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ket az árdrágítókat ilyen büntetés és
A gyermekvédelem.
ilyen nagy veszteség fenyegetné, bizo
Ikrlinböf-jelentelték a napokban nyosan olcsóbban jutnánk mindenhez.
A bátora• ~eWideW'-rettenetes a napilapok, hogy a szövetség: tanács
. Tanuljunk a nemetektől, mert ta emberveszteségek, amelyek a hadviselő
egyik legutóbbi ülésén elhatározta egy nulhatunk tőlük mindenben. Az árdrá államok mindenikének élőanyagáből
ujabb rendelet kiadásár^~amely által a gítók veszedelmesebbek, mint az ellen olyan hatalmas százalékot döntöttek
legmagasabb árak megszabására és az ség kémjei, mert azok csak egyes mo sorba, fokozottabb mértékben teszik
árfelhajtásokra vonatkozó rendelet bün mentumokban lehetnek ellenségeink I kötelességünkké ~a még most sarjadzó
tető intézkedéseit oly kepén módosítják, javára, de az árdrágítók valósággal itt emberpalánták gondos nevelését, a gyer
bogy a. legmagasabb árak áthágását és honi ellenségeink, akiket a saját pén mek megóvását azoktól a testi és er
az árfelhajtótokat hatásosabban" lehet zünkkel, a saját vérünkkel hizlalunk.
kölcsi -kórságoktól, amelyek az éleibe,
majd megakadályozni. Különösen a
A kicheztelesi háború — a leg a levegőbe, a társadalmi viszonyokba,
pénzbüntetéseket oly módon fogják meg durvább és népjogellenesebb eszköz — a gazdasági szervezetek rendszerébe
határozni, hogy az elért nyereség dup a leghatásosabb fegyver ellenfeleink szinte bele ivódtak és könnyen megro
láját fogják kitenni.
kezében, ha el tudeak érni vele ered hanják a gyenge ellentálló képességű
Ezt a berlini intézkedést jó lenne ményt. Eredményt pedig akkor érhet és minden befolyásra könnyen hajló
az összes magyar városoknak megszív nek el vele, ba élelmiszer-elrejtők és fiatal leikeket. A legfontosabb társa
lelniük. Az árdrágítók ellen minden árfelhajtók járulnak hozzá az ő külső dalmi kötelesség a nemzedéknek neme
silése és szeretetteljes átkarolása azokváros, minden megye, sőt maga' a ostromukhoz belülről is.
belügyminiszter is aaott fa rendeletet,
Ha már az erkölcsi jóérzés, a lel nak a mostoha sorsban levő kisdedekés ugy látjuk, ezek a rendeletek még kiismeret és a becsületérzés, a feleba nefc, akiknek a családi ház részint a
mindig keveset segdettek a bajon Ke ráti szeretet kihalt ezeknek az árdrá szülők szegénysége, elnyomorodottsága,
veset segítettek, mert az árdrágítás a gítóknál! a lelkéből, akkor legalább ha részint pedig erkölcsi megbízhatatlansága
mái napig is megmaradt, még "ma is tóságaink törődjenek ezzel a dologgal, miatt nem nyújt elegendő oltalmat és
vannak; akik üzérkednek a nehéz hely ezekkel a visszaélésékkel és pedig tö nem ad biztosítékot. arra, -bogy a csa
zettel, akik ebből különleges hasznot rődjenek ugy, hogy ne csak munkát ládi környezetben tovább maradva á
adjon nekik, hanem hogy munkájuknak jelenleg minden munkáskézre rászorult húznak.
haza becsületes és hasznos polgáraivá
De ez - r bármily ellenszenves — praktikus eredménye legyen.
természetes is. -Hiszen azok, akik elég
Vegyük át a németek fent idézett fejlődhessenek. Ezeknek a feladatoknak
