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Elmennek a harangok is! 
Mióta csak a még mindig tarló 

világháború reánk szakadt, de sok min
den elment! Elmentek először magyar 
hazánk legerősebb,- legedzettebb fiat 
nótás ajakkai, felbokrétázott fegyverrel 
és ruhával bazát védeni. Elmentek szé
les e hazának minden tájáról — mintha 
csak népvándorlás lett volna, — hogy 
a mindenfelől reánk törő ellenség pUsz-
titó utjának érckemény karral s félelmet 
hírből sem ismerő szívvel gátat vessenek. 

Hol vannak ők ? Részint a hideg 
földben, részint idegen országok* idegen 
népei közöli szomorú fogságban, hol 
még a betevő falatot is a szemekből 
aláhulló könnyek sózzák meg. Csak kis 
rész van még a harcmezőn ezekből az 
elsőkből, akik — bár sokszor megsebe
sülve, de újra meggyógyulva — most 
is olt küzdenek Oroszországnak, Szer
biának és a sötétlelkü. Olaszországnak 
véres harcaiban. 

Sokszor volt a világégés megkez
dése óta itthon ujrasorozás. Mindig men
tek és újra mennek- azok, akiknek 
válla elszokott már a fegyver súlyától 
vagy még sohasem is hordott fegyvert. 
Sorozást sokat láttunk. De még olyan 
szomorú sorozás sohasem volt e hazá
ban, mint a mostani: a harangok so
rozása. 

. A nagy tüz kezdete óta széltibe 
rebesgették az emberek, hogy ebben a 
harangok is elolvadnak, de mindnyájan 
azt hittük, hogy csak eljön márji béke 
s nem lesz szükség az Ur ércszavu 
szolgáinak besorozására. De megtörtént 
ez is. Legyen meg az Isten akarata. 
Diága magyar hazánk a mi édes anyánk 
s volna-e olyan rossz gyermek, aki az, 
anyának kérését megtagadja? Bizonyára 
mindannyian ugy szeretjük szürőanyán-
kat, hogy ha csak ékességül kívánná, 
akkor sem tagadnók meg tőle; mennyi
vel kevésbbé akkor, mikor tudjuk, hogy 
gondos anyánk' harangjainkat is a mi 
javunkra, védelmünkre, megtartásunkra 
óhajtja fölhasználni. 

Viszik a mi kedves, megszokott 
harangjainkat. S e történelmi időben, 
a búcsúzásnál szentünkből könny fakad 
ép ugy, mint mikor véreinktől búcsúz
tunk. Hisz szivünkhöz voltak nőve ha
rangjaink. Gyermekségünk első idejétől 
kezdve hallottuk édes hangjukat. Tem
plomba hívlak Istent imádni; az ' y s t 
leszálltával magunkbaszállásra figyel

meztettek, hogy hálát adjunk Annak, 
aki erőt adott a napi munkának elvég-

dományos munkájának sok fejezetével 
kívánja majd a megtévedt közhivatalnok 

zésére. Mikor koporsót kísértünk a te- ( beszámithatóságát kétségbe vonni. Ne
metőbe, ezeknek a harangoknak hangja 
figyelmeztette a koporsó körül haladó
kat, hogy gondoljanak a halálra. De ki 
tudna minden érzést fölsorolni. Az 
egyes ember legjobban tudja, hogy 
micsoda édes és bus érzéseket fakasz
tottak szivéből a most eltávozó harangok. 

künk, akik csak borzongó közönsége 
vagyunk ennek az erkölcsi rémdrámá-
naa, egészen közömbös, hogy a fegy
háznak vagy a tébolydának csendjében 
fejeződik-e be annak a szörnyű ember
nek a pályája, aki egy szervezett 
agentura segélyével fejletlen ember-

A czelldömölki járás több közsé- j palántákat gyötört meg és vitt végzetes 
gébül is elvitték már a harangokat; igy 

I a czelldömölki ág. h. ev. templomból 
kettőt, Alsósághról hármat, Kemenes-

'• sümjénböl, Nagysimonyiból stb. A nagy-
simonyi ev. templom három harangja 

: közül a kisebbiket és nagyobbikat vitték 
el és mikor Mód Aladár lelkész és 
Mód Lénárd nyug. lelkész szivek mélyéig 

: ható beszéddel búcsúztatták el a ha
rangokat és utánna hosszabb ideig 
szóltak, a Hymnus gyönyörű melódiája 
és szövege már könnybe fulladt. 

