképek. 
A i 

Ha az idő halad, Czelldömölk nem téllen 
Múzeum áll majd a főtéren feltétlen. 
Csak attól félek, hogy megkésnek vele 
Pedig tudnék ám egy remek dolgot beié, 
Mert a városunkban egy oly ritkaság van, 
Melynek párjfi nincsen most már az országban. 
Nehogy azt higyjek.am, légy k Iliin » ligetben 
Az utolsó bölény bőg a szürkületben. 
Vagybogy tan a műkincs Szántó bácsi dobja 
(Nem, ö a hangszerét prédára nem dobja.) 
Amire mostan először gondolok, 
Egész pici jószág, de énekes dolog 
Az országban immár páratlan, egyetlen 
S még mindig működik, buzgón rendületlen 
Az utolsó népköztársasági pecsét, 
Melynek bizonyara ismerik a becsét, 
Mert noha immár a dicsősége oda, 
Mégis használja a kösjsgysS iroda, 
Ha szépen kérjük, tán megválnak tőle 
Az utolsó példányt mentsük meg belőle. 
Van aztán még néhány értékes műtárgyunk, 
Az összegyűjtéssel tovább már ne várjunk. 
A hadinyereség adók magérkeztek, 
Ha van kivetés, mit meg ne fellebbeztek, 
Tegyük üveg alá, sötét márványlapra, 
Cionista azinü szép bársony alapra. 
Melléje tegyük a leveteti lapot, 
Melyet Mészáros ur a mozistól kapott 
A villanygyártól a' kulcsot (de szép holmi) 
Mellyel az árakat fel szokta srófolni. 
És hogy a vidék is képviselve legyen, 
Hadd örüljön, ha a múzeumba megyén. 
Kórjuk el Tokorcslól az egyik harangot, 
Mely csak jó kedvében ad ám csengő hangot 
ker t ritka, érdekes, kötekedő fajta. 
Nem tud játszani más, csak egy család rajta. 
Ée hogyha a helyünk igen tágas lenne, 
S elférne még néhány érdekesség benne. 
Gyászos intőjelül örökre szolgáljon, 
Mindegyik sarokban legalább egy álljon, 
(Hogy a gyerekek ia láthassanak olyast 
Becsületet magyar, ki At Estet olvas. 
„ - Zsák 

H Í R E K . 
Magyarország a népszövetségbe való 

felvételéi fogja kérni á azept 5-én megnyíló 
pjSzeMaáel 
"fflrarTes fi*. gróf Teleki Pál lesznek. 

Lelkészt é r t é k e l t e t . A hét első- nap
jaiban Kemenesbőgyéaz községben a keme
nesaljai ev. egyházmegye lelkészei értekez
letre gyűltek össze. A tárgysorozaton több 
lontos egyházi ügy került megvitatásra. Az 

'értekezlet tagjait Weisz Frigyes kemeneshő-
lyészi lelkész látta vendégül. 

Szabadságon. Nóvák Jenő kir. járás-
biro a héten ö heti szabadságra távozott. 
Távolléte alatt Tóth Miklós járáabirő lógja 
helyettesíteni. . — 

i s a l t é s á g i körjegyző szabadságon. 
Bayer Géza alsóság körjegyző 4 heti sza
badságra távozott, a helyettesítéssel a járási 
főszolgabíró Eder János czelldömölki segéd
jegyzőt bizta meg. 

Előléptetés. Scheidl József máv. for
galmi dijnokot, aki az OfllxTyasszonyíai állo
máson teljesít szolgálatot, néhai Scheidl Antal 
volt helybeli vendéglős fial, hivatalnokká 
nevezték k i . • • ..- -

Földiák a budapesti városi szinház-
baa. Kemenes (Géfin) Lajos föidiuket, a fiatal 
színészgárda lehetséges tagjai nagy kitüntetés 
érte. A budapesti városi színházhoz művé
szeti titkárrá nevezték ki . 

