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Hirdetés díjs elére fizetendő.

D1NKQREVE NÁNDOR.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája

CeldOmOlkön,

ida intézb-ndók a traallemi réaat illevó koalaoéayak
hirdetések és mindennemű pénxilletekek.

és elrablóit magyar területek szimbólumaihoz
Vijjong a véresé! Csonka honban
Kassa, Pozsony, Eperjes. Komárom, Kolozs
Zug a yibar, megtörnek a fák . . .
vár, Nagyvárad és a többi megszentelt hely
Fel, lel magyar népi Kardos kézzel
„ } barom emlékművéhez 3 ott kiáltsátok bele
Mentsed meg az ős magyar h a s á t !
ebbe a letört, elernyedt, nemzeti hitét is
elvesztett világba: *
Fényesebb a láncnál a kard,
Boldog gyermek és ifjúkorunk gyönyörű
I
Jobban ékesíti a kart,
emléke: Március Idusa.
Márcios 15. A negyvennyolcas március
Es mi mégis láncot hordunk?
'A lelket emelő kora tavaszi nap-ugar,
15-nek emlékére a celldömölki Kath. Legény
Ide véled régi kardunk ?
a bimbóba fakadó természet ébredése hozta
egylet nagy ünnepélyt rendez Virághalmy
ezt az Ooocpet: a lerBasán cselekvő magyar
Ferenc százados költő sírjánál ma vasáru'p
Vijjong a
Vércse.
ifju-.au történelmi Ounepét. És mi gyermekei
délután
4 órakor. Az ünnepély prógrammja:
izgalommal, fiatal lelkesedéssel készültünk
19=5. marciui 16-t* irta: BévártT Óvnia.
V Talpra magyar. 4 sz larau férfikar, énekli
azokra a megható iskolai ünnepségekre, auMTe hős magyar nép! Ázsiának
a Kaih. Legüijegyiét énekkara. 2. Végvari:
lyekre szülői bOszkeséggel jöttek el mindig
Nyugaira jött kis harcos népe!
Magyarokhoz. Szaralja Buda Ella IV. pulg.
éd-s apáink és édesanyáink. A kéazOlés gyer
Te hős magyar népi Egykoron sok
isk. tanúin. 3. Honfidal, énekli a C. S. E.
mekes lázában odahaza kipirult arccal iaméVész kOzt világnak büszkeségei
énekkara.4. ünnepi beszéd: Pálfi Lőrinc
telgetlOk az ünnep-égen. elmondandó szent
Vijjong a vértse már leietted.
bencés
tanár. 5. Hunyadi indold, énekli a
igékéi:
Készül lecsapni, Véred venni,
polgári fiúiskola énekkara 6. Talpra magyar!
Nagy őaíl által szerzett jussod
Fényesebb a láncnál a kard,
Szavalja Várallyay István. 7. Nem. nem, soha,
Mely, jeltelen, bus sírba tenni I
—'
Jnbban ékesíti a kart I
———
énekli a Kath. fjagényegylet énekkara A hi
Es mi mégis láncot hordunk ?
Te bécsi vércse I Görbe karmod '• vatalok- és egyesületeket mephivo utján kért*
Ida_veled régi kardunk !
Hányszor sebezte már a lelkünk I
isi a rendezőség az OonépélyM való megje
És a mi édes jó anyánk lelkes magyar |
Te becsi vérsMl Horgos csőröd-^- L _
lenésre. A nsuykOzOoséget itt • helyen és az
mosollyal, biztató és büszke kifejezéssel halHányszor sebest* gyönge testünk 1
ifjúság utján hívja meg a rendezőség:
gatta a mi szavalásunkat és készítette a nem
S rügypattanáakor, napsütéskor ..
zeti színű k o k á r d á t . . . I l i türelemmel nézMost újra itt vagy. testünk téped
Ünnepélyes aMymtoá*. Szent Jó-sef
tOk az ő áldott keze munkáját s amint kész
S rabolva gunny szép hazánkban
napján fél 8 órakor ünnepélyes nagymiae az
lett a kokárda, oda ttlztQk mellé a tavasz
Tetézed undok r'gi vétked;
apátsági templomban. Szent Benedek napján
virágát: az ibolyát
Jársz, mint zsivány, mint kapca betyár
9 órakor szintén ünnepélyes nagymise, ame
Kertünk alatt is settenkedve
lyen valósziQüleg már a kibővített és teljesen
Ezek az én ifjúkori márciusi ünnepsé
S
hogy
a
magyarnak
magva
vesszen,
rendbehozolt orgona is megszólal.
geim olt folytak le Kassán, a kuruc hagyo
Számilaz
oláhra
s
szláv
népekre!'
mányoktól megszentelt ösi varosban
. .
J
és bolgár rendjel adományo
Te bécsi véres* I Nem lesz prédád
Kassa és vele együtt as egész Felvidék
kat a g y é r t kereskedelmi é s iparkamara
és Kolozsvár, Erdély maga a megszenteli ma
titkárának. Igen szép külföldi kitüntetésről
.Te bécsi véresei Rosdáa vasunk
gyar történelem, a magyar történelmi öntu
tesa jelentést s hivatalos lap: ugyanis dr.
Megvédi az ős alkotmányunk!
dat megőrzői most u< m ünnepelhetnek atárKarikö Imre győri kereskedelmi és iparka
Törökverő kard osztrákot sújts I