Fáj szivünknek, hogy durva lelkű, 
kegyeletet nem ismerd emben.k harang
jainkat helyeikről csak ledobálják, mint 
ócska portékát. Fáj, mikor a Tóidon da
rabokra törni látjuk a mi édes-kedves 
harangjainkat. De bizonyára a hadveze
tőségnek utasítása nem ez, hanem az 
ilyen elbánást szüli az »üzlet«. 

Ti pedig besorozott ércszavu vité
zeink, menjetek kötelességteket teljesí
teni fiainkhoz, testvéreinkhez! Védjétek 
őket és segítsétek nehéz harcaikban. 
Áldásunk kísér benneteket és imádko
zunk ti érettetek is, hogy segítsetek 
megszerezni azt, ami után sóhajtunk: 
a békességet. 

Az ittbonmaradó harangok pedig 
buzdítsanak mindenkit a munka mellett 
Istent tisztelni, egymást szeretni' és 
édes hazánkért imádkozni. 

Adja Isten, hogy reájuk ne kerül
jön már a sorozás! . V V. J. 

Egy beteg ember 
Egy beteg ember fölölt csaptak 

össze a hullámok és fájdalom, hogy a 
hivatalos nyomozás kötelező részletes
sége és alapossága nagyon meglassítja 
a végső eltemetés munkáját. A kőszegi 
sexualis botránynak még igen sok rész
leteivel találkozunk ezután is a senza-
cióra éhes, fővárosi lapok hasábjain és 
a védelem előreláthatólag Kralt Ébing 
Psichopotia Sexualis cimii hírhedt tu-

romlásba, csak az az érdekünk, hogy 
vele együtt mindenki, akit a rettenetes 
büncomplexumhoz csak egy szála is 
fűzött, a közreműködésnek elnyerje 
büntetését és pedig olyan statarialis 
szigorral, melyet a háborúval kapcso
latos rendkívüli viszonyok más terré
numokra törvényileg statuáltak. 

Mert rettenetes vérveszteségünk, 
élőanyagban szörnyű kárvallásunk, a 
meglevő nemzedék fokozottabb védel
mét, a megmenthető élet átölelő kuliu-
sát teszi kötelességünkké. Nem csak a 
férfi erőanyag fenntartásai, fejlesztését 
és nemesítését kell a conserváló intéz
kedések, a testi és lelki nevelés min
den teljességével folytatnunk, hanem 
otl kell virrasztanunk a fehér ágyaca-
kák mellett is, ahol a nőpalánták, a 
maguk tiszta illetetten <züziességükben 
alusszák álmaikat és őrködnünk kell a 
testük és lelkük felett, mert hiszen ez 
a lést lesz termékeny megváltó remény
sége a jövendőnek, szülője annak az 
uj élet vetőnek, mely a véráztatta ma
gyar föld magvát, megváltó reményét 
alkotja. 

A szomorú vasi senzació személyi 
részét bízzuk a büntető igazságszolgál-

' tatásra vagy az orvosokra, az ember-
, állat, a liliomtipró mindenképen eltűnik 
! a tiszta emberek perspektívájából, de 
j nekünk, szomorú tanulságkép minden 
| jót akaró buzgalommal kell törekednünk 

a gyermekmentés társadalmi munkájára 
•í és figyelnünk a gyermek útjára, amely 
I mint e szörnyű estt bizonyítja, igén 

sokszor éppen az anyai karokból, az 
anyai elvetemültség pokolkonyhájából 
kerül a megfertőzött beteg bűn sóvár 
karjaiba. 