Templom-renoválás. A bobéi ev. gyü
lekezet áldozatkész hírei elhatározlak, hogy 
templomok tornyát uj bádogtetővel fedetik 
be. Bzen munkálatok teljesítése 60 ezer ko
ronába kerül. A munkálatok már serényen 
folynak. -

Vasmegyei o l impiá i t . Szeptember hó 
18, 19. é t 20 áii zajlanak le Szombathelyen 
az olimpiai versenyek, hol megyénknek min
den atlétája versenyezni fog. Minden vidéki 
Sportegylet megkapta már a neveséén való 
meghívást. A járási testnevelő bitoHvég sze
mélyenkénti felszólítás és gyüjtőivekkel igye
kezik minél több liszteleidijat és adományt 
beadni a testnevelő bizottságink. Eddig na
gyobb összegeket adtak: a Kemenesaljái ta
karékpénztár 1000 K, Czelldömölki .Movc. 
600 K, Kemenesaljái Hitelbank 600 K. Üd
vös volna, ha a felkért egyének és intézetek 

, a nemes és magasztos cél érdekében az oda 
szánt tiszteletdíjakat és adományokat mielőbb 
a kiránt helyre bekflldenék, hogy 
utolsó napokra maradjon. Az adományokat 
és tiszteletdijakat a járási lestnevelő bizott
ság a gyűjtés befejezése után hirlapitag nyug
tázza. 

Eljegyzés. Sonnenschein Gizellát Fo
nyódról eljegyezte Tábory Mihály Czelldö-
molkön. 

LHlomU, Szigligeti Ede kitOnő vígjátéka 
került az elmnlt szombaton és vasárnap 
színre a Korona nagytermében. A szépen fel
díszített színpad, a fényesen kivilágított rivalda 
már előre is a legszebb sikert jósolta a lel 
kiismeretes rendező és az agilis szereplő 
diákoknak. Eme föltevésünkben nem ía csa 
lódtunk. zigligeti legnehezebb darabjával, 
mely hivatásáé színészeknek Is nagyon nehéz, 
az aranyifjúság határozottan nagyon -ép 
erkölcsi sikert ért et A szereplők egylől-egyig 
jól megálltak helyűket Az előadás rendese
ién nagyon meglátszott, bogy as teljesen 
egybevágó s részleteiben is teljesen kidolgo
zott volt S reméljük, bogy nemsokára ismét 
találkozunk velük újból a színpadon, nem 
lógják abbahagyni azt, amit ily szép sikerrel 
megkezdték. Azonban az erkölcsi siker mel
lett nagyon mögötte maradt az anyagi siker, 
bár mindent elkövettek lelkes iljaink, mégis 
fáradozások nagyrészt hajótörést szenvedett 
Hiányzott Czelldömölk hűséges azinpártoló 
közönsége, a középosztály, a tehetős iparo
sok s az egyesületek s igy sajnos, • tetemes 
kiadások mellett a jótékony cél vallotta k á r á t 
Felűlhzetek: Záborszky Nándor 800 korona 
Raltel Mihály 9t> K, Simon József, Dr. Kovács 
Kálmán 65 -66 K, Horváth József. Makk 
József, Nagy Pál 60—60 K, özv. Cser Lajoené 
46 K, Fehér N , N. N. 4 0 - 4 0 K. Varga 
György, N. N., Rákosi Jenő 10—30 K. Ká
rolyi Micike, Gróf Mancika 25— 26 K, Nóvák 
Ferenc, Ágoston Gyula, N. N , Tokay János , 
Benkö Zaltán, Szórádi Dénes, Déri Géza 
20—10 K, Járomi Andor, Hetlhéaay Jenő 
Kotbi József, Janói Bernandir, Seregély Pál, 
Remete Aladár 16—15 K, Szabó Jakab, 
GTSB Jáuos, N. N. 10—10 K, Oravecné 
Zalaegerszeg, Molnár Gáborné,' Pollák Jenő, 
Papp Sándor, ifj . Nóvák Ferenc, N. N , Bei 

tat 

Kiss Sándor, liödöcs és T , N . " N , Nagy 
Miklós 6—6 K. Összesen 1270 K. összes 
bevétel 6430 K. Összes I ' " ' - .028 K. 
Tiszta jövedelem 1402 koror 

Kiviteli tilalam. Az -.-Isztriának ítélt 
területre mindennemű állat, gabona, élrlmiszer 
es minden ipari feldolgozásra alkalmas anya
gok bármi módon való kivitelét Nyugatma
gyarország I'kormánybiztosa további rendel
kezésig betiltotta. 