lelkiismeretlenek a lakosságnak ezt a intézkedését és meg fogjuk látni, hogy és óvintézkedéseknek szolgálatában állószerencsétlen háborús helyzetét kihasz egyszerre minden lesz és pedig minden szervezetek alkotják a gyermekvédelmet,
nálni, nem fognak megijedni' azoktól a a. mai áraknál olcsóbban,* bőven és ár- amely büszkén mondhatjuk, hazánkban
elsőrendű intézményeket kreált és conbüntetésektől, amelyek ma az árdrágí felhajtás nélkül.
•• .
curál az összes európai patronázs szer
tásra meg vannak állapítva. A hiba
vezetekkel.
ugyanis az árdrágítók esetében az, hogy
A gyermekvédelmi intézmények
a büntetés meg van áílapitva bizonyos
Katonav'ers.
természetesen sok irányúak, átkarolják
határig menő kerek összegben. Mert a
azokat az elhagyott kisdedeket, akiket
kisebb kereskedőket, mondjuk, megbün
Estefelé szürkülödik,
-~.ua szülők bűne és a származás illegali
tetik árdrágításért ötven koronára, ak {
A rajvonal csendesedik,
Itt-ott egy puska durranás,
tása az utcára dobott és lelencházba
kor amikor az árfelbajtás folytán a nye
Bakavicc ez, mi lenne m á s ?
elhelyezve mentetnek meg a megsem
resége több száz korona, a nagyobb
—A-járflr-i»-készOlödik
—
misüléstől; ott vannak az árvah'ázak,
kereskedőket, — tegyük fel megbünte
Kézibombával szerelik,
ahova a szülőiket vesztett támasz nél
tik — ötszáz koronára akkor, amikor
Hogy ba jön a muszka kóbor
küli gyermekeket teszi a társadalmi hu
az árfelbajtás révén több ezer korona
Nyalton dobják ók még jókor . .
Putilovkaig elérnek,
manizmus. De különösen fontosak azok
nyereséget értek el. Minden kereskedő,
Hason csúszva tovább mennek;
a teljesen modern kulturális és erkölcsi
pláne ha árdrágításra vetemedik már
Egy eltévedt puska golyó
,
eszmék megvalósulását jelentő fiatalkohajlandó négy-ötszáz százalékra dolgozni.
Fúródik egyik mellébe.
ruakra felügyelő hatóságok, amelyeknek
Ezek a pénzbüntetések tehát nem érik
Szive kellős közepébe.
Bajtársa letérdel melléje,
az a céljuk és rendeltetésük, hogy
el azt a célt, amit velők a hatóságok
Emeli szemét az égre,
figyelemmel kisérjék azoknak a gyer
el akartak érni.
Még egy kis erőt nyer ő arra,
mekeknek erkölcsi és fizikai fejlődését,
A tapasztalat és alapos németek
Hogy bajtársát igy szólilsa:
akik-a szülői vagy más családi kör
azonban már fején találták a szeget.
Kedves bajtárs, hogy ha lehet,
nyezetben élnek, de az őket gondozó
írd meg a feleségemnek
Olyan büntetést kell az árdrágítókra
Haza most már nem mehetek,
és szülői hatalmat gyakorló egyének
mérni, amit egyszerre megéreznek, amely
A hazámért kiszenvedet;
nem nyújthatnak számukra megfelelő
a húsukba vág. A szegény polgár em
Eddig éltem családomért,
és fejlődésükre kedvező hatású oltalmat.
ber hatosából szívesen ad minden ár
Most meghalok a hazámért.
" A fiatalkorunknak felügyelő ható
drágító egy-két krajcárt, a.hatóságoknak
Utolsó sóhaja most vaát: ;
ságai a leggondosabban kisérik figye
büntetéspénz címén, de ha minden
• A családom ! Édes anyám .'< lemmel azokat a bűneseteket, amelyek
hatos után két hatost kellene büntetés
Irts. a rajvonalban
ben akár tettesként, akár sértettként
ként fizetni, vagy legalább is, ha eze
. •
.
Karát
István.