Ismét felhívjuk mindazokat, akik
nek a jövő nemzedék sorsa szivén fek
szik, nézzenek a szegény gyermekek 

. házatája felé és figyeljék meg az anyák 
és' apák életét és ba a bürokratikus 
eljárásokban bármilyen ingadozási érez-" 
nek, terjesszék be az illetékes hatósá-



gokhoz írásban vagy szóval megfigyelé
seiket, abol majd gondoskodni fognak 
arról, bogy a gyermekek az erkölcsös, 
egészséges, munka és tisztaság színes 
kertjébe kerüljenek. 

A kőszegi eset az ő szörnyű tanul
ságaival legyen emlékeztető azokra a 
társadalmi obiigókra, amelyeket a gyer
mek, a jövő, az ideál, az élet ígérete 
ró minden felnőtt vállaira. — Ezer 
sebtől vérző hazánk oltárán áldozunk, 
ha az erőnk, a hitünk, a szivünk, a 
pénzünk, a befolyásunk, a tekintélyünk 
minden palládiumával óviuk a vézna 
testeket, amelyek közül néhány egy 
beteg - vasi ember őrjöngésének esett 
áldozatul. H B. 

ÉneU egy bakához. 
Tc, aki fenn a grónicon lakol, 
Sasokhoz méltó sziklacsucsokon, 
Tc árVa porszem, drágább, mint a gyöngy, 
Paraszt, ki most az Istennel rokon: 
Kardod v>asán a mult s jöVö ragyog, 
S agy ezredévnek álma harcodon 
jNagyobb áhítat, mint amelybe téged 
Köszöntelek, még bennem sohsem égett. 

Talán a hamVas Hortobágy neVelt, 
Tán a Siónak partjain születtél. 
Ó azázszor ia azent népem gyermeke. 
Ki a Világnak hős csodája lettél. 
Ki sohse kaptál s mindig bőven adtál, 
Ki türVe tűrtél s mindig csak szerettél: 
Engedd meg nekem azt az egy kegyet. 
Hogy megszorítsam hadVcrő kezed. 

- Kezed, amely az életet Veti. 
Mikor a rónán át repül az alkony, 
S mely a halálból nekünk életet 
Arat a Búgnál és a SzáVa-parton. 
Hitünk, hatalmunk. Várunk, zord erőnk, 
Mcgam örökre koldusodnak tartóm 
S főidig hajolva kúszom én utánnad, 
És megfürösztőm csókáimba lábad. 

M E Z E Y S Á N D O R . ' 

Két közérdekű hirdetmény. 
Vármegyénk alispánja az alábbi 

hirdetményben teszi közzé a megye 
területén érvényes sertéshús és zsir 
maximális árát. A másik hirdetményben 
pedig a községelöljáróság hozza a ve
vők tudomására, hogy gabonaszükség
leteiket miként szerezhetik be. Mindkét 
hirdetményt szósZerint közöljük. 

Hirdetmény. 

Az élősertés, valamint a sertéstermé
kekért követelhető legmagasabb árakról 

A sertésvágas korlátozásáról, vala
mint az élő sertésekért és sertéstermé
kekért követelhető legmagasabb árak 
megállapításáról szóló 2249—916. M. E. 
számú rendeletet azzal adom ki, hogy 
az ezen rendelet 4., 5. és 7. g-aí alap
ján" •. tett következő rendelkezésemmel 
minden községben és városban a helyi 

szokásnak megfelelően haladéktalanul 
közhírré tétessék. 

Az élősertésért olyan esetben, mikor 
az eladás nem az átvétel helyéről (ab 
istálló vagy szállás) történik a 60 kilo
grammnál nehezebb, de legfel|ebb 90 
kilogramm sulyu hizlaló vagy állattartó 
részére való eladásnál élősúly 
kilogrammonként . . 6 K 12 f. 

Bjjtnely sulyu sertésnek levágás 
céljából való eladásnál 
vágósuly kilogrammonként 6 K 93 f. 
követelhető. 