íins-ldu áu. Hat éve annak, bogy azokat a
marai titkárnak a kormányzó ur megengedte,
Hajrá I Dőre sok hős vitéz I
nemzetiszínű kokárdákat nem tűzhetik ott
bogy a háború alatt a bolgár és török had
Kapál, nyerít mar a harci mén,
fel a gyerekek . . . . Pozsonyban egyszer mégis
színtéren teljesített katonai távíró tiszti szol
Csatába t Indulj I üssön a kés 1
megtörtént s a ástál magyar gyermek Bstal
gálatáért neki adományozott török vasfelhold
. És vér fakadjon, vér csurogjon,
ételével lakott é r t e - . . . ,
—
.
kitüntetést, további a bolgár koronás lovag
Teljék meg s vOlgy, a sik vei*
D J itt a megcsonkított hazában .felhang
keresztet a hadiszalagon elfogadja és viselje.
S veszejtse abb'az árulóval
zik a régi ismert fogadalo 11, fiatalságunk
Lapunk hasábjairól már ismerik olvasóink dr.
A zsarnokokat a jók istene I
boldog biztató emléke:
Karikó Imre győri kamarai titkár nevét, aki
.A magyarok Istenére esküszünk,
fiatal kora dacára az iparosság érdekében
Te bős magyar nep! Ázsiának
Hogy rabok tovább nem leszünk I
kifejtett eredményes küzdelmei révén már
Nyugatra jOtt kis harcos népe!
Nagy magyaron zág régi lOvárosaban a
addig is igen jó hírnévre tart szert és igy dr.
Té hős magyar nép! Egykoruo sok
budapesti egyetemi polgárság, mint s márciusi
Bankó Imre győri kamarai titkár kitünteté
Vesz közt világnak bószkaaége I
íljuség utódai a hagyományos régi formákkal
sével ex általa képviselt magyar iparosság
Negyvenkilencben jaj ! erőtlen,
ünneplik meg március 15-ét Délelőtt a régi
szamára is ujabb megbecsülés tanújelét látjuk.
Jaj I csorba lett az ősi kardod . . .
Vígadóban, délután 1 Nemzeti Múzeum nagy— ' Bé isit kezedből miljó muszka,
emeékO lépcsőinél, a Petői Sándor szobra I
Kuiiegi
u n i ó j a . A kő
Az vette ki, nincs mért pirulnod. —
e l ő t t . . . a ezután jön az ünnepség ujabb j
szegi gimnázium cserkészcsapata zászlót szer
Forró tüzes nyáron, jaj I de sok bős
ujabb része. A legfájdalmasabb és a li-gszo- j
zett
magának
és
a
zászlóanyai
tisztségre Zita
Került hűvösre, osztrák kézre;
morobb. Az ifjúság a Szabadság-térre, az .
királynét kérték M . aki azt a legkegje.meEs «ok halála oly könnyű volt.
elrablott magyar területek szobraihoz is el
sebben elfogadta, A lel kérésre a királyné táv
Hogy alig-alig vette észre.
zarándokol.
iratot intézett (.T'fCziraky Józsefnéhez, amely
Dicső lapok szép őshazánknak
ben megbízta, hogy a kőszegi cserkész zászló
Történeiebert i Olvassatok I
. Jövőnk egyetlen reménye tettre és cse- ,
nak Rómában leendő felszentelésénél 1 zászló
Taláo az emlék gyász szavatol
fekvésre kész márciusi fiatalság I Mi arra
anyai tisztséget végszze és Isten áldását kéri
Lángban fog égni az orcátok I
kérünk benneteket, hogy a magyar történős csapatra. A Mikes püspök vaulése statti
lem ebben a legrettenetesebb idejében, mely •
zarándoklattal induló kőszegi cserkész csapat
mioúennél nagyobb célokat és törekveeeket j . Halljatok-e, most a Végekan
viszi
a zászlót Rómába, ahol a világ legfőbb
A véreink mint siroak, v á r n a k ? !
tOzölt Ti elétek, szakítsatok a régi-formákkal,
papjs
adja rá szent áldását és Nagymagyar
Halljátok-e, az őshazában
amelyekhez talán nekünk volna a legtöbb
ország első közjogi méltósága vállalja a
Szerbnek, oláhnak mint szolgálnak?!
okunk ragaszkodni, — igen mi srra kérünk,
zászlóanyai tisztet A gyönyörű fehér selyemAz áruló cseh rabigája
hp.y ne menjetek se a Nemzeti Múzeum, Re
zászlót s soproni Orsolyiták készítették mű
Igaz magyarnak jött nyakába.
Petőfi szobrához ünnepelni, mert ennek még
vészi
hímzéssel és a cserkészek véooazentOsztrák kómánk is földet rabol,
nem jött el "az ideje, hanem menjetek csak
jelnek gyönyörűen kidolgozott alakjával.
Hü tetteink, hogy meghálálja.
oda, ahhoz a három szoborhoz, a megszállolt
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lalt ezen kitételt — •bogy ilyen nagyobb
intézmény felállítása mindig á községük
ügyét szirén-viselő, jószivü vezetők odaadó
buzgóságából" ered« — nem felejtem el soha
z?«T éaitkezí.

