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A földreform eredményei. 
Irta: Máthe Imre ár . 

A földreform törvény célja az volt, hogy 
a hazai birtokmegoszlási viszonyokat egész
ségesebbé tegye agy, hogy a végrehajtás 
keretében más megoldásra váró kapcsolatos 
közgazdasági és szociális kérdések is megva
lósíthatók legyenek. 

Bölcs elgondolás Tolt ez a célkitűzés, 
de a törvény életbelépésétől eltelt- m-jy esz
tendő és gyakorlati eredmények matatják, 
hogy nem mindenben simultak a magyar 
gazdasági el, | reaha problémaihoz és igy 
-eddigi eredményei nem ti-remthették meg 
azt a hatást, amitől a tőid és annak népe 
teljes megnyugvást talál. 

Mielőtt a reform hatásairól szólnánk, 
vessünk egy pillantást a földosztásról az 
Országos Földbirtok rendező Bizottság által 
vésetett statisztikába 

A Bíróság működése óta házhelyekre 
kiosztatott 9016 k a t hold, melyből 127471 
házhely keletkezett. Földhözjnttatas végett az 
eljárás befejezést nyert 1909 községben és 
ennek során megvallatott 697094 kat hold. 
Ebből alakult 449 közös legelő és 221438 
törpe és kisbirtok. Elővásárlás utján meg-
szereztetstt 184 esetben 0 laaeacn 14314 k i t . 
hold. ebből ÍOldhOz jutott 7675 egyen. Magán
parcellázást a hatósági ellenőrzés alá vett 
269 esetben, mélynek során eldaraboltak 
61048 kat holdat. „ _ ' . _ 

A helyszíni tapasztalatok alapján hat.i-
zottan megállapítható, hogy a földbirtok re

form törvény álul kitűzött célok közül a 
házhelyhez juttatás keresztülvitele volt a 
leginkább indokolt és. el kell ismerni, hogy 
ezen akció mértekéig a reform majdnem 
teljes sikerrel j á r t A törvény lehetővé tette, 
hogy a falvak népe önálló hajlékhoz, körü
lötte kis kerthez jusson ., ezzel a faln er
kölcsi és közegészségügyi fejlődésének egy 
hatalmas akadályát hárította el, s szociális 
gondolkozás számára egészséges levegőt te
remtett és a felforgató törekvéseknek gátat 
vetett Leginkább bizonyítja a házhelyrende
zés szükségességét hogy a birtokba bocsáj-
tás t első esztendőben a házhelyek mintegy 
40 százalékát a hozzájuttatott lakosság ön
erejéből beépítette. Bármerre utazzunk sz 
országban, mindenütt láthatjuk a folyamatban 
levő építkezéseket 

^a jöbsTl iogy a házhelyhez juttatott 
egyén szempontjából nem mindenüt t jelent 
nyugodt ut thonl az nj hajlék, mert ngy a 
földet mint háza t hitelbe szerezte s igy csu
pán az idő viszontsgsagaival szemben nyúj
tanak ideiglenes védelmet a sárból vert fatak, 
de a. gazdasági élet hul lámai még tokáig 
fojtogatni fogják annak jobb sorsra érOemes 
lakóját 

Azok az eredmények , melyeket a föld
höz ju t ta tásokkal elértünk, a légszomurubbak. • 
A mérleg egyik oldalán találjuk a megvál tást 
szmyedők fájdalmas idegességé:, akik a gaz
dasági élet minden bajáér t a birtcikreformot 
teszik feletös.té, n m á s i k " oldalán van nz a 
földhöz ju tot t falusi nép , mely a c-.aiódas és 
elégedetlen-ég hangján panaszolja, hosy a 
neki juttatott föld megélhetését nem biztn 

sitja, magas a haszonbér, sok a járadék, rossz 
á parcella, gyenge minőségű a föld és nem 
terem azon annyi, hogy a vele járó terheket 
elbírja. Egyhangúlag mindkét oldalon e lemi 
erővel tor fel a közős panasz, hogy a reform 
sokáig tart és e miatt gyengül a birtokos é t 
megy tönkre a kis ember. '_. -

Meg kell állapítanánk, hogy amennyiben 
a reform célja a föld nép* szegényebb réte
gének megerősítése volt, ngy est a célt elér
nünk nem sikerült. , 

Azon k o n k r é t gyakorlati pro grammok 
közül, melyekei a földbirtok reform torvény 
megvalósítani hivatva volt, a végrehajtás 
mai stádiumában' csak agy tátsiik foganato-
sithatónak, hogy közel 1200001) kat hold 
föld a b i r t o k o . osztálytól a (öld népének 
kezébe kerti. L - kell szögeznünk, bogy ennek 
s célnak erdekében történi valami, de hozza 
kell tennünk, hogy ezideig csak annyi, hogy 
a földnélküli lakosságnak valamelyes földet 
juttattunk anélkül, hogy biztosítottuk volna 
annak lehetőségét bogy a löldböz jultatottak 
földjeiket meg is tarthassak. ' - ' ' 

Magunkévá kell tennünk a szakköröknek 
azt a megállapítását hogy a pénzügyi alá* 
támasztás nélkül végzett földreform nem szol
gálta a kitűzött célt, hanem ennek ellenke
zőjéhez, s társadalom nyugtalanságához és a 
támogatni szándékolt réteg existeociájának 
megingatásához vezetett r 

A földrelorm a fMdmegnszlást nem lette 
helyesebbé, amennyiben aa 1900000 kat hold 
föld Naplózásával a •*tegegészségtelenebb. 
üzemképtelen birtoktipnsok százezreit létesi-