Iz&Staradt a a l l t t á g . Mull szamunkkan 
jeleztük, hogy ma vasárnap a Griff-szálloda 
helyiségében Mészáros Jáuos vendéglős tánc
mulatságot t a r t Tekintettel a nyogalmagyar-
országi állapotokra, mint értesülünk, a mu
latság elmarad, mert a belügyminiszter 
mulatság megtartását nem engedélyest*. 

Schwarze 
festőművész 

ajánlja magit a ma 
divatos elefántcsont
ra festett miniatűr 

portrék festésére. 
Készít színes rajzo
kat, aquarell és olaj 
portrékat Megkere
sések e lap kiadó
hivatalába kéretnek. 

DOLLÁRT 
é s más Idegen pén
zeket a legmaga

sabb árfolyamon 
vásárol a 

Kemenesaljai Ta
karókpénztár R T . 

Czelldömölk. 

EgT darab • 
don fu tó 

kerékpár 
teljesen jó karban, 
nj gumikkal azonnal 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Deszkát, lécet és 
épüleUát waggon-
tételekben azonnal 
a«AIW»et«> C i e ) j . 
dömölkr Deák-n. 5. 
Ugyanitt t l l l l a is 

kapható. 

Modern 

e b é d l ő 
berendezés kemény 

rabol, azonkívül 
egyes bútordarabok 

azonnal eladók 
Schwarze festőmű

vésznél OstffyatS-
szonyfáo, a Lőezer-

telepen. 

Hengeres 

daráló 
aj vágással, telje
sen jó karban eladó. 

Cim a kiadóban. 
Bárkinél 

magasabb árat 
fizetek 

Búzáért, 
lilásért, 
Árpáért, 
Zabért. 
Kisebb és nagyobb 
tételeket átveszek. 
Ajánlatok e lap ki
adóhivatalába kér

etnek. 

Szobafestő ttzleL 
Tiszteieltel ért esi lem 

Czelldömölk és vidéke 
n. é. közönségét, hogy 
CzelldömölkOnJJOmOlkl 
utca 6. számú házban 

szobafestő 
üzletet rendeztem be. 

Elvállalom nj épülej, 
feV,' valamint egyei 
szobák festését, cimfes-
lést, mázolást és miu
den a szobafestő szakba 
vágó javítást. 

ízléses, modern mun
káimmal óhajtom nagy
rabecsült megrendelő
im pártfogását meg
nyerni, amelyet kérve 
vagyok 

kiváló tisztelettel 
Lallca Ellán, fes tő . 

Óval asztal 
eladó. 

Cim a kiadóban, 

http://Ulsz.uk


S. oldal . 36. s zám. 

Kevés a vasutasok fözőlisztje. A 
helybeli Tasatasság panasszal tárgyalja, hogy 

' a mull éri kedvezményes tisztellátás atkái-
mával 5 százalók Daliás, 36. százalék főzrá-
liszt és 63 százalék keny érliszt lett kiutalásra 
megállapítva. December hótól kezdve & szá
zalék nullás, 20 százalék főző, 60 százalék 
kenyér és 15 százalék tengeri liszt lett k i -
utatva. A-15 százalék kenyérliszt a fdzóiiszt 
terhére utaltatott ki . F. évi augusztus hótól 
a tengeri liszt kiutalás megszánt, azonban a 
15 százalékkal nem a fózóliszt anyagot emel
ték újra fel, hanem a kenyérlisztet. Kérik az 
illetékes fórumokat, — tekintve az idei ter
mést — bogy • fózóliszt adagot legalább » 
•tolt évi november havi százaléknak megfe
lelően emeljék lel, mert igy a családok ellá
tásinál ez nélkülözést és hiányt képez. 

Alsólendva kiürítése. Értesülésünk 
szerint Alsólendva szerb parancsnoka kijelen
tette, hogy a varos kiürítése a jugoszlávok 
által a napokban várható. 

KóizönetnyUváni tások. A .Hangya. 
Szövetkezet által a rk. polgári leányiskolának 
adományozott 1000 koronáért fogadja a Szö
vetkezet az intézet hálás köszönetét. Stanits 
Futgent, igazgató. 