Eltogták a hnskaayé kelti betörőt
sároap asentelték fel Papócon a rom. kath.
hívek által beszerzett 800 kilogrammos ha
rangot, metyet SeftenhoreT Frigyes soproni
uarangömó kéazi'ett A harangot a kenyéri
felvirágozott ökörszekér —
vitte a templom elé, a harang, virágokkal,
koszorúkkal volt boriivá éa Papon és Szenlmiklosta tűzoltói disz menetben kisérték .a
harangot. A községek képviselőtestületei, az
iskolásgyermekek és a környék lakossága
megjelent ezen feledhetetlen szép ünnepsé
gen. Gróf Csiráky György, választókerületünk
kepviselőj!, agy a körmeneten, mint a hatangazenu lésen szintéu megjelent
Vatea Gvnls vönocki ev
vatfca izyui.a vonocsi « .
esperest és családját mély gyász érte nejének,
illetve édesanyjuknak ssombatnii éjjel 1 órakor
rövid, kínos szenvedés után.89 éves korában
történt eihunytávai. Holnap délmán fél 5
órakor helyezik örök nyugalomra a vö-iöcki
temetőben. Az elbonytat kiterjed: rokonság
gyászolj*.
Takarékpénztári közgyűlés. A Keme
nesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság évi
rendes közgyűlését március 29 én délelőtt 11
órakor az intézet'székházában tartja meg.
Áthelyezés. Panker Ferenc hivatalno
kot Szentgotthárdról OsUTyasszooyfára he
lyezte át a Hév. igazgatósaga.

Kathreiner

Kneípp Maláta Kávé
Ostllyajsxonyfán a rom. kath. iskola
szék elhatározta, hogy iskolájában osztály
tanítói állási szervez.
Sakk-verseny. A celldömölki Kath.
Legényegyletben házi sakk verseny kezdődik
15 én este 10—12 résztvevővel. -..
Tus Oatfryaaaiaayláa. Pénteken dél
előtt irtózatos veszedelembe forgott u-tffyasszonyfa lakossága. A nagy szélben- kigyutadt egy ház ós a tüz rohamosan terjedt
tovább. Híre a tüzet eloltották, 11 ház lelt a
tüz martaléka. A tűz oltására kivonultak a
celldömölki tu toltok is.
Hegtámadta a sertés. Magyargencsen
Fejes Lajos 16 éves serléspásztort egy sertés
megtámadta és jobb combját megmarta. A
súlyosan megmart sertés pásztort beszállitották
Pápára, az irgalmasok kórházába.
A nsgytlmonyi ág. h. ev. itjosági egy
let a községi vendéglő nagytermében vasárnsp délután 3 urakor Jókai emlékünnepél
lyel egybekapcsolt március 15-iki ünnepélyt
tart Műsor: 1. Hiszekegy. Ifjúsági énekkar. 2.
Jókat költemény-Csizmadia Sándor. 3, Szózat
Ifjúsági énekkar. 4. Talpra Magyar. Vida
Dénes. 5. Onoepi beszéd Lpdván Sándor. 6.
Talpra magyar. Ifjúsági énekkar. 7. Mese a
nagy mesemondóról, szavalja Szűcs Lajos. 8.
IrredenU da!. Ifjúsági énekkar.
Szépítő bizottság működésben. Tud
valevőleg városunk a közelmúltban szépitészeti bizottságot választott, mely bizottság
féladata városunknak széppé tétele. Ez a bi
zottság működését raeg-sezdeUe és máris
eredményt ért el, amennyiben a Griffel szem
közt levő Berzsenyi ház kertjének, valamint
az apáca zárda kertjének az uoca járdába
szögelő részét egyvonatba helyezte a házsor
ral és ezzel nemcsak széppé tette az uccákat,
hanem egyúttal egy szemétlerakodó helyet
is megszüntetett Ebből láthatjuk, hogy min
dent lehet csak akarni kell. Azt hisszük.liogy
nem vágunk a szépitő-bizottság ambiciózus
törekvései elé, ha felhívjuk figyelmét a város
kellő közepébe iekvö elhanyagolt, befásitott
térre, amelynek kerítése és növényzete áhí
tozva várja á szépitő-bizottság intézkedését
Kívánjuk, hogy bnzgóságnk ne lanyhuljon,
hanem keressenek módot, hogy városunk a
szépséghibáktól megszabadulva, modern városi
szint ÖTthessen.
•jjjfiMJaik átrétsle. Kórházankat holnap délelőtt veszi át egy a Szombathelyről
kiküldött bizottságv—'
" .