H I R E E . 
A nagyheti és húsvéti ijutouigok 

az apátsági templomban 
Virarjvjis.irnappal veszi kezdetét a meg

ható, szertartásokban bővelkedő nsgyhét 
Krisztus szenvedésének és kereszthslaláaak 
szórnom ünneplése. Az istentiszteletek sor
rendje az egész héten a helybeli apátsági 
templomban a következő: 

Virágvasárnapján reggel 6 órától kez
dődőién gyóntatás. 7 órakor csendé., mise, 
8 órakor orgonás mise, a zannlóifjasig mi
séje. 10 urakor a barkaszentel és jelentőség
teljes szertartása, utána nagymise mely alatt 
a K uh. Legényegylet dalárdája Krisztus kín
szenvedésének történetet a Passiói énekli. Az 
evangélista szerepét Klaffl Mihály tölti be, 
míg Krisztus szavait Uhlar Gyula kántorta
nító énekli. Délután 3 órakor utolsó keresztény 
tanítás ei nagyböjti litánia. 

Hétfőn, kedden, szerdán reggel Sors
tól gyóntatás. Fél 7 orakóf csendes mise, 
negyed 8 órakor orgonás mise a lel ki gyakor
latozók részére. Mind a bárom napon ests 
ÍM 7 órakor Jáodi Bernardin dOroölki apát a 
templomban közös konferencia beszedeket 
tart a kath. férfiak ss hölgyek restére elő
készületül s nagycsűtörlöki húsvéti szent 
áldozásra. A beszédeket rövid nagyböjti áj
tatosság fejezi be. b e n lelkigyakorlatos na
pokra a kath. férfiakat és bölgyekei ezúton 
is meghívja és szívesen várja a plébánia 

telte és a törpe birtokoknak anélkül is magas I hivatal. Délutánon ént 6 órától kezdve szent-
gyónást- i i lehet végezni. : — ~ . — 

HtgyctOtortokon reggel 6 órától gyón
tatás. 8 órakor Ünnepélyes apáti nagy mise, 
mely alatt elhallgat az orgona és harangszó 
a mély egyházi gyász jeléül, a papság és a 
hívek ünnepélyesen közös szenláldozáshoz 
járulnak. Mise alatt a Mária kongregáció 
egyesített énekkara éneket Szentmise után az 
Oltáriszentség el ünnepies körmenetben átvi
szik a Szent Anna oltárhoz, ahol nagyszom
bat esUg elhelyezve marad. Az oltárokat dí
szüktől megfosztják, amint Jézust is meg
fosztották ruháitól. A szemaldozait attól 
kezdve nagyszombatig nem szolgáltatják ki. 

Pagypénteken Reggel 8 órakor kezdő
dik a szertartás, melyet Jaodi Bernardin dö-
mOlki apát tart segédlettel. Az istentisztelet 
kezdetén s papság mély gyászának jeléül földre 
bora', ct ma felváltva olvassák és éneklik a 
napnak megfelelő szent leckéket majd Krisztus 
kin.-zenvi di ének történetét szent János evan
gélista szerint é i i t t n a Katii. Legénvegylet 
dalárdája. A Passió utan éneké i re imádkozik 
az egyház minden rendű és rangú emberért 
még s hotelen zsidókért és pogányokért is, 
hogy az Isten vezesse őket az igaz hit vilá
gosa g-ire. Ezután következik a tzertarlas 
legmeghatóbh r é s z e l s z fEcos lignnm<, a 
kereszt leleplezése e. leborulva imad.-i-a.' Ez 
alatt a Mária kongregáció egyesitett énekkara 
a mély érzehnO >Popule mens« énekel énekli 
harmónium kiséretlel. Következik a nagypén
tek sajátos miséje, a csonka mise. amelyben 
nincs á tva l tozUtás ,hanem az előző napon kon-
szekrált szent ostyát használja a pap. Mte ezt 

arányszámát növelte. Az állam elővásárlási 
jogának gyakorlati haszna nem sok, mert 
nem áll az állam rendelkezésére megfelelő 
tőke. Az 1200000 kat hold megváltott tért
iét felosztásával 48000 kooveociós cseléd 
egész családjával válik állástalanná, 72000 
pár, tehát 144000 arató lesz megfosztva biz
tos munkaalkalmától és 120000 részes illetve 
hónapos munkásra nincs többé szükség. És 
mindezeknek a helyzetét nem oldja meg a 
nagy terhekkel juttatott egy-két hold föld. 

Szórnom volna, ba beteljesedni látnánk 
azt a jóslatot, hogy az a kiesi földdarab, 
amelyet gazdasági tervszerűség híján odaad
nak az embereknek anélkOl, hogy kellő-anyagi 
ereje volna annak megtartására, végromlást 
hoz reá s a földdel együtt elveszti utolsó 
falalját. 

HUTétl locsoló parfümök, tojás-
f i - l é k e k , alkalmas ajándéktárgyak és 
az összes francia illatszerkülönlegessé-
r.-k Celldömölkön a Szent György 
drogériában kaphatók.. 

Egérméreg meze i egerek 
(pocok) irtása 

a legolcsóbban és legeredményesebben 
a.-. „A r v a 1 i a" foszfor mérevtar ta lmu 
pirulákkal történik. — Megrendelhető a 
Feliódunántuli Mezőgazdasági Ka

mara Növényvédelmi Osztályánál. 
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a mellék-oltárról a főoltárra hozzák, a kon
gregáció kara a »Vezilla Regis* ciiutt gyö
nyörű éneket énekli. Csonka mise után (el
hangzik a mélabús ének: »Ecce quorrodo 
moritur iustus, ima miként bal meg aa igaz* 
s az Oltáriszentséget fátyollal leborítva elhe
lyezik Krisztus koporsójára, a szentairra.hogy 
a hívek szazai, ezrei elzarándokoljanak oda 
s imádják leborulva Krisztust, aki érettünk 
kereszthalált szenvedett Itt említjük mer-, 
hogy Krisztus koporsója az idén- egészen nj 
és gazdag villanyfelszerelést kapott s Igy — 
amennyiben áram lesz — a szent sir fény
árban fog aszni. Sirbatétel szertartása után 
a nép énekli >A keresztfához megyek* cimd 
-nyi-agyhiji iaatat, " " j d Eáü l .őrincj^éd-
lelkész szentbeszédet mond. Délután 3 órakor 
Jeremiás siralmai harmónium kísérettel. A 
solo részeket P-troucs Irénke, KlaSl Mihály 
és Kiss Ferenc éneklik, a karéneket a Kath. 
Legényegylet dalárdája szolgáltatja. Este 6 
órakor Szentség-betétei. 