A rk. elemi iskolának é s az óvodának 
adományozott 1000—1000 koronáért fogadja 
a Hangya Szövetkezet az iskolák köszönetét. 
Dr. Kabar, iskolaszéki elnök. 

A rk. harangalapra adott 500 koronáért 
ezúton fejezi ki köszönetét a plébánia hivatal. 

A szoc. Missziótársulat, a kath. Legény
egylet és a Maria kongregáció hálásan kö
szöni a .Hangya* által adományozott 500— 

-500 koronát. Az egyesület elnöksége. ...; v 

Schenk mester, a hires sznggerátor, 
aki felejthetetlen estéket szerzett a czelldö
mölki kultur közönségnek, mint értesültünk 
t hó 6-án kedden ismét egy szenzációs elő
adást fog tartani a Korona ' nsgytermében 
uj kísérletekkel. Kezdete este 8 órakor. Űlő 
hely 80 K, i l ló hely 2 0 " korona. Jegyek: 
előre válthatók Dinkgreve papirkereskedésbeu. 

Különös fertőző sebek a kézen. Az 
utóbbi időben feltűnő nagy számban fordul
nak elő különös fertőző sebek főleg szoknak 
a kézfején, akik tömeges pénzszámolással 
foglalkoznak. A sebek az egész kézfejet elle
pik, igen fájdalmasak s gyakran olyan nagyra 
Is kigyűlnek, mint egy két koronás ezüstpénz 
A sebek igen ragályosak s mivel a pénz az, 
mely legjobban forog kézről-kézre, az ter
jeszti legjobban. Igen ajánlatos, hogy azok, 
akik pénzkezeléssel foglalkoznak, kezűket 
állandóan fertőtlenítsék. 

A o ie l idömölki vasutasok é l e lmezése . 
Y. évi juhus 1-tői a helybeli vasstasság liszt, 
zsir, énkor stb. kedvezményes ellátását a hó 
végén kapják meg. E miatt folytonosan a 
szolgálati főnökséghez mennek panaszra és a 
kedvezményes ellátásukat sürgetik. Mai napig 

. sem érkezett kiosztásra augusztus havi főző-
liszt, cukor, hónapok óta nem kaptak burgo
nyát Hant™ is kérik -A Magyar KOztisztvi-
selők Fogyasztási Termelő és Erlékesitő Szö
vetkezet, vezetőségét, bogy a kedvezményes 
ellátást kellő időben, a hó első napjaiban 
utalják ki, mert a késedelmes- kiutalás 
folytán a szolgálat ellátása körül zavarok 
laaaiaaaa 

Az aj aprópénz . Szeptember hóban az 
Oeszes kisebb egységű pénz is beváltásra 
kerül, mintán az nj aprópénz már mind 
készen van. A husz, tíz két és egykoronások 
beváltásra kertinek. Dj két koronásból máris 
nagyobb mennyiség van forgalomban. 

A soproni pos ta igazgatóság é l ipar
kamara Szombathelyre költözött Az ipar 
és kereskedelmi kamara összeköttetését Nyu-
gatmagyarerszággal továbbra is fent fogja 
tartani, 

Spor t More Sportegyletünk folyó hó 
8-án csBtOrtOkOn s veszprémi Torna C ab 
első osztálya football csapatát látja vendégül 
barátságos mérkőzés keretében. 

Tánc isko la . Járomy Andor oki, tánc
tanító tegnap este tartotta növendékeivel a 
Korona-szálló nagytermében kiskoszorucská-
ját. Meglepő szép előrehaladást tanúsítottak 
a növendékek s élvezettel gyönyörködtünk a 
szép táncokban. Járomy tanítási módszerével 

iÜJségn 
fog Örvendeni városunkban. Ma vasárnap este 
7 órai kezdettel vesdégeste lesz. Ajánljuk a 
tánckedvelő ifjnság figyelmébe. I t t említjük 
meg, hogy a növendékek a mult vasárnap 
délután a Sághegyre rándultak ki tanaruk 
vezetése mellett, hói a hegytetőn kellemes 
társasjátékokkal szórakoztak s a késő esti 
órákban tértek vissza. 