'

Adakozzunk a Hősök szobráfa I

Hashagyó kedd éjszakáján, mint megírtak,
Hellem Sándor gépkereskedő üzletébe betör
tek, Zlehovszky Dezső OaeUnek redőnyzárját pedig tel akarták törni. A csendőrségnek
YneoTerélyee " T o a ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ :

l
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illetőségű szíjgyártó személyében ellogui, aki
beismerte a tett elkövetését s az ellopott
tárgyak is legnagyobb részben megkerültek.
Andreszka Gusztáv rovott multn, akit a had
bíróság 2 évi fegyházzal büntetett, azonkívül
az aszódi javító intéseiben 3 évet töltött és
1 havi fogházat. A veszedelmes betörő ár
talmatlanná leletét Tuba Ferenc csendőr
tiszthelyettes láraflhaUUan^tMnkája laredméj ^ , dicséret
. illett flfc aiuhweiltái
nyerte, amelyéri
Andreszkát
csütörtökön átadlak az ügyészségnek. . ...'

Kávéscs észében.
Az olasz katholikus cserkészsiövét
ség nj iócserkésse. A nemrég elhunyt Marto .
di Carpegna* gróf olasz íőcserkész „ utedjáal
Rosptglioni Giovaoni Ballista hercegei választotiak meg,'ki Róma egyik legrégebb pauictas családjából származik. Élete iegnagyöbb '*
részét utazásban és vadászaiban töltötte s
igy szerzett tapasztalatai nyomán már reg
nagy barátja a cserkészmozgatomnak, mely
ben megválasztásával most tevékeny részt is "
fog venni.

; l t

olcsó
í z l e t e s és k i a d ó s .
Bámulatosan

Adakozzunk a Hősök szobrára!

Megvert öreg házaspár. Kemenesmagasihan szerdán Daxner Ernő rovottrnultu
csavargó, munkakerülő 90 éves nagyatyját és
Apját leütötte, öccsét mellbelőtte. A , 72 éves nagyanyját annyira megverte, hogy
matt szombaton id. Farkas Antal gércei lakos a 90 éves Öreg ember sérülése életveszélyes.
József fiával kiment a mezőre szántani és
Daxnert átadták az ügyészségnek. Bűnlajsvetni. Munka közben az arra haladó ifjú {
Farkas Antal minden előzetes szóváltás nél- J troma szerint 8 évi javítóintézeti é< 6 havi
I, a nála volt vasvillával nyakszirten ütötte, I fogházbüntetése volt
ogy az öreg. édes atyja a földre rogyott,
Megjelent a Színházi Élet nj száma." | i
ezután a mellette levő testvéreoosére Farkas t Gyönyörű premiertelvételek, kilünó cikkek,
Józsefre revolvert rántott s 6—6 lépésről illusztrált novella, négyoldalas kotta," teljes
mellbelötte. Farkas Józsefet—életveszélyes : darabmelléklet, nagy vidék, mozi, autó, sport,
sérülésével a helybeli közkorházba-szálHtot- : diyat zene, társaság, képzőművészet teszi
Uk, a tettest pedig a csendőrség letartóztatta , változatossá Irícze Sándor népszerű hetilap
8 bekísérte a szombathelyi kir. ügyészség l ját, melynek ára 8000 K", TTégyédéVT -előfize
fogházába. Az apa és fia között ezelőtt pár ,' tés 80 ezer korona. KiadóhivaUI Budapest,
évvel birtokper volt és ifjú Farkas Antal E zsebet körút 29.
azóta apjával és testvér öccsével rossz vi
szonyban volt s ez indította a brutális cselékedéire.