Az árdrágítók ellen.

\
4 gyermek, aki most éli fejlődési
tizennyolcadik életévüket még In: nem
töltött kiskorúak szerepelnek és lia arra J korát, lesz ennek a mai háború réfhes
a meggyőződésre jutnak, hqgy a fiat^jr vízpazarlásától megcsappant erejű ha
korúak az eiídigi környezeten maradva zának a megváltója, neki kell pótolni
a züllés útjára buknak, ugy a rendel | jeltelen sírokban pihenő mártírokat
kezésükre álló anyagi, erkölcsi és tár és ezeknek a nagy feladatoknak a meg
sadalmi erőkkel ragadják ki a gyerme valósítására csak akkor lesz képes, ha
ket a romboló körből és viszik gyer rrjí, az öregebbek, akik számára az élet
mekmenhelyekbe vagy ha a szigocubb uj perspektívákat már nem ígér, a leg
fegyelmi intézkedésekre van- szükség a teljesebb szeretettel, megértéssel, gyön
gédséggel, de ha kell, szigorral megol
javító nevelés intezetekbe.
A felügyelő hatóság tagjait rész- talmazzuk azoktól a veszedelmektől,
hgn már kinevezte, részben ezután ne farait kproyezete ioségessége, romlpttsága
vezi ki az igazságügyminiszter, akik zúdít reájuk.
Nekünk nem szabad fatalista le
ezzel a megtisztelő kinevezéssel jo
got és felhatalmazást nyertek arra, mondással jelenteni ki, ha egy gyer
hogy belekinthessenek a kis exis- mek bűncselekményt követ el, hogy
tenciák életébe és ahol azt lát)ák,hogy degenerált, hogy terhelt, hogy a fajtá
a fiatal serdületlen gyermek számára jának romlottsága ivódott az idegzetébe,
nem nyújt védelmet az apai ház, hozzá mert a terheltséget, a inegrögzöttséget
foghassanak a mentés müvéhez. Hogy is legyőzheti a nevelésnek az átkaroló
ennek a munkának sikere lehessen, javító oltalomnak a züllött környezettől
ahhoz természetesen nem elegendő, tiszta, erkölcsös világba való áthelye
hogy a most emiitett tiszteletre méltó zésnek ereje. Ezt a mentő hivatást
ielügyelő hatósági tagok letett esküjük- teljesítik a gyermekvédelmi intézmények,
/hoz hiven pártfogói teendőiket ellássák, amelyek nagy tőkével hatalmas hozzá
mert hiszen ők maguknak nem áll értő hivatalnoki és nevelői szervezettel
módjában kinyomozni mindazokat az rendelkezve, megtalálják azokat a mó
eseteket, mikor a gyermek érdekében dokat, amivel az elbukáshoz kötél- álló
közbe kell lépni a társadalomnak, ahol fiatalkorút megmenthetik a magyar jö
az erkölcsi rolhadásnak és a testi el- vendő számára. A fiatalkorúak felügyelő
senyvedésnek van a gyermek kitéve, hatósága, mint a gyermekvédelem egyik
hanem mlhdéti hazafiasán éa ncmooon intÓTfl IrnTPflP ngvéhen fölkérünk minden
érző polgárnak támogatni kell ezen komoly gondolkozású polgárt, hogy ha hi
munkásságot. Vagyis ha valaki tudo vatalos munkássága során, vagy azon kivül
mást szerez arról, hogy akár a szülők is olyan portákra bukkan, amelyeknek
végtelen nyomora, akár a szülök er tűzhelyénél nem találja meg a gyermek
kölcsi megtévelyedettsége, iszákossága, azt a meíeget, azt az oltalmat, amely
erőszakos durva magatartása miatt a becsületes emberré fejlődéséhez szüksé
gyermek a szülői környezetben a züllés ges, ahol olyan bűnöket, anyagi és er
veszélyének van kitéve, vagy ha gyer kölcsi korhadait lát, amely már kikezdte
mekeken tapasztalnak olyan tüneteket, vagy rövidesen kikezdi mételyességével
amelyek arra mutatnak, hogy ezt a a gyermek lágy lelkét és vézna testét,
gyermeket a testi és erkölcsi hanyatlás akkor álljon meg a ház előtt, tekintsen
veszélye fenyegeti, forduljanak bizalom oda be, jegyezze fel, amit látott és
mal szóval vagy ira»ban a kinevezett, vagy hivja fel reájuk a fiatalkorúakat vé
kinevezendő fiatalkorúakat védő urak dők figyelmét. Ha ezt mindenki meg
vagy hölgyek valamelyikéhez, akik ezen cselekszi, akkor nem kap ugyan érte
útmutatást nemcsak köszönettel fogadják, nagy kitüntetést, pénzbeli jutalmat, ha
hanem megteszik a lépéseket is avég nem egy nemes hazafias és emberséges
ből, hogy a gyermek megmenthető le cselekedet öntudata sugározandja be a
gyen. Ha látják, hogy egy gyermek kül lelkét, az az érzés, amely a tiszta életű
seje oly mértékben elhanyagolt, ruhája jámbor és hivő ember szivét tölti be
rongyos és piszkos, hogy testén feké ünnepek óráján, mikor imakönyvvel a
lyek, sebek láthatók, ne haladjanak el kezében dicséri az Urat.
közönbösséggel vagy pláne undorral
Mert a gyermek. Isten* után való
mellette, hanem érdeklődlenek, hogy mi j szentségünk, ő érte élünk, az ő szá
okozta a külső testi elhanyagoltságot és mára kell építenünk egy a mi sor
egy kis fáradságot és időt fordítva reá, sunknál szebb élet-utat és törekednünk
szerezzenek meggyőződést arról a csa arra, hogy nálunk jobbak, erősebbek
ládi életi ö', arról a környezetről, amely és boldogabbak legyenek.
ilyen állapotban engedi utcára lépni a
~
H. B.
gyermeket. A büntető perrendtartás
minden ember kötelességévé teszi, hogy
a tudomására jutott bűncselekményeket
a hatóságoknak feljelentse; a társadalmi
S z e g é n y , s z e g é n y fiu.
erkölcsnek, az ember szeretetnek és a
Elhagyott szobácska
testvériségnek törvénye.' pedig azt kí
Sötét kis zugában .
vánja minden felnőit embertől, hogy a
Ott fekszik sápadtan . . .
jövő kertje 'számára erőteljes, tiszta,
Betegen . . . bágyadtan..
testileg és lelkileg ép, nemes fákat neA' szegéuy fiu.
véljen éa a fajnemesités szent ' művét
Élete virágán . . .
képességével és erejével támogassa.
_
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Hervadtán . , . lankadtat! . . .