Nagysiombaton Reggel 6 órakor Szent
ség-kitétel a szentsirra. 8 órakor az isten
tisztelet kezdete, véezi dr. Horváth Károly 
plébános, Mindenekelőtt megszenteli a temp
lom ajtaja előtt a korából vert tüzet, amely
nél később minden egyéb templomi lángot 
meggyújtanak. Ezt kOveti a bevonulás a 
templomba s a Lumen Chrisü éneklése há
romszor, mialatt a pap .a háromágn gyertya
tartón mindhárom gyertyát az uj tűzből meg
gyújtja. Következik a húsvéti örömének 
(praeeoniam paschale), az egyházi gregorián
nak ezen remeke s -ezzel kapcsolatban a 
húsvéti gyertya megáldása. Ezután követke
zik a 12 prophetia, a régi vígiliának illetve 
a kathechtimenok végső előkészítésének a 
maradványai, végül a keresztvíz szenteiés 
mély értelmű, fenséges szertartása. Majd kö
vetkezik az ünnepélyes mise, mely alatt 
ismét tnegfzólai az orgona és a. harangszó 
és felhangzik az első Örvendetes Ateluja. 
Délután 6 Orakor^leltámadásikörmenet.tartja 
Jandi Bernardin ap.it teljes segédlettel. A 
szertartás' a Kath. Legényegylet énekkara 
nyitja meg a »Quare obdor mis* négyszólamú 
lérfikarral. A kOrmeueleii a résztvevők a 
következőleg csoportosulnak: Legelöl a kereszt 
alán halad az elemi fiúiskola, azután az áll. 
polgári fiúiskola, az elemi leányiskola, a polg. 
leányiskola, a Mária kougregáció, a Kath. Nök 
Egylete (Missió Társ.), azután Sportegyletek, 
Kath. Legényegylet, Férfi apostolok.TQzoltoegyl 
Ipartestület, Vasutasok Egylete, apácák, pap
ság, a baldachin , alatt az Oltáriszentségel 
vivő lőpan, két oldalt lámpavivők és diszőr-
ség, a főpap mögött a hatóságok és a kath. 
hitköz-ég képviselőtestülete, továbbá a hivő 
közönség. . 

Hnsvet vasárnap Reggel 6 órakor 
csendes mise ulan kalács, tojás, husszentelés. 
7 órakor csendes mise, 8 órakor orgonás 
mise. 10 órakor Jándi Bernardin apát szent 
beszédet mond s pontifikális nagymisét tart. 
Ez alatt a Kath. Legényegylet dalárdája éne
kel. D. u. 3 órakor litánia. .' 

Húsvét hétfőn. Reggel 7 órakor csen
des mise, 8 órakor orgonás mise. 10 órakor 
dr. Horváth Károly plébános szentbeszédet 
mond és nagymisét tart. Délután 3 kor litánia. 

Vallásos est. A helybeli evang. Nőegy
let ma délután 5 Órakor a templomban böjti 
vallásos estélyi tart. A bójü komoiy és ke-

. resztény szempontból lootos időszaknak méltó 
belejezéséül ígérkezik ez az estély az utolsó 
böjti vasárnapon. Az esi értékét nagybau 
emelni fogja Zlehovszky Dezsőné solo éneke, 
Kirchner Elek és Vintze József tanár közre
működése, valamint a gyülekezet segédlelké-
szenék felolvasása. A hatalmas ós nívós prog
ram m a következő: Közének, oltárnál imád
kozik Nagy Sándor lelkész »Éjleli papválasz
tás* szavalja Kiss Linus. >A mélységből* 
cimfi zsoltárt énekli Zlehovszky Dezsőné, 
Kirchner Elek orgona kísérete mellett Krisz
tus és a tudósokról leiolvasást tart Berta 
Lajos segédlelkész. Orgona és hegedű játék 
Kirchner Elek' szerzeménye, játszak: a szerző 
orgonán és Vintze József hegedűn. .Júdás* 
című költeményt szavalja Szarka Ferenc. 
Záróimát mond a segédlelkész, mely alán 
közének, végűi a Himnusz eléneklésével zárul 
a lélekémeló ünnepély, amelyen a Nőegylet 
szeretettel látja az érdeklődőket. 