megérkeztek

Adakozzunk a Hősök szobrára I
Beküldetett A »Kemenesalja folyó« évi >
február hO 15-iki selmának •Képviselőtes- ;
tületi gyüiés< cimü cikkében őrömmel olvas
divatáruházába
tam, hogy a varos a mult évben -olyan jól ;
gazdálkodott bogy az év végéu a pénztárban ,
157 millió korona maradvány volt Ez az I
összeg tekintélyes Keltene ugyan tudni, bogy
mennyi volt a bevétel és milyen kiadási
tételek szerepelnek a számadásban s csak
igy lehetne hozzá szólni, de most-ezzel fog- j Kérjük raktárunknak mindé,
lalkozoi nem akarok, ugyan semmi közöm , vételkényszer n é l k ü l való
sincs hozzá, de meg ez másrészt nem is
érdekel. Most csupán ezen maradványnak j megtekintését.
Olcsó árak!
buvaforditására vonatkozó határozatról áka- '
Előzékeny
kiszolgálás
1
rok egyet-mást mondani. A városatyák agy !
határoztak, hogy a 157 millióból a város
háza *s :ll.,tet emefetre építik a Horler féle
A legszebb magyar Bzépirodalmilap.
üzlet felett s ezzel a váiost szépítik. Tehát .
a tornyot a keresztnél akarják kezdeni, be A legszebb magyar szépirodalmi lap — amint
leié építeni. A varosnak volt téglagyára, ezt ! azt irodalmi körökben elismerté*: A NEMZET.
szükségesnek tartotta megszüntetni; maradt Alig lépté át ez a gyönyörű lap a második
több ezer téglája, ezt nem tartotta szüksé- I évfolyam küszöbét, máris a legnépszerűbb
gesnek a városháza felemelésére fordítani, lett az összes eddigi szépirodalmi lapok kö
hanem inkább jó olcsón eladta, A boldog j zött A müveit közönséget egy csepásra meg
békében, olcsóságban ez a városszépítés nem hódította gazdag, változatos tartalmával. A
kellelt, most amikor más és más helye volna i NEMZET munkatársai a magyar irodalom
a 157 millió korona maradványnak, akkor a j legkiválóbb roprezenUasai. Legújabb száma
régi elmulasztott jut eszükbe. Az uj város most jelent meg az eddiginél is gazdagabb
rész épülőben van, de azzal nem gondol tartalommal,,Rákosi Jenő és Gárdonyi Géza
senki, hogy mi lesz az ucca nyitással, csator egy-egy gyönyörű irlsán kivül Pjntér Jenő,
názással, kövezéssel, utáthelyezessel. a villany ' dr. Császár Elemér, Révai János Mór, Kun
bevezetésével stb, pedig itt meg van a helye Andor, Zoltán Vilmos, Csermely Gyula, Bonyi
a 157 milliónak s egyntlal teret nyitna a Adorján. Szekula Jenő, V-iry Rezső. Kozma mnáfcaoéüiüliségnek s legalább a közönség Andnr, Mécs László, Boross Sándor, Vályi
eltudna járni a járdán. A varost az nj város Nagy Géza, Farkas Imre, C b--1 Mínka stb.
részen kell szépíteni, itt' kell az nj adófize irtak tárcát, verset, tanulmányt A NEMZET,
tők részére megtenni mindent, amit a város- ; legújabb számában.-A NEMZET, szerkesztői
ban megtalálunk, mert ha most elmarad s a t Varga Béla, Hangay Sándor és Szegedy
167 millió elfogy, akkor ngy járunk, mint a ! László, a fiatalabb írógárda három elismert
>Honig< telepiek a .Bánat, ácsában, sem I nevű tagja nagy gonddal és ízléssel szerkesz
járdájuk, sem villanyuk 12 év ó u nincsen. I tik A NEMZET-et s gondoskodnak arról, hogy
Szegény dömölkiekrűl nem is szólok, mért lapjuk nemcsak a magyar, de a legszebb
ngy is hiába, ezek mint már többször ma- külföldi szépirodalmi és társadalmi lapok
gnk is mondották, mostoha sorson vannak,
pedig ha járdájuk volna, nem lenne olyan sorában is egyik legnívósabb legyen. A NEMZET
előfizetési ára egész évre 600 ezer korona, ••
félévre 300, negyedévre 150 ezer korona.
I elhagyatott, mint bent a városban az asztalt, Megrendelhető egyszerű levelezőlapon is A
j mert legalább tisztán tartanák. A szergényi NEMZET kiadóhivatalánál (Budapest VIII. Es{ kultúrházzal sem akarok előhozakodni, mert terhazy-ucca 4. a. szám). Köztisztvi.-elők köz
! ehelyett csak rendőreink volnának, de a knl- vetlen megrendelésnél 20 3zázalé: enged-;
tárházra vonatkozó mait száma cikkben fog- -menyben részesülnek..
-x^a «=

A TAVASZI
divatuj donságok.