Fájdalmas m o s o l l y a l . . .

Szúrnom sóhajjal 7 . .
. . . a szegény fiu.
Sötét szobájából.
Hiányzik a napfény
A derű . . . a kacaj . .
Csak könnyek csillognak,
Csak szivek dobognak !
Ott setteng árnyéka
. . . a megváltó halainak.
Beesett orcáin
Lázrózsák égoek.
Ziháló melléből
Száll . . . száll az élet.

Elhagyott szobácska sötét kis zugából
Halk zokogás hallszik.
Egy megtört anyának legifjabb gyermekét
Épen most temetik.
Fekete koporsó ... szomorú gyászmenet.
És megy . . . megy . . . útjára, . . ' .
A szegény gyerek.

S . . . ne Mariska.

H Í R E K .
Személyi hir. Hajdú Tibor dr. pannon
halmi főapát az elmúlt szerdán Kőszegről
CzelldömOlkre érkezett a Sz. Benedek-rend
helybeli székhazának látogatására s másnap
délután tovább utazott Pápára.
Előléptetett katonaorVOa. A király a
tartalékban Salzberger Ernő czelldöinölll gyíkorlóorvost, jelenleg 18. népfelkelő gyalogez
redben segédorvost ugyanazon honvédgyalogezredben főorvossá nevezte k i .

A kir. járásbíróság köréböL Az igaz
ságügyi miniszter dr. Koltay Bertalan helybeli
kir. aljárásbirót jelenlegi állomása meghagyása
mellett jara-biróvá nerezte ki. — ügyancak
kinevezte az igazságügyminiszter Rosenheim
Jenő czelldömölki kir. járasbirósági Írnokot
irodatisztté.
Évzaro vizsgálatok A háborús viszo
nyokra való tekintettel a vad.- és közokt.
miniszter elrendelte, hogy a polgári- es ke
reskedelmi iskolákban, továbbá a tanítókép
zőkben a folyó tanévi evzárovizsgálatok június hó 3-án megtartassanak. — Ugyancsak elren
deltetett hogy az Összes elemi iskolákban is
június 1 én az évzáró vizsgálatok megtartas
sanak.

Előléptetek a népfelkelésnél. Őfelsége .
Boda Géza és Mayer Nándor 18. honvédgyalogezredbeli népfelkelő hadnagyokat nép
felkelő főhadnagyokká léptette elő.
Védelmet a madaraknak I Most, midőn
erdő-berek ismét hangos a madarak kedves
dalától, midőn a lombok árnyékában fészket
rak a csalogány, az eresz alatt házat épit a
villásfarkn fecskemadár: időszerűnek tartjuk a
hatóságok és a nagyközönség figyelmét a
madarak védelmére felhívni. Ne engedjük meg,
hogy egyetlenegy madárfészek is elpusztuljon
a fésze. rabló gyermekek szivtelenségéből.
Hirdesse ki a hatóság ama rendeleteket, melyek a madarak védelme érdekében készültek
és kérlelhetetlenül büntessen ott, ahol szán
dékos madarpusztitast tapasztal. Most, hogy
az iskolák korábban bezárolnak, a szülőkre,
gazdákra, gondviselőkre hárul az iskola szerepe is. Azért kérve kérjük az illetőket, hogy
azt a sok szép munkát, mit a madarak vé
delme érdekében az iskola kifejt folytassák
további A madarak védelme közgazdasági érdek.
Jégkár biztoaitáiokat a legelőnyösebb
feltételek mellett felvesz, osztálysorsjegyeket
elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank
Czelldömölkön.
*
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20. szám.
Házasság. Vargha György pápai m. kir.
dohányjövedéki tiszt május 6-án eljegyezte
Szabó Imre máv. vonatvezető egyetlen, bájos
leányát, Iduskát.