Telepatikus előadás a Criff-ben. 
Földesi "Sándor színigazgató és társulata a 
Griff-szálloda.Mozi termében tartják vendég
játékukat A tegnapi előadáson a .Goromba 
házmester, bohózat nagy derültséget keltett 
Ha vasárnap este 8 órakor nagy kísérleti 
előadást tartanak, melynek műsorából külö
nösen kiemelkedik Hánzen tanár éber azng-

sesztió mutatványaival, a 8 éves FOldesi Józsi, 
kinek színjátékát csudáltak, kitűnő énekes és 
gondolatolvasó, Kalakntta indiai nagymester 
páratlan kísérleti mutatványokkal (ala Schenk]! 
Ezeken kivül előadásra kerülnek énekszamok 
és kisebb színdarabok .Méltóságos ur. és a 
.Méhkirály, címmel, melyekben a címszere
pet a kis Földesi Józsi jatsza. Jegyek egész 
nsp előre válthatók a Mozi-teremben. Ülő
hely 20, 15, 10 K, állóhely 5 korona. 

Hangya közgyűlése . Mult vasárnap: 
tartotta a helybeli Hangya fogyasztási szövet
kezet 1920 évi rendes közgyűlését A gyülé 
sen dr. Pletnits Ferenc elnökölt, előterjesz
tette az igszgatóság és fefűgyelő bizottság 
mult évi mérleg és nyereség számláját, a 
tiszta nyereség 4900227 K, volt, mely összeg 
az alapszabályok értelmében a következő
képen osztatott fel: 25 százalék a tartalék
alapra, 12000 K 36 fillér a tényleg befizetett 
üzletrész tőke, 330900 K után 5 százalék 
osztalék 16.545 K, knlturális_és jótékony 
célra 15.000 K. A fennmaradó összeg 4456 
K 71 fillér szintén a tartalék alaphoz csa
toltatik. Elnök javaslata alapján, melyet a 
közgyűlés egyhangúlag magáévá tett, a kul-

i turális célokra megszavazott összeg a követ-
| kezű képen osztatott fel: a helybeli pala. j 
I fiúiskolának 1000 K, a polg. leányiskola i 
i 1000 K, kath. elemi iskola 1000 K, óvoda ; 
I 1000 K, ev. elemi isk. 1000 K, ev. nőegylet i 
I 500 K, szoc. misszió társulat 500 h", kath. 
í legényegylet 500 K, Mária . congregáció 500 ) 
i K, Move sportegylet 1000 K, cserkészegylet- , 
| nek 500 K, közkórház 1000 K, iljusagi : 

segélyegylet 500 K, iparos tanoncok jutalma
zására 200 K, orosz hadifoglyoknak 2000 K, 
ev. ifjúsági egyesületnek 500 K, kath. harang- j 
alapra 500-K, ev. harangalspra 500 K. Elnök 
rendelkezésére időközben előforduló kisebb 
jótékonycélu kiadások fedezésére 1300korona 
szavaztatott meg, amely összeg már benfog-
laltatik a 16.000 koronában. Dr. Platnits 
Ferenc kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
gróf Tisza. Istvánról, s javasolta, hogy a 
Vasvármegye törvényhatósági bizottsága által 
gróf Tisza-emlékmű (elállítására indított 
gyűjtéshez 500 koronával járuljon hozzá- a 
közgyűlés, amely meg is szavaztatott. Ezután 
bejelentette Horváth József igazgatósági tag 
távozását, sajnálattal jelenti, hogy semmi 
körülmények között sem volt hajlandó vál
lalni ezen megbízatást s jegyzőkönyvileg 
mond köszönetet azon önzetlen tevékenysé
géért, amelyet a szövetkezet érdekében k i 
fejtett Helyébe dr. Kühár Flórist választották 
meg nagy lelkesedéssel. Majd az igazgatóság
ból két tagot kisorsoltak. Szabó Károly és 
Dinkgreve Nándort, kiket azonban a közgyűlés 
újból egyhangúlag beválasztott A felügyelő 
bizottság 'a következőkkei egészíttetett k i : 
Vidos Dániel, Perneczky Sándor, Reicher 