8 i ü c s láttául nyng. huszárezredes, ma-
gyargeocsi földbirtokos meghalt Vasvármegye 
társadalmának közismert tagja, a világháború 
ősz harcosa, a délceg h na zárezredes nincs 
többé. Hétfőn, március 30 án szólitntta el az 
Ur az élők sorából. Váratlan halála gyászba-
boruotta Vasvármegye aritársadalmának szá
mos családját özvegyén, szenlmártoni Radó 
Hariskán kívül két fia: Szűcs István dr. megyei 
tb. főjegyző és ázues Ervin földbirtokos, két 
leánya: Farkasa Dénesné szül. Szűcs Mariska, 

több mint hét évig volt a kassai színház 
komikasa, a főszereplő tagok is mind ner,_ 
sebbé*.nagyobb színházaknak voltak tagjai 
Szép reményekkel jönnek . hozzánk, bízva « 
celldömölki közönség felkarolásában, arait 
kitűnő, élvezetes játékokkal fognak meghálálni. 
A társulat műsorán csakis újdonságok szere
pelnek. — Midőn ideiktatjuk a társnlat név-
gorál, elég bizonyíték, hogy égy nivos t ám
lát keresi fel varosunkat. A műszaki személy
zet: Szalay Gyula igazgató, főrendező, Faragó 
Dezső titkár, Parlagi Béla szakrendező, Szen-

Szűcs Andrasné szül. Szűcs Erna. továbbá tes László szakreodező, Fehér Olga karmester 
unokái gyászolják. A Vizierót Hasznosító SzO- ; Kárpathy Rózsi sugó, Pálffy Árpád kOnyrtá-
vetkezet ügyvezető elnökét gyászolja és a I r o s, ügyeiO, Fekete Manci pénztáros, Barna 
nemes törekvések lelkes hivét kénytelen nél- Lajos diszmesler. Előadó személyzet: Nők: 
kűlozrji az elhunytban. Sz. Pálffy Ilka., primadonna. Hargittay Sári 

Áthelyezői Az igazságűgymtniszter T^áncos naobrett, Somogyi ._Rrné koluratur 
Jankó Antal kir. járásbirósági alelnököt a J énekesnő, E. Biró Böske drámai hősnő, Ker- . 
helybeli betétszerkesztési munkálatoktól a ! tesz Margit anya és komika, Örményi Hermin 
kunszentmártoni kir. jbirósághoz helyezte á t : naiva. táncosnő. Segédszinészuök: Nagy Erzsi, 
Hult héten búcsúzott hivatallársaitol, bará- j Szőregi Manci. Férfiak: Szalay Gyula táncos 
taitól és ismerőseitől s utazott uj áliomá8- , komika. Szentes Laszlú énekes bonvivant, 
helyére. A távozó alelnök a bíróság kiváló, 
udvarias, előzékeny és jómodoru bírája volt, 

Erdey Ferenc szerelmes színész, Péray Ferenc 
baritonista, Parlagi Béla operett buff.i,Faragó 

akit ezen jó tulajdonságai miatt járásszerte j Dezső komikus, Pálffy Árpád komikus, ifja 
ítélték és nagyrabecshlték a tár- | Szalay. Gyula uaturtursch. Segédszinészek: szerették, tisztelték és nagy 

sadalom minden rétegében. Négy évi itt tar 
tózkodási ideje. alatt nagyon sok barátot 
szerzett, akik Ot viszont mint őszinte jóba-
rátot tisztelték. Mintán távozását sajnálattal 

Kovács Lajos, Tóth Imre. — Faragó Dezaö 
I titkár a napokban megérkezik és a bérlet. 
| gyűjtést megkezdi 

Az 0. F. B által kiosztott házhelyek 
közöljük, kívánjak, hogy uty-jól érezze magát ara i Községünkben lázas találgatás folyik az 
uj állomás helyén is, mint minálunk. j 0. F. B, áítal kiosztott házhelyek .arait illev-
u3^jBBBBBaaaaa>BjjjjBBgBBBBaismiSm*M I tóleg. Rémes híreket terjesztenek és fantasz

tikus számokat emlegetnek egyesek teljesen 
Nagyrabecsiilt vevőinket érte
sítjük, bogy üzletünket a hús
véti ünnepek miatt április bó 
9 és 10-én, valamint 15 és 
16-án zárva tartjuk, miért is 
kérjük, bogy vásárlásaikat mi
nél előbb, eszközölni szíves
kedjenek. Teljen tisztelettel 

Vasutasok mészárszéke. 

A Máv igazgatósága kiküldöttje és a 
szombathelyi üzletvezető pénteken városunk
ban tartózkodott, a vasutasok hitelügyének 
mikénü megoldása tárgyában. Tudniillik a 
celldömölki közalkalmazottak még a mult 
évben mozgalmat indítottak aziránt, hogy a 
0. F. B. által nekik juttatott házhelyekre 
családi házaik felépítése céljából államrhilel-
hez jussanak. Ogy halljuk, hogy ez a moz-

huza-vona 

oktalanul. Megnyugtathatunk minden érdekel
tei, hogy a házhelyek árai még nincsenek 
megállapítva, mert a me.liitelteiett szakértők 
a házhelyeket bejárták agyán, de ók senkinek 
másnak, mint az arra hivatott bíróságnak 
nem nyilatkozhatnak,tehát korai az ijedelem.-. 
Az'árakra vonatkozólag még annyit, hogy 
Székesfehérváron kettő arany korona, Sárvá
ron, egy és léi arany koronában állapították 
meg a házhelyek Ólenkénli értékét, tehát ná
lunk is, c*ak ilyen mértekben lehet az arakat 
megállapítani. 

A helybeli 
vasutasság kebelében működő "Beszerzési 
CJoport* mészárszéke tegnap .nyílott meg Az 
eddigi húsáraknál jóval alacsonyabb árért 
látja el a vasutas és egyéb fogyasztó közön-. 
séget elsőrendű marha, borja és sertéshússal. 
A vasntasságnak egyik régi óhaja valósult 
meg a mészárszék felállításával. 