Kereszt Egylet hpzzájárulásával és támogatá
_ Jótékonycélu magyar állam sorsjáték.
sával a budapesti .Tcdósiló Iroda* mult év O os. és királyi Felségének legfelső elhatáro
december óta •Katonanyomozrt Jegyzék* cím zása alapján a budapesti i n kir. lottójövedéki
mel lapot - ad ki, amely kizárólag az eltűnt igazgatóság minden másfél évben jótékonycélu
felkutatását célozza s » kutatásLsika- állami sorsjátékot rendez, melynek tiszta jöv eHa lecsap a gránát. A mostani há katonák
rességének előmozdítására sok keresett katona delmét közhasznú és jótékony emokra fordít
ború folyamán gyakran tapasztalták az orvo
arcképét is közli. A lap — melynek élén gróf ják A budapesti ra. kir. lottójövedéki igazga
sok, bogy a gránátlövés rögtönös halált oko
Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre tóság jelenleg a XXXII ik állami sorsjátékot
zott olyan esetekb-u is, amikor a testen a
fömegbizottak állanak — havonként kétszer rendezi 475.000 K készpénz nyereménnv-l. A
külső sérülés legcsekélyebb nyoma sem lát
jelenik meg legalább 15.000 példányban és főnyeremény 200.000 K, és még 14884 nyeszott Minthogy igen sok esetben még annak
az összes csapatlesleknek a harctérre és a | remény van 30.000, 20.000, 10.000, 5000,
a Iphetösege sem volt meg, hogy a katonát
a légnyomás sújtotta oly erővel a földhöz, front mögött, az összes kórházaknak Magyar- I 1000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes
hogy belső. sérülés következtében állott be a országon és Ausztriában, valamint a hadifog- j nyereményeket készpénzben fizetik ki. A sors
halál; eleinte azt hitték, hogy a halált ilyen ságból hazatért rokkant katonáknak hivatalból jegy roppant olcsósága és a sok kedvező
esetekben nagyfokú idegsokk okozza. Csak ingyen küldetik meg. A lap. felelős szerkesz nyerési esély folytán a köz javára működő
most sikerült ennek a sajátságos jelenségnek tője B. Virágh Géza. A kutatások közlési fel emberbaráti intézmények érdekében felhívjuk
a nyitjára jönni 1 Rájöttek ugyanis, hogy a tételei megtudhatók a > Kalonanyomozo-Jegy t olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt álló
halált ezekben áz esetekben a légnyomás zek* szerkesztőségében és kiadóhivatalában XXXII-ik jótékonycélu állami sorsjáték támo
gatására. A húzást visszavonhatlannl f. é. jú
hirtelen, minden átmenet nélkül való válto (Budapest, IV'., Váczi utca 38. I . emelet)
nius hó 15 én a lottójövedéki igazgatóság
zása idézi elő. Ezt a jelenséget egyébiránt
Vas vármegye tanítói közül 191 telje (Budapest
IX., Vámpalota) tartja meg. Sors
már korábban, olyan munkásoknál is észlel
sít hadiszolgálatot, közűlök 177 póttartalékos,
ték, akik nagy légnyomás alatt tárnákban 14 B oszt népfelkelő. Szabadságolva van 95, jegyek az összeg előzetes beküldése melleit a
m.
kir.
lottójövedéki
igazgatóságtól (Budapest,
vagy viz alatti caissonokban dolgoznak. Ami eltűnt elesett fogságba került 83. A mozgó
kor az ilyen munkás a nagy légnyomás ha sítás óta katonar szolgálatot teljesített 368 IX., Vámpalola) portómeutesen küldetnek,
tásköréből a szabad levegőre jut, a vére tanító, katonai szolgálat alól felmentetett 90. ezenkívül kaphatók a dohánytözsdékben, bank
és váltóüzletekben, posta-, vám- és adóhiva
megtelik léghőlyagocskákkal. mint mikor a
A vasat köréből. A czelldömölki vas talokban és vasúti állomásokon. A m. kir.
pezsgőspalack vagy szénsavtartalmu viz pa
lackjának a dugóját kihozzak;, ha pedig ezek utasok közül még a következők léptek elő: lottójővedéki igazgatóság kívánatra bárkinek
a fégbólyagocskák olyan nagyok és oly nagy a 9. 4-ből 9. 5 be Vincze Lajos és Könijheim díjtalanul és portóraeotesen küldi ezen sors