István, Palyi—Jónás, Batahai Ernő, BiInal-. 
László. Zathureczky Márton szólalt fel a 
választások után, hogy jó lenne a mész és 
cement árusítást nagyban bevezetni, amely 
szintén a szövetkezet nagybani fellendülésére 

| vezetne. Elnök—válaszolta kijelenti, hogy a 
Hangya nem rendelkezik oly nagy üzlettőké
vel, hogy ezt a jelen helyzetben meglehelné, 
kűlömben sem akar a helybeli keresztény 
kereskedőkkel versenyezni s kérte válasza 
tudomásul vételét, A közgyűlés nagyon népes 
volt s teljesen megnyugodva távoztunk, hogy 
minden a legpéldásabb rendben találtatott. 

A Kemenesaljái Közkórház g a z d a s á g 
hoz é s főzéshez é r tő 

s z a k á c s n ő t 
keres o k t ó b e r 1-iki be l épés re . Jelent-
kezni lehet a k ó r h i z i g o n d n o k n á l . 

Tímár üzlet. 
É r t e s í t e m a t . g a z d a k ö z ö n s é g e t , 

hogy m i n d e n f é l e n y e r s b ő r ö k e t b é r c s e r -
z é s r e e lvá l la lok C z e l l d ö m ö l k ö n , Ság i 
utca végén , sági h a t á r 151. sz. alatt . 
Ugyanott sa já t kész í tésű e rős gyermek
c ipők a legkisebb számig k a p h a t ó k , 
j a v í t á s o k a t elvállalok Wéber Henrik, 

Jánosháza község betétszerkeszlő bizottsága 
Hirdetmény. <= 

Jinoaháza kflz-a « telekkönyvi beleiéi
nek szerkesztésére kiküldőit bizottság közhírré 
teszi, hogy az 1886. X X I X , az 1889. XXXVIII . 
és az 1891 XVI. tcitkekben előirt helyszíni 
eljárás végett és pedig egyelőre csupán az 
azonosiló 1881. ok tóber 3 án az azonosítás 
befejezte után pedig a bizottság a községben 
megjelenend. - — •-

Ennélfogva felszólittatnsk: 
1. mindazok, akik- az eddig vezetett 

telekkönyvben előforduló bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy 
a bízottság előtt annak idején jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mulassák be; 

2. mindazok, akik valamely telekköny
ve ién ingatlauhoz tulajdonjogot tartanak, 
hogy a tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését 
a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatóság-
hoz-intézett-szabályszerü beadvány utján ki-
eszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi be
jegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett 
a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig 
telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok 
nincsenek, az átírásra az 1886. XXIX. t 
15—18. és az 1889. XXXVILt. t. c. 5., 6 , 7. 
és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényei
ket a kiküldött bizottság előtt igazolják,avagy 
oda' hassanak, hogy a telekkönyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerte és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa; mert különben jogai
kat ezen az utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg- és illeték elengedési kedvezménytől is 
elesnek; 

*3. szok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt köretelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van telekkönyvileg beje
gyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jog törlését kérelmezzék, illetve, 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a 
kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, mert 
elleneseiben a belyegmeutesség kedvezményé
től elesnek. 

Czelldömölk, 1921. ang. 27. 
Olajos András Jankó Antal 

kir. telekkönyvvezető, kir. belétszerk. biró. 

Meghívó. 

mlr- j r ies ler . 

I . oszt. bükkhasábfa és I . 
oszt. cserhasábfa 

vaggonjételekben megrendelhető. Meg
rendelések a kiadóhivatalba kéretnek. 

Egy nagyobb, jóforgalmu vidéki város 
. Fő-terén szép nagy üzlet 

ü z l e t berendezéssel 
és ott a házban három szobás lakással 
50 ezer koronáért azonnal átvehető. 
Bővebb felvilágosítást ad Fischer P i l 

fodrász Czelldömölk. 

A Kemenesmagasi-1 > Hangya • 
Szöv. 1921. évi szeptember hó 11 én 
d. u 3 órakar a községházánál 1920. 
évi rendes közgyűlést tart, mely öiée 
ha nem lenne határozatképes, szept. 
18-án tekintet nélkül a megjelentek 
sz imí ra , végérvényesen határoz. 