Angol ruha áruház cimü; mai hirdeté
sünkre felhívjuk t olvasóink b. figyelmét és 
egyben a cég értesiü mélyen tisztelt vevőit, 
hogy NagycstttOrtOk, Nagypéotek és Nagy
szombaton az üzletei ünnep miatt zárva galmuk sok huzavona utan mégis célhoz 

vezet, mert épen eZ a mozgalom volt indító I lesznek és kéri mélyen tiszteit vevőit, hogy 
oka annak, hogy felsőbb helyen észreveitek ; rásárlasaikat az ünnepek előtt szíveskedjenek 
ezeknek a sokat .szenvedett hazafias állami i eszközölni, 
alkalmazottaknak jogos kérelmét. Kívánjuk, 
hogy a vasutasok hitele sikerüljön, mert 
akkor városunkban egy csapásra megszűnik 
a lakáshiány, mert 174 vasutas ház fog 
emelkedni az nj telepen, miáltal városunk ia 
nagyraértékben kifejlődik. - -

Közgyűlés. Az Evang. Ifjúsági Egyesü
let ma délután 2 órakor a régi iskola helyi
ségében közgyűlést tart, melynek tárgysoro
zatán a számadások felülvizsgálása és egyéb 
indítványok szerepelnek.' 

Az alsósági országos awkaTáaár, 
- mely a holnapi napra lett áttéve, a holnapi 
• napon nem tartatik meg a szarvasmarhák 
i kOzOtt (ellepett száj- és "körömfájás miatt A 
| kOzség elöljárósága intézkedett, hogy ezt a 

vásárt egy más nspon megtarthassa, melynek 
, idejét közölni fogja. 

Adakozások a HőBök emlókizobrá 
> javára Kemenesaljái Takarékpénztar 250 
' ezer K. Herzfeld Mór, dr. Scheiber Zsigmond 
! 200 ezer K, Rosenberg Miktáné 160 ezer K. 

Bélyogárusitáa. Most, hogy a törvény- i dr. Porkoláb Mihály, özv. Dávid Kálmánná, 
Novak Jenő, Zlehovszky Dezső 100 ezer K, 
Hokhold István, Szalay Gyuláné. Takács Je-

, nőné, Póczik Ferenc, Kirchner Elek, Bojtos 
: Jánosné, Tihanyi Béla, Metzger Gyula, Klam 

Lajos, Kuslits Ferenc, Wallner" Sándor, Né
meth Edénó, Szarka Imre, -Deutsch Mór, Lia-

j zer Ernő, Huchthausen Ede, Marton Ignác, 
! Mátus Józsefné, Molnár Béla, Kováts Sándor 
; 50 ezer K, özv. Merkly Edéné 40 ezer K, 
{ Klapper Fülöp 35 ezer K, Ambrus István 

kezé.-i, okmány és forgalmi bélyegek főára 
sitásaval a posták bízattak meg, a bélyegek 
-kiciinybeni árusításával is foglalkozik a cell
dömölki postahivatal, de a postaigazgatóság 
a helybeli nagytrafiknak és Móritz Károly 
kislrafikosnak is adott engedélyt az árusításra 

A Polgári Olvasókör helyiségét a 
Szőlő-vendéglőbe helyezte á t A könyvtár a 
tagok részére vasárnap délután és csütörtö
kön este van nyitva. 

Színház. Szinikerületünket Kállay Gyula 1 3 0 e z e r K 

távozása után Szalay Gyula színigazgató 
nyerte el, aki jól szervezett társulatával e hó 
végén kezdi meg előadását nálunk. A színé
szek jövetelét jó hír előzi meg, mert eddigi 
játszási helyükről a legnagyobb dicsérettel 
halmozták el őket Dgy az egybevágó játéknk, 
kitűnő alakítások, valamint gazdag ruhatáruk 
és díszletük bizonyára a mi szinpártoló kö
zönségünk tetszését is megnyerik. Az igazgató 

Kovács-szerazám g*SJ£ 
azonnal.olcsón eladó. Cim a kiadóban. 

Aká^zőlőkaró 
Bréier Samu fakereskedésében Celldö

mölkön, Sági-t 

http://ap.it


KEMBTISAUA 1 4 . ssám. 

k lUtorH BAsDMtlté-8a* 
vetkeiat mely fájdalommal 
tudatja, bogy igazgatóságának 
alelnöke, a Szövetkezet ügy-

.. vezető elnöke 
iieatjánotl 

Szűcs. István úr 
ny. huszárezredes, magyargen-
csi nagybirtokos, a Szövelke-
zet lelkes harcosa folyó évi 
március hó 30-án Magyargen-
csen váratlanul elhunyt. 

önzetlen, tiszta törekvése, 
nemes ügybuzgaima követendő 
példa marad. , . 

Szil, 1926. április 2. ' 
Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Ha fáj a gyomra 

V a c z í i n l r ajánlott levélben ci-
Y t b / . U I I K m ü n K r e r n e g | { u , d i m 

olasz vöröskereszt sorsjegyei á 220000, 
sorsoltat á 140000, nyereményjegyet i 
42.000, szerb sorsjegyet á 80.000, nye-
reményj'rgyet á 30.000Kért. Zálogleve
lek és állampapírok vétele és eladása 

Veeteria 
kara balssaaiot (Torv. védve). 

Megszünteti a has és gyomorgOrcsOt, idolt 
gyomor és bélbántalmakat, székrekedést. Fe-
Inlmnlhatatlan étvágygerjesztő. — Számtalan 

hála és köszönoirai 
Egyedüli készitO Bért Miklós .Ferenc Jó 

zset Gyógytár Laboratóriuma. 
Bodapest VII., BethléO-ncca 14. szám. 
Megrendelés postai ntánvéttel 20000 K. 

Asztalos műhely áthelyezés ! 
Van Szerencsém értesíteni Celldömölk j 

I és vidéke n. é. kOzÖoáégét, ~hogy asataloa < 
, műhelyemet a Papai ucca 13. szám alól a ! 
| Papai-ucca 14. szam ala (Dr. Brunner féle ' 
I haz). helyeztem át. 