számnak, hogy a vérkeringést is megakaszt Karoly; a 32. 3-ból a 32. 4-be Szalay István játék részletes játéktervét Egy sorsjegy á r a
hatják: beáll a hirtelen halál. A harctéren a I I . o. hív. szolga; a 33. 2-ből a 33. 3-ba Kis- 4 korona.
Papirhiány miatt. Egyes állami köz
légnyomásnak ezt a hirtelen változását a lö mus János éa Birkás Gyula; a 7. fiz. csoport
vedék explóziója okozta léghullám idézi elő, I . fiz. fokozatába kalauzzá Simon Ferenc hivatalban kezdenek az utóbbi időben '/,-ed
amely jelenség — a léghullám bekövetkezése vonatfékezó; a 7. 2 bői a 7. 3 ba Csornai ives papirlapon végezni a hivatalos intézke
és megszűnése — sokszor egy pillanat müve, Sándor kalauz; a 7. 3-ból a 7. 4-be Nagy dések azon részét, hol az intézkedés terje
ugy, bogy az. aki hirtelen légnyomás-változás Elek és Szarka János kalauzok; a 9. 2-ből a delme ezt megengedi. — A mi közhivatala
hatáskörébe kerül, azon a helyen, ahol éri, 9. 3-ba Takács József kocsimester, Hidasi inkat általában az aktagyártással szokták jel
lemezni, — s az ilyen okos takarékossággal
- nyomban meghal. A párisi >La Natore< cimü Mór távírász.
folyóirat érdekes megfigyeléseket közöl erre
Népművészeti kUUitál él háziipari egy-egy hivatal legalább is a felére lepne ké
Vásár I A Pápa városi Jótékony Nöegyesület pes redukálni papírfogyasztását Szükséges és,
jnlnnaAflfí. vnnalknTfmn F.IfT MHirOJdbarOmi«
pájUJ t-t löl rtlájns qt.ig h«7árólf g kívánatos volna, hogy a papírral való leg
méter, amely a német lövedékek hatásköré Pápán, a Pápai Takarékpénztár dísztermében, szigorúbb takarékosságot rendelné el a korhez közel volt elhelyezve, a léitnyomásváltozás saját egyesületi céljaira, dr. Antal Géza orsz. mány az összes hivatalokban, mert beállhat
okozta jelenségnek minden fázisát híven re képviselő, Mészáros Karoly polgármester és az az eset, hogy papír nem lesz.
gisztrálta. E szerint a légnyomásváltozás oly Bélák Lajos főszolgabíró pártfogásával — a
Eladó lakatok él farkasak., A buda
nagymérvű volt mintha csak a barométert a háziipar népszerűsítése és Pápán meghonosí
völgyből hirtelen a Mont Blanc csúcsára va tása céljából > Népművészeti Kiállítású Kép pesti Állatkertben legutóbb három kis Kakál
látott
napvilágot, melyeknek fölnevelését egy
rázsolták volna. Ha tehát a gránát robbanása tárlatot es Háziipari Vásárt rendez, amelynek
okozta léguynmáshollám valakit ér; akkor a megtekintésére a t közönséget meghívja. A foxterrier-kntyára bízták, mert az anyásakat
vérben levő levegő és a szénsav mennyisége kiállítást dr. Antal Géza orsz. képviselő 1916. nem tudta eléggé táplálni őket A kutya
hirtelen megnövekszik, mikor pedig a nyomás évi május hó 14-én délelőtt 11 órakor nyitja pedig hamarosan megszerette a sakálkölykömegszűnik, a gázok hólyagocskák alakjában meg. A kiállítás a megnyitás időpontjától a ket, amelyeket nemsokára szintén a majomválnak ki a vérből épugy, mint mikor a pezs bezárásig naponként d. e. 10—12 és d. u. ház előtti térségen láthat majd a közönség.
gős vagy a szódavi::espalack dugóját hirtelen 3—6 óra közi megtekinthető. Állandó belépő Roppant nagy az érdeklődés az eladó saká
kihúzzák. A palackból a gázhólyagocskák jegy 3 K. Látogató jegy l K; május 14-én d. lok iránt Leginkább artisták veszik ezt az
állatot, mig egy farkas-Hókat éppen most
kicsapódnak, mig az emberi testben a vér
edényrendszerben összetorlódnak s a vérke u„ 16., 19. és 21-én (kedd, péntek, vasárnap) I -^ tt meg eg"y főhadnagy. A harctérre viszi és
ringést is megakasztják. Ám ez a folyamat 50 fillér. A kiállításon tárgysorsjáték lesz j hullák fölkutatására fogja használni.
A hasznos szárnyas vadak télikének
Adományok a sebesült katonák récsak akkor veszedelmes, hogyha a légnyomás