1

S. oldal.

%í. aaéjrt. -

Németh Ede és neje
nói divatszalonja

Nyilt-tér.
• -

Építtetők ügyeimébe! .

Celldömölkön, Deák-ncca 7.

Értesítem a L építő közönséget, hogy •
oorsosgyőri tAglsgyár képviseletét átvettem
Saját szöveteinkből vállalunk agy
éa abban a " nelyzetbeo Vagyok, miBZerlnr angol, mint fiantia koMtOtTyetyk^inyt,
prinu faltéglát áe fedélcserepet Mezőlakon
blnzt, aljat, pongyolát, lovagló ruhákat.
rakatom-waggooba és a rendelők megtakanRaktáron tartank menyasszonyi
tanak waggononkéut 300.000 koronát a többi

papai

gyárakkal

szemben. Téglát 420000

koronáért waggonba rakva

adunk el. 11 ész,

cement, cementlapok, mozaiklapok, kulgyürük.
Tűzifa kicsinyben é s nagyban. Tiszteletlel "•
Csoknyay József
.; .
—
tBaila-éa spitőanyag-ker.
a

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves rokonoknak,
lóbarátok és ismerősöknek, akik
felejtbetetlen kis Katókánk teme
tésén részt vettek és részvétet
nyilvánítottak, ezúton mondunk báköszöoetet.

._

Giczy csalit.

ruháknak anyagot .és divatos díszeket.

Hivatkozunk arra, hogy aki ná
lunk rendelt ruháit, megtakarítja az
eoéss ••Jkkaéilát.
—

h

JjJtorjalrra^jWyeriJevő.,
<rV. »
üzletnek kiadó. U m a
«** kiadóhivatalban.

Elsőrendű réti széna
kisebb nagyobb mennyiségben Michl
Vilmosnál C e l l d ö m ö l k ö n (Nemesdö—mölki-ucea) eladó.

Száva Sándor

fÜSÁ

egészségügyi berendezések
gyára
Budapest,

Szenzációs poloskairtás

I . Budafoki-ut 73. Tel. József ttö=«T-. i

20 darab Jfovusz gyertya teljesen ki
irtja még a petéket is. Világszabadalom,
íelmanlts Drogéria B u d a p e s t VII.
Wesseléoyi-ucca 36.

Kut. tnélyíurások. vízművek, csatorna' '
zás, szennyrizderitők, fürdők, központi I

Faapritás körfürésszel.
C •lldömöla.öu é s az etjé-z j á r á s b a n ipar-

körfűrész - vállalatom
végez ól fa fűrészelést, ogyszintéo spritásl és
beraka-t.a mái nehéz viszonyok mellett ez a
legolcsóbb faapritás.
Előjegyezhető a fűrészeié- Takáts gép
műhelyében Celldömölk, Sagi-occa 30. Vidé
ken fs vállalom a fürészelest.
A pontos és lelkiismeretes munkára
kulönűs solyt helyezek.
Kérve a n. é. közönség szíves megbízá
sait, kiváló tisztelettel
Ciomay Sándor.
2

0

20 métermázsa nAn
méterelső rendű
8-4ÖU«*
mázsa
.
kisebb mennyiségben is azonlülier
|
kiadóban.
a

n a l

e

a d ó

Q

C

i

m

a

Keveset basznál), jókarban

mtoberea^aaéaek tamiése, klTttele. ;

Dr. Csillag J. szanatóriuma
Györ, Árpád ut 20. alán. Telefon 884. |

elköltözés miatt azonnal, olcsón eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

SzŐlÖk3.rÓ

10.000 darab, 180 cm. hosszú, hasított
akácfából,

akácrön 4
3 waggon 8 méter hosszú, 20—25 cm.
átmérető, 1 waggon 6 méter hosszú,
1' waggon 4 méter hosszú, szép egye
nes, oszlopoknak és szerszámfának
kiválóan alkalmas, jutányos áron eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

vezmény.

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

kerékpár eladó*.
Cím a kiadóhivatalban.

Gőzölt"bükkia hálószobák,
szikek

lakóház
:

gyönyörű kivitelben,
áron, csakis nagyban

gyárt

Flanta Faárugyár R. T.
Budapest, VII. Dabncoa 90. aaám

Eladó sertés-apaállatok

9. darab mangalica 1 éves, 6 darab
lincolnschier-lél éves
Hetyei gazdaság B e b a Vasmegye.

m

~

,

,«

^-zrájtnutnx; - 1 . . ' , ; , , , ", .