Elvállalom minden a szakmába vágó 
' munkának a legpontosabb elkészítését. 

Készítek kiválasztott minta után min
dennemű bútort u. m. hálószobákat, ebédlőket, 

| uriszobakat, konyhákat éa mindennemű épO-
lei munkát, valamint facsiilarokat a mai kor 
ízlésének megfelelően, a lehető legolcsóbb 
árban. Ugyanitt egy tanonc felvétetik. 

A n. é. közöotég pártlogását kérve, 
maradok teljes tisztelettel; . 

Welsz Dazsó 
bulor es épület asztalos. 

Borotválkozó*.! 
Hi könnyen éa jól akar borotváikozui, 
ngy kOesoraiteeée borotváját, onöjat, ké
sét, hajvágó' gépét, G i l e t te -pengéjét 
L4NC8ARICS VENDEL mükéssfirfisaél 
8Z0MBATHELT, Brenoer J-ooca 1. 
Oloióbb miit bárból I Ánüa • k i r i t ku ik : 
1 borotvakOSzOrülés csak 12 eser K 
1 hajvágógép- > ' 16 eser K-tól 
1 olló ' • 5 ezer K lol 
1 Gi lette penge. 6D0 K- lói 
Aionkivél nizy viliuték a legfinomabb acél
árakban. Ohméra* b*D, borotvtlkotó wikötök-
bon, feni. kefe- éa wiprenérokbaa. StDdzi-

vüj ftiesé irtsa: 
Stabó olló . K é z i . a legfinomabb Sulin K-m 

lyartm^ny: e-aa 9-es 1Ó-M t i - . . IZ-r. 
70.000 100.000 150.000 100.000 Z8U.O00 K 
1 J. renda bajvázogép 0-ái és 3-i» 70 iier K. 
1 « Solingeni borotva tokban 80 tier K. 

Hnsorl óg ép alkatrészek iHaadéaa 
raktáron I 

Vidéki megrendelést azonnal teljesítem. 
Tlzztílitt 1 J Poatoi alsselgáláil 

LASCSAHJCS VBnuV á e * f MávsáD iaaa. 

M tek e g é r k e z 
Német Márkus-cég 

divatáru üzletébe az 

A . Pichler-^ 
gráci férfikalapok. 

D u választék Jutányos árak. 

A cég a Pichler-kalapok 
egyedüli elárusitó helye 
C e l l d ö m ö l k ö n . 

Szalma és trágya eladó. 
Cim a. kiadóhivatalban. 

Csinosan C 7 n k a kiidü ét azouoal 
bútorozott 2k*oWlx#íl elfoglalható. Qm a 

. kiadóhivatalban. -

JakobOTits Gyula és Társa j Egy klltkáva 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | teljesen felszerelve, tetővel ellátva, azon-

] nal eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Faapritás körfűrésszel. 
C-Ildönwlkön és az egész járásban ipar-

körfürész • vállalatom 
' végez ü!fa fűrészelést, ugysziotéu'apritásl és 

berakast,a -mai nehéz viszonyok mellett ez a. 
lego c- bb faapritás. 

" E'őjegyezhétő a fniéazcléy Takált gép 
műhelyében Celldömölk, Ságtacca 30. Vidé
ken is vállalom a lürészélést 

A pontos es lelkiismeretes munkára 
' kfllöoös súlyt, helyezek. _ j . 

Kérve á n. é. közönség szires megbízási 
sait. kiváló tisztelettel Csomay Sándor 

Eladó, esetleg celldömölki 
házért elcserélhető egy 

emeletes aj ház, 
Budapest mellett, egy percnyire az állomástól, 
szoba, konyha, éléstar, a Ni dszint lukasokkal , 
csukott verandával, 800 négyszögöl kert gyn-
mölcsőseel. Bővebb értesítés nyerhető SchimsrH 
Dezső háztulajd. Budakalász, Állomás-ot. 3. 

Galgóczy magántanfolyam 
Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít 
magánvizsgákra, érettségire vidékieket is. 

Egy próba meggyőzi ont, 
hogy szép cipőjét a legtöbb a,n». goöi 
beszerezheti mérték után megrendeléssel 
a lehető l egszo l idabb árak melleit, 

Szabó Antal 
cipészmesternél Sági-u-.ca 26. sz. alatt 

C e l l d ö m ö l k . 

m 
szita. 

Huszár Kálmán 
szita, rosta, drótkerítés készítő PÁPA, Arak a. 8. (Fehérlő-vendéglővel szemben.) 

Zéss lerll és Ha ruhák I 

ANGOL B U H 1 ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
Fólilit P i p i Kownlk Laloi-i. *. 
rtáatslet Veszprém H U O C I I tér 1 
Óriási választékban kapható 
a l egkényesebb Ízlést is 

k i e l é g í t s 

Férfi öltönyök 800.000 koronától 
feljebb. -

Fin öltönyök 280.000K tói feljebb. 
Gummi kabátok 300.000 koronától. 
Férő gyapja szövetek 110.000 ko

ronától feljebb. 
Férfi 'felöltők, angol és Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb szabásban éa aa összes 

e szakmába vágó cikkeket 

•értik sierintl nrisiabósig I 

nbao.) 

Kérem a nagyérdemű korflnsée tárva [tirtfofráajlt. 

hlráilalo*: minden e •lakmiba rigó 
munkit, u. m. erdők, parkok, hazhelyk 
•tb bfkerítaWt •odranyfonattai 

KulfOldön treraett axakiameteteim a'ap-
jin abban a helyiéiben vagyok, bogy a 
nagyérdeml kötonaég leik*nyeeebb igé
nyeit ta kiel^tlh. lem. 