hirtelen, átmenet nélkül következik be és feldnlása. A főldmivelésűgyi minisztérium I szere. A czelldömölki Vöröskeressl-kórház
épugy szűnik meg. Tehát nem maga a lég felhívására a budapesti m. kir. államrendőrség és vasúti üdítő-állomas részére -nz ulobbi
nyomás okozza a. baji, hanem az, hogy be által megtartott kutatások alkalmával megál héten a következő adományok érkeztek:
következése és megszűnése közt nincs átme lapították, hogy a 'székesfővárosban több elő Gyömörey György Inta i naponta 10 I . tej,
net. Hasonló eseteket gyakran észtelhetni kelő étteremben bíbic és más hasznos szár Klein Vilmos egy zsák liszt, Deutsch Gyulán.•
alagutak építésénél. A munkások sokszor száz nyas vad tojásait mint különleges csemegéket 4 kg. dara, egy üveg ecet 23 fej saláta, egy
láb mélységben, tehát körülbelül három lég étlapon" tartják. Minthogy a hasznos szárnya kosár sárgarépa, Csuha Lajosoé vörösrépa,
köri nyomás mellett, baj nélkül dolgozhatnak, sok fészkének feldulását s tojásaik kiszedését Stauffer Testvérek (Répczelak) 4 kg. sajt.
csak arra kelt ügyelniük, hogy a szabad'le- s forgalombahozatalát törvény, illetve ennek dukai Takách Ferenc által talált 6 K. Szővegőre lassan, lokozatosan jussanak ki, hogy alapján kiadott kormányrendeletek kihágásnak gyény-Marich Ferencné 50 fej saláta és sóska,
a vérben fölhalmozódott légnemű testek apró minősitik s annak elkövetőit érzékeny bünte Kiafli Gyula uaponla 6 üveg szódavíz, Gölthólyagocskák alakjában válhassanak k i
téssel sújtják, a kihágásban vétkes forgalomba mann Bódog 15 fej saláta és sóska,
Benkö sorsjegye BankéI Ezt na felejtse
hozók ellen az eljárást megindítottak. A főld
A I I I . potsorozas. Vas vármegyében mivelésűgyi miniszter ezen az utón is figyel el senki! Köztudomású, hogy t. üzletfeleink
az ujrasorozasok május hó 16-án kezdődnek mezteti az érdekelteket, hogy amúgy is nek sok millió koronát fizettünk ki eddig es
és június hó 24-én végződnek. A czeUdÓmölki pusztuló szárnyasaink védelmét a legeréívesebb valószínű, hogy az uj 36-ik oszlálysorsjátékjárásban a következő sorrend van megállapítva: eszközökkel fogja folytatni s ezek fészkeinek ban is kedvezni fog a szerencse.-A május
június 5. Jano.-haza község és Jánosháza feldúlóit és tojásaiknak elorzóit, valamint az 24-én kezdődő sorsjátékra a sorsjegykészlet
vidéki körjegyzőség; június 6. Alsóság, Ma- ezekkel visszaélésszerű kereskedelmet űzőket kevés, miért is kérjük a n. é. közönséget,
hogy a szerencse számokra szóló megrende
gyargeocs; június 7. Kemeoesmagasi, Vönöck, a törvény teljes szigorával fogja üldöztetni.
léseket postafordultával szíveskedjenek bekül
Boba; június 8. Pápócz, Nagysimooyi, KisAz nj nyári időszámítás emléklapja. deni
«Benkő Bank* Részvénytársaságnak, Bu
köcsk; június 9. Egyházaskesző, Ostffyasz- Az egész' ország nagy érdeklődéssel fogadta
dapest,
.indrássy-ut 60.
szonyfa; június 10. Czelldömölk, CzelIdőmülk- az uj nyári időszámítás történelmi emléklap
A Kemenesaljái K i i g . Hitelbank, mint
vidéke. A czelldömölki és sárvári járásokban ját, amelynek teljes jövedelmét a Nemzet ]
' a Haditerméuy r . - t megbízottja, zOldhitel
a polgári elnök" dr. Maróthy László lesz.
Háza (Auguszta-alap rokkant otthona) felépí
' nyújtásával foglalkozik. Az ezen intézetnél
tésére
fordítják.
Magánosok,
hatóságok,
egye
Eltűnt katonák nyomozása. A cs. és
j jegyzett hadikölcsön-kötvények megérkeztek
kir. közös hadügyminisztérium, a magy. kir. sületek, kaszinók tömegesen váltják meg a és azok a hivatalos órák alatt átvehetők.
honvédelmi minisztérium és a Magyar Vörös megtakarított .óra értékeképpen.
>
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Gőzfürdő
Pápán
urak