Éjsa
t-ei
to-ei
ll-oi
|8»jll
70.000 100.000 110.000 100000 180000 k
1 1. rendii hajvájrogép 0-ii éj S-M 70 eser K.
1
9
Solingeni bororra tokban 80 eaer K.
Husörlögépalkatreszek á l l a n d ó a n
raktáron 1
Vidéki megrendelési azonnal teljesítem.
Tisztelettel
Pontul kttaslfiláll
LAHCSAHICS VERDEL. A s é f M é v s i n tess.

Idősebb, egyszerű özvegy nő, igen
ízletesen főzni tudó, ajánlkozik 2—3
magányos nr háztartásinak együttes
vezetésére, avagy fiatal párhoz, ahol a
ház úrnőjének is hivatala van. Esetleg
gyermekek mellé. — Fizetési igényei
elég szerényeké ,
-• Megkereséseket >özvegy tahitóné
cim alatt a kiadóhivatal továbbit, vagy
ott bővebb felvilágoitás is. nyerhető.

Kerékpár

. Tisztelettel hozom Celldömölk é*
vidéké n. é. közönsége b. tudomására,
bogy évek óta Celldömölkön, a Mersei
ueca 5. száma házban fennállott

cipész^flzletemet
az Arpád-ucca 18. száma saját há
zamba helyeztem át.
Mérték után készilek kiváló minő
ségű anyagból a legdivatosabb szabás
ban női férfi és gyermekcipőket, vala
mint csizmákat.
Javításokat eltogadok és azokat a
leggyorsabban elkészítem.
Mérsékelt árak!
Amint eddig, agy ezután is azon
leszek, hogy nagyrabecsült megrende
lőimet a legpontosabban,'teljes megelé
gedésükre szolgáljam ki.
Szíves pártfogást kérve,
kiváló tisztelettel - .

Nyoszoli Kálmán
_ .

cipész-mester.

Aki a tavasszal

házat építtetni óhajt,
már most keresse lel Celldömölkön Kossuth-u.

Két szoba, előszoba, konyha, kamara,
pince, kél lóra istálló, szép^nagy kony
hakerttel biró

olcsón eladó. Vétel esetén a házba
azonnal beköltözni lehet. Cim a kiadó•' hivatalban megtudható.

ATHEIT,
"O&eok'f'l a s t T s H i r r árat* a I
t borotvaköszörO'és csak 1 8 szer K
1 bajvágógép •
1 5 ezer K-tól
1 olló
»••-,,'
.5 szer K - t ó l
1 Gilette-penge.
6 0 0 K-tól
Azonkívül uszy választék a lf*flnoaabb acél.
árukban, illaUierevben, borotválkozó eizközöktion, fésű- kafe- él •tappaairukban. Bsstkl.
vfl eleié irkas:
-~~—e"Saakó oltó i K é t H s ISfftzwsubb SoBnzini

Magán gyógyintézet, sebészeti, női és .;
belgyógyászati betegek részére. Teljesen '
modern kórtermekkel 1 és 2 ágyas szabadon futó, keveset -használt illapotszobák Testegyenészeli osztály (Zander), ban olcsón eladó.
Cim a kiadóban.
Gyógytorna Hőlégkezelés. Ambuláns be> !
járó betegek réssére is. Szabad orvosvá- |
Cipész-üzlet áthelyezés.

levő

ZONGORA,

Borotrálkozók 1
H i könnyen At jós akar borotválkozni,
ngy köüzörüliesse borotváját, ollóját; ké
sét, hajvágó gépét, G i l e t t e - p e n g é j é t

w)

RIT7Á
I S T V Á N
kőműves-iparost, aki a kívánt időre
IiLlaíiLl^IpJ_yjmi
^Jegazakszerübben, készít terveket,
költségvetéseket, elvállajja házak teljes felépítését: akár adott, akár
pedig az építtető által beszerzett anyagból. — Amennyiben a ház
felépítésével megbizatik, agy-a tervezésért és költségvetésért nem
számit
fel semmit. Kiválóan tartós és szép munkát végez olcsón.
szál

4. oldal.

MP£rhÍvá«?
HlCiSlllVdS.

4 Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság t részvényesei 1825. évi március hó 2«Hi
léWItt 11 órakor Celldömölkön a táHrélr*&rz4ár 8»|áT hazában levő üzlethelyiségében tarUndö

évi rendes közgyűlésére

• m 11 r e • 4:
1. Ülési elnök és 3 jegyzőkönyv hitelesítő választása. 2. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések tárgyalasa. 8. Az 1924. évre vonatkozó mérleg megállapítása, nyeremény felosztása éa a felmentvény megadása. 4. öt felügyelő-bizottsági tag választása 3 évre. Celldömölk, 1925. évi március hő 7-én.
* Ag igazgatóság. .
Jegyzet Az alapszabályok 41. §-a értelmében a felttfjelő-hlxottság által megvizsgált éa elfogadott mérleg az intézet helyiségébea
kifuggesztetett éa a ív részvényesek álul betekinthető. Az alapszabályok 33. g-a értelmében szavazatra minden részvényes jogosított, azon
ban esak akkor, ha azon részvény, melynek alapján szavazati jogát gyakorolni kívánja, a még le pém járL-Szelvéoyekkel-éHátw-ar^Ozgyfllést megél ózó nap déli 12 óráig az intézet pénztáránál, vagy a szavazás megkezdése előtt a közgyűlés elnökénél letétetett, vagy ha a
részvény az intéseméi tiszti óvadékai, vagy megőrzés végett már korábban letétbe helyeztetett "

.: Tartozik.