T a r p j : 1920. évi mérleg, szám
adás, igazgatósig és felügyelő-bizottság 
választás. 

Kemenesmagasi, 1921. aug. 25. 
Kemenesmagasi 1 »Hangya< Slöv. 

Igazgatósága. 

Polgári iskoliba j i r ó 2 vidéki fiúgyerme
ket teljes ellátásra elfogadok, özv. Hor
vátit Józsefné, Visir-tér 7. szám. 

ffi £ 5 " KERÉKPÁR 
egy sertésól és egy öltöny észi 

t é r f i r u h a 
azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Gazdasági felszerelések 
összes élő és átjavított holt leltára,mely 
3000 holdas birtok területén volt, 1921. 
évi szeptember hó 4-én délelőtt 9 

í órakor a Klein Testvérek magyar-
' gencsi (Vasmegye) gazdaságiban hely-
| színen, önkéntes árverésen eladatnak, 
j Árverés elölt is bármikor megtekinthető 

• • r é f r i o . ^ H » 
darab Ökör (verestarka és fehér), 20 

i drb. Igás és kocsi lé, 500 drb. Jnh 
1 (Merinó, Rambulet tenyészállatok), 30 
: drb. anya koca, 120 drb. süldő és 

malac, 40 drb. 2 — 3 - 4 éves növendék 
marba, 10 drb. tehén. 

, — — -

Kis és középgazdáktól összevásárolt 
valódi kisüsti -X. 

s z i l v a r i u nr o t 
mig a készlet tart, igen conveniabilis 

i ron ajiol Fónyad S á r v á r . 

Bútorozott szobát 
keres fiatal tiszt 
viselő. Cimet k. r a 

kiadóhivatalba. 

Helybuli' nagykeres
kedő cég könyve
lője szabad idejében 
elvállalná magán cé
gek könyvvezetését. 

Cim a kiadóban. 

Uj trafik. 
A t. közönségnek 
tisztelettel szives tu
domására hozom, 
hogy Pápai-utca 4. 
szám alatt levő do
hány árudámba az 
okmány-bélyeg áru
sítást is bevezettem. 

Csöagel Pánté. 

Egy jókarban levő 
4 és feles gőzeséplő 
magánjáró teljes fel
szereléssel azonnal 
olcsó i ron eladó. 

Cim a kiadóban. 

Ke vásároljon autót 
hanem vásárolja meg 
»P u c li< gyártmányú 
6/7 lánchajtású, helyből 
induló, sebességváltós, 

oldalüléses 
mo to rke rékpá roma t , 

amely ugyanannak a 
célnak megfelel, keve
sebb gummit és benzint 
fogyaszt. Cim kiadóban. 

Kőszenet 
3000 kalóriisat, mé-
termizsinként helyt 
bányatelep, vasoti 
kocsiba rakva, aján
lok azonnali szállí
tásra: daraboa (koc
ka) 140 K, rostáit 
akna 135 K, dió 130 
K, por 110 K. — 
Ezen szénből csak 
rövid ideig kapható. 
Bővebb értesítés a 
kiadóban nyerhető. 

Kocsigyártó 
é s kárpitos-üzlet. 

Czelldömölk éa 
vidéke közönsége b. 
tudomására hozom, 
hogy'Czelldömölkön. 
Sági-utca 9. számú 
házban 

kocsigyártó és 
kárpitos üzletet 

nyitottam. 
Elvállalok minden e 

szakmába való nj mán
kat és j a vitástmely eket, 
a legpontosabban ké
szítek. A vidék nagyobb 
városaiban és Czelldö
mölkön szerzett tapasz
talataim folytán képes 
vagyok igen tisztelt 
megrendelőimnek kifo
gástalan jó munkát 
szállítani. : a-

Szives pártfogást kér 
kiváló tisztelettel 

V a r j a Antal 
ktatsigyártő-és- kárp. • 

fierse János 
bádogos Czelldö

mölk, Pápal-u. 6. 
Elvállal minden

nemű épülelmunkát, 
ko'ny haedények és 
vízvezeték javítását. 
Raktáron tart kész 
bádogos munkáka t 
Jó és pontos mun

káért szavatol. 