részére

reggel 6 órától
pénteken,

szombaton

és

vasárnap,

egész nap nyitva.

hölgyek

r é s z é r ej

hétfőn

Kádfürdő a hét m i n d e n ;
napján használható.

X X X I I - i * magyar királyi

játékonycéiu

államsorsjáték.

Ezen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közni.sztiu. és jótékony célokra fog
fordíttatni. Ezen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek Összesér-" '-"
téke 475.000 koronara mg készpénzben.
:

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben.
Továbbá:

Kemenesaljái Közg. Hitelbank
Részvénytársaság

Czelldömölk.

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye.
Első Magyar Általános Biztosító Társaság
kerületi föügynöksége.
Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára.
. Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra.
Pnl n««Hplát nyitunk megfelelő biztosítékra.
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb
mellett.
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk
és eladunk.
JelSiloa-kOlcsönöket folyósítunk.
Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk.
Beváltunk szelvényekei,kisorolt értékpapírokat.
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség
ellen elfogadtuk.
Ositaly-sorsjegyeket eladunk.
Megőrzés végett átveszünk mindennemű
értékeket.
Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel- félt kölcsOnzöUk.
Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az
Első Magy. Ált Bizt. társaság részére.
Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán
eszközöljük.
A Banküzlet körébe tartozó mindennemű
megbízást ellogadunk.
Intézetünk kebelében működő .Önsegélyző
Hitel-Szövetkezet« kényelmes heti vissza
fizetésre jntanyos kölcsönöket nyújt.

1 fönyer.
1

— —
— —

1
"
— —
6 nyer. a 1000 K
5 „ „ 500 „
10 ., „ 250 „

30.000
20.Ü00
10.000
5.000
6.000
2.600
2.500

K készp.

Húzás visszavonhatatlanul 1916. evi június hó 15-én.
Egy sorsjegy á r a 4 korona.
Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budapesten
'.Vámpalota) portómentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivaUünál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohinytözsdében és váltó-üzletben. Játéktervet
'
ingyen'és bérmentve küld
1 1

J j r a j j j i £ ^ p t t é ^

T

Hirdetéseket jutányos
áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.

20 nyer. á 200 K 4000 K készp.
„ 160 fi 6.000 „
40
„ 100 „ 10.000 „
100
„ 60 „ 10.000 „
200
„ 20 „ 50.000 „
2500
„ 10 „ 180.000 „
12000
14885 nyer összesen 476.000 K készp.
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AS BE S T C E M E N T P A L A
versenyen kívül legkitűnőbb
minőségű tetőfedő anyag.

Azonnali

szállitásra

minden mennyiségben kapható.

Védjegy

Védjegy

„A T L A S"

Asbestcementpalagyár
ffiré«.pest.Részvén^^^

Kiadó: Dinkgreve Nándor.
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A Kemenesaljái Takarékpénztár R . T.
mint a IV. hadikölcsön hivatalos aláírási helye "jegyzéseket
€líOgad

az eredeti feltételek mellett.

Felvilágosításokkal — vidékiebiek levélben is Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyeróre berendezett

készséggel szolgál az IGAZGATÓSÁG
tónrynyotndájában,

Celldömölk.