....

.

aMriet giAmU 1924 jooemher 31 én.
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Teher
107,433.305-—
Pénztár
.
Érmek
30.870 —
Postatakarékpénztár
903.223 —
Követelés a magyar
Nemzeti Banknál
532.541 —
Pénzintézeteknél rendel
kezésre álló követelés _ 7 ^ 7 _ Ó 8 1 _ —
Értékpapírok:
állampapírok
426.000 —
*. tőrzsdén jegyzet értékp. 16,754.842 —
tőzsdén Bem jegyzett
értékpapírok
102 045 —
==*7tt-éozlBfc Köz^flzletr. 1»8Sj600t^
Váltók:
jelz. fedezelt váltók 42,000.000 —
nyílt lüteltt v á ü ó t 1355.330.260 —
Folyószámla adósok:
értékpapír fedezettel 38,650.000.—
jeizálog fedezettel
21,000.000-"—
váltó fedezettel
392,422.060 kölcsönök
-í— •
-—
Ingatlan: intézeti ház
~~
Felszerelés
Átmenő tételek: hátralékos kamatok

1 16,327.520'

Alaptőke
Tartaléktőkék:
rendes tartalékalap
43,094.523 12
1,012,000 —
adótartalék
Nyugdijalap'
Betétek:
takarékbetét \
373,412.864 —
folyószámlabetét
491,973.760.—
Viszontleszímilolt váltók.
Folyószámla hitelezők
^ ^ ^ ^
Ki nem fizetett osztalék
Átmenő tételek: előre befolyt ka.r.atok
Nyereség:
—
*
áthozat a mull évről
374.671-21
folyó évi nyereség
111,899.837 67
1

—±7#45.487

50,000.000
44.106.523 1*1
2,060 000
865,386.614
722,275.800
89,955.054
898.382
Í14,771.600
112,274.008,88

1897,380.260

462,072.050
261.786
30.000
50
17,610.840
20eh,227.989f—

Tartozik.

Nyereség-veszteség számla 1924. évi december hó 31 én.

V e s z t e s é g
Takarékbetétek kamata -. 20,102.778 03
Folyósa, betétek »
132,607 512 —
Folyósz. hitelezők >
Yiszontleszámito-lt váltók kamata
Betétkamat adó
Adók és illetékek
Fizetések és lakbérek
tfzletr költeégek
_
".'
Adományok
Létrái értékpapírokból
Nyereség:
374.671 21
átbozat a mult évről
folyó évi nyereség 111,8'J9.387 67

Követel.

N y e r e s é g

152,710.290 03
27,536.929
80,631.421
15,278.069
10,610.112
58.827.980
81,180.007 96
868.960
1,810.708

Nyereség áthozat
Kamat jövedelmek
Dijak és jutalékok
Ingatlan jövedelem

874.671
442,382.099]
46.639.8401
2,426.873

112,274.00888,
491,723.483 87

491,723.483, 87

Bnchthausen Ede sk. ügyvezető-igazgató

, • Celldömölk, 1924. december 31.
Szaiay Józseí sk. pénztáros.
A i
i g a z g a t ó s i g:
vitéz Fekete Lajos sk., ' Katona József sk.,
Dr. Borsles Béta sk. tb. elnök, • Dr Bislczky András sk. h. elnök,
W. Kovács Kálmán sk,, Marton Izidor sk., Dr. Salzberger Ernő =k.. Dr. Tompa Sándor sk., Wimmer Lajos sk,
-^T~
Wallenstein ltolTTkr.r
Weisi Izidor sir.—
.. , ,
Ezen mérleg számlát, nyereség és veszteség számlát átvizsgáltuk és minden tételébén helyesnek találtuk.
Celldömölk, 19J5. évi március hó 7-én. . - "i» >•-.-!:,r^Loránth Gyula sk. elnök,

A I e 1 11 g y e r T - T T i o 11 s íJT~. .' ..
Dr. Dóczy Kálmán sk-.,
Gallért Lajos sk.,
Kovács Géza sk.,

Szabó István sk.