KülÖnoacD ajánlom a mott fobaereK 
gépemen kéaaúlfi saját kéazitraéuyu drót-
kenleaeimet, melyek olooeigra, tartat-

.aátra fölülmúl hálátlanok. Raktáron tartok 
kulAnfele t iü ik t t , roetákat. Tatamin! kü
lönféle ngriAfu éa lejrjobb roiní 

-fenyőfa sajtárokat. 

Aki a tavasszal V 

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

B1TZÓ ISTVÁN 

\A szál 

kőműves-iparost, aki a kívánt ülőre 
a legszakszerűbben késait terveket, 

költségvetéseket, elvállalja 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 munkái végez olcsón. 
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r M A » k I A a Jánosházal Takarékpénztár Részvénytársaság 1925. éri április hó 21-én délel5tt 9 érákat 
M e g h l V Ó , J Í Í M S J intézet saját helyiségében megtartandó reades 52 U évi közgyűlésére a 

Vényesek tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: 1. Jegyzőköhyv hitelesítőinek megválasztása. 2. Az igazgatóság évi 
jelentése és teendő indítványa. 5. A mérleg előterjesztése. 4. A. felügyelő-bizottság jelentése, fr. Az osztalék megállapítása. 
6. Elnök-igazgató választása. 7. Napibiztosok megválasztása. 8. Az alapszabályok 4. § ának módosítása és ezzel kapcso
latban az igazgatóság indítványa részvénytőke felemelése iránt. 9- Az igazgatósig, felügyelő-bizottság és a napibizlosok 
díjazása. 10. Az egyes" részvényesek által esetleg benyújtandó írásbeli indítványok tárgyalása, amely, indítványok 15 
najppal a közgyűlés megtartása előtt nynjtbatók be. Megjegyezzük, hogy az alapszabályok értelmében csak azon részvé
nyes bir szavazati joggal, aki saját névre irt részvényeit a hozzá tartozó szelvényekkel együtt a közgyűlés megtartása 
előtt két nappal AZ intézet pénztáránál leteszi, amint ezt az alapszabályok 8-ik pontja előírja. Az eredeti mérleg az inté
zet helyiségében megtekinthető. Az 52-ik számú szelvényt folyJCLévi április hó 22-től kezdve váltja be pénztárunk. Já
nosháza, 1925. óvj.márcins hn 6An ; _______ ' A l lgtigttóság. 

Mérleg számla. Vagyon. Készpénzkészlet K 21,175.360-—, követelés a Magyar Wemzeli-Banknál 151.194 K p i Magyar Kir.-Posta-
takarékpénztárnál 22.774 K, értékpapírok 289.988 K, váltók 68,504-187, folyószámla adósok 336,892.32545 K, ára 86,518.231 K, .átmenő 
tételek, hátralékos kamatok 88.000 K. Összesen 513,642.059 K 45 fillér. Toher. Részvénytőke 10,000.000 .^ tar ta léktöke 909.643-06 K, 
külön tartaléktőke 500,000 K, adótartalék 15.000 K. áru veszteség alap 800.000 K, tisztviselői nyugdíjalap 20.000 K, takarékbetétek köny
vecskékre 161,36815712 K, folyószámlára 303912.31350 K, fel nem vett osztalék 76.266 K, átmcuelLtételek, előre befolyt kamatok és 
jövedelmek 5,666.798 K. nyereség áthozat 1923 ról 1Ü3.28G-91 K, üszta jövedelem 1924 ről 30^09.904-86 K. Összesen 513,642.059-45 K. 
Eredmény számla. Veszteség. Betétkamat 7,982.773 68 K, risazleszámitolt kamat 1,794.021 K, Adók és illetékek 2.540.500 K, betétka
mat adó 3,649.539 K, tiszti fizetések 14.58*,000 K, Ozletköltsógek 10,949.29811 K, nyereség áthozat 1923-ról 163.28691 K, tiszta jövede
lem 19 !4. ben 30.309.904-86 K. ötaiesen 71,974 323 56 K. Nyereség. Kamatjöred-lmek: értékpapírok, váltók és folyószámla adósok után 
47,782 781-26 K. egyéb jövedelmek; dijak, jutalékok és áruk után 24.028.255-39 K, nyereség átlesat 1923-rol 16328691 K, összesen 
71,97432356 K. Jánosháza, 1924. évi d-ceinher.hó 31 én. Fischer József sk. h. iga-.gató, Nagy György *k. pénztáros, Katona József skn 

Rnuner József sk„ Táncsics József sk, Schlesinger Rudolf sfc, Sslzbergrr Mór sk. igazgatósági tagok.. Könyvelésért Fische. József sk. Ezen 
meri,- -, nyereség és veszteség számlát átvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtak. Jánosháza, 1925. évi március hó 6.in.. Ifja 
Horváth Miklós sk, Kohn Ignác sk., Sebestyén Izidor sk., Vértessy Gyula sk. felügyelő bizottsági tagok. 

Németh Ede és neje 
ndi divatszalonja 

Celldömölkön, Deák-acca 7. 
Saját szöveteinkből vállalunk ngy 

angol, mint francia kosztümöt, köpenyt, 
bluzl. aljat, pongyolát, lovagló ruhákat. 

Raktáron tartunk .„menyasszonyi 
ruháknak anyagot és divatos díszeket. 

Hivatkoznak arra, hogy aki ná-
rendelt ruháit, megtakarítja az 

egész munkadíját. — 

WALTÉR magántanfolyam 
Budapest, Vil i . Rákóczt-ut 61. szám. 
Előkészít középi-koini összevont macán vizs
gákra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselők-

bt% báRy kedvezmény. '* ***" 

KOSZTOLITZ MÓR 
—^7oveg--én^pore»llán' kereskedése JJ—« 

CeUdömölk, Sisntháromság tér. ' 
Húsvéti ajándékok a legolcsóbb árban. 

Ebédlő, kávés, mokkás, Oyegkészletek 
óriási választékban, modern kivitélben. 

Alpakka evőeszközök díszdobozban és 
darabunként. > 

Lámpák a legegyszerűbbtől a legdísze
sebbekig. 

Tükrök és mindennemű üvegárukból 
állandóan nagy raktár. Hibás tükrök •javitá-

Zsoldos magántanfolyam 

sát elvállalom. 

Építkezőknek %S%3» 
ból készítek ngy az nj üvegezéseknél, mint 
javításoknál. 

He mulassza el üzletemet felkeresni, 
ahol a legfigyelmesebben éa legolcsóbban 
Taar klmlaatvm.:J ^ • 

Budapest VII . Dohány-ncca 84. szám. 
~r7—-Telefon: X 124—47. 
Az ország legrégibb és legismertebb 

előkészítő intézete. 
A legjobb sikerrel készit elő középis
kolai magán vizsgákra, érettségire vidé
kiekéi is. Részletfizetési kedvezmény, 

'terjes anyagi felelősség. 

Dr. Csillag J. szanatóriuma 
I Győr, Árpádat 20. szám. Telefon 884. 

Magán gyógyintézet, sebészeti, 
belgyógyászati betegek részére. Teljesen 
modern kórtermekkel 1 és 2 ágyas 
szobák. Testegyénészeti osztály (Zander), 
Gyógytorna Hfllégkezelés. Ambuláns be
járó betegek részére is. Szabad orvosvá
lasztás. Közalkalmazottaknak 60% K e d " 

vezmény. . -, 

1VZ(*crtiiváQ Á Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság t. részvénye-
l u c g i u v a a . 881 1925. évi áprilisaié 19-én délelőtt 10 órakor Celldömölkön, 

l3gES?&Sté rendkívül i k ö z g y ű l é s é r e 
tisztelettel meghivatnak. 

Napirend. 1. Ülési elnök és 3 jegyzőkönyv hitelcsitőválasztása. 2. Az igazgatóság indítványa a jelenlegi 50 millió 
korona alaptőkének tOO millió korooára való felemelése tárgyiban. 3. Az alapszabályok 4 és 66. § ainak módosítása. 
Czeildüi.iölk, 1925. évi március hó 29-én. Az igazgatóság. 

Jegyzet Az atap-zabatyók 33 ~§Ta értelmében szavazatra minden részvényes jogosított, szonban csak akkor, ha azon részvény, 
melynek alapján szavazati jogát gyakorolni kívánja, a még le nem járt szelvényekkel ellátva a közgyűlést megelőzd nap déli 12 óráig az 
intézet pénztáraiul, vagy a szavazás megkezdése előtt a közgyűlés elnökénél letétoteU, vapy ha a részvény az intézetnél tiszti óvadékul 
va?'y megőrzés venett már korábban letétbe helyeztetett. 

M P <r h i v n 4 J á n 0 S n á z a l Fogyasztási Szövetkezet XXVIII. évi közgyűlése 1925LTVÍ április hó 19 én 
m e g n i v v. rjéintán 3 érakor a rém. kath. Iskola termében lesz megtartva, melyre a rész vényesek ezúton 

is meghívatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki .megnyitó. 2. A zárszámadás bemutatása. 2, Az igazgatóság és felfigyelő 
bizottság jelentése és a felmentvény megadása. 4. A tiszta, nyereség felelti határozat. 5. Esetleges indítványok. János
háza, 1 '.'25. évi március hó 18-án. Az igazgatóság. 

A J.ánostiázai Fogyasztási Szövetkezel forgalmának Aimbtalása 1924. évről. Bevétel. 1) 'Pénztári, maradvány 44.497-96 K. 2)' Keres- • 

aruk értéke 4 22^11ra9T"K. 9) Pénztár 1305111 K, ö l e s e n 635,481,132-40 K. Mérleg és vagyonkimutatás "Í924 évi december hó 31-én. 
Vagyon. Pénztár 1924. évi december hó-31-én 13.05111 K. 2) Árukészlet értéke 31,661.210 K. 3) Váltópénz 5050 K 4) Kintlovő töv, te
lesen 4.224.155-93 K. 5) Üzleti felszerelés értéke 22094 K. 0) Hitelszövetkezeti üzletrész 50 K, 7} Hitelszövetkezeti üzletrész után kamat 

~ 2 ^ t r R . ' 8 ) Házérték be^rlek-szerint-30.-0W K^'taszesen 3a^92a74049 K . . Teher. 1) 532-üzletrész á 50 K 2tx600 K . *>) Tartalékalap > 
34H .U074 Ki 3) Üzletvezetői óvadék 2000 K. 4. KiBzcteUeu tartozás 29,596.73084 K. 5) Nyereség 5,95S,2939i K összesen 35 923-740-49 
K. Jíaosháza, 1925. évj március hó 18 in . Dr. Marothy László sk. elnök-, Mészáros Mihály sk. igazgató, Nat;y-Józséf sk Szabó András sk., 
Pereadi Sándor a t , Perendi József ski. GiJcze Pál sk„ Dnrmán József sk. igazgatósági tagok. Ezen forgalmi'kimutatás nevszíblén a mérleg 
általunk megvizsgáltatván, minden téte lben helyesnek- és . az üzleti könyvükkel megegyezőnek találtatott. Dr. Magyar Károly sk fclügyelő-
biz.ttsáyi elnök, dukai Taknch Ferenc sk.-, Tágc-íct Józ ef s k ^ e s z á r o s J M i h á f t sk..-SzSlay-János sk. felügyelő-bizottsági tagok f-

ah— •'»•' nivkkrrrvs r-arvr vtl tiaff ŝ amnazteéllen." r«!)*BnBl»t 