A leölt sertéseknek egészben vagy 
fé'd.iraliokban való'adásvételére nézve 
a legmagasabb árát a 2249/916. sz. 
M. E. rendelet 5. §-a alapján 
métermázsánként . . . 740 K-ban 
állapilom meg. 

Fent hivatkozott rendelet 5. §-a 
értelmében a következőkben állapítom 
meg a termelő és viszonteladó közt a 
termelés helyén lennt felsorolt áruk maxi
mális árát és pedig kilogrammonként: 
a) a háj árát 7 K 38 f. 
b) szalonna > 7 K 02 f. 
c) friss sertéshús » 6 K 12 f. 
d) disznózsír > 9 K 00" f. 
e) az elkészített sózott, füstölt, 

paprikás, főzött szalonna 11 K 00 f. 
0 a sertéshúsból készült áruk közül: 

7 K 6B f. 
7 K 20 f. 
8 K 10 f. 

legek bejelentéséről'szóló rendeletei foly
tán alulirt községelöljáróság a követke
zőket teszi közhírré: 

árát 

... . Vásárlási igazolvány. 
Mindenki vásárolhat a saját szük

ségletére búzát, rozsot, kétszerest, kölest 
és árpái, gazdasági szükségletére pedig 
búzát 1916. évi október kó 15-ig kész
áruvétel ul|án közvetítő kizárásával la
kása helyének községi elöljárósága által 
kiállított vásárlási igazolvány alapián 
közvetlen a - termelőtől. 

A vásárlás csak annak a község
nek területén történhetik, melynek elöl
járósága az igazolványt kiállította. — 

A vevő a vásárlási igazolványt a 
vásárlás alkalmával az eladónak átszol
gáltatni, az eladó pedig az igazolványt 
átvenni és saját igazolására megőrizni 
köteles. A vevőnek kevesebbet vagy 
többet venni, az eladónak kevesebbet 
vagy többet eladni, mint amennyiről a 
vásárlási igazolvány szól, tilos. 

Ehhez képest ha a vásárlási iga
zolvány birtokosa az abban feltüntetett 
mennyiséget egy tételben megvenni nem 
ludja, a vételre az igazolványt fel nem 
használhatja, hanem uj igazolvány vál
tására köteles. 

Az igazolványok, tanúsítványok, el
ismervén vek valamint az erre vonatkozó 
kérvények bélyegmentesek, kiállításuk
ért díj nem szedhető. 
Házi szükséglet cimén igénybe vehetnek 

a) Őstermelők naponkint és fejen-
kint buza vagy rozs vagy árpalisztből 

: legfeljebb 400 gr." vagyis havonkint és 
j fejenkint 12 kgr,_ liszt vagy 18 kgr. 
; s/emesgabóna; 

b) nehéz testi munkával foglalko
zók naponkint, fejenkint legfeljebb 300 
grammot; vagyis havonkint és fejenkint 
9 kgr. liszt, vagy 12 kgr. szemesgabona; 

c) mindenki más legfeljebb 240 
grammot, vagyis havonkint és fejenkint 
72 kgr. liszt, vagflO kgr. szemesgabona. 

, A termelő megtarthatja, a nem 
termelő fogyasztó beszerezheti egész 
szükségletét 4917. évi augusztus Ivó 
15-ig terjedő jdőre. 

Hatósági ellátás. 
Aki jogos igényét vásárlás utján 

:. nem fedezte, annak jogában áll egész 
j törvényszerű szükségletére;- aki csak 
; részben fedezte, a vásárolt mennyiségen 

felül őt megillető szükséglet fedezésére 
hatósági ellátást igénybe venni. 

Aki a szükségletének fedezésénél 
_ Aki ezen rendelet ellen vét, 6 hó- ' halósági eüátást kivan vagy kényszerült 
napig terjedő elzárás és 2000 koronáig j igénybe venni, köteles f. é. szeptember 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik, i hó 15-ik napjáigs. községi elöljáróság-

Jelen rendelet 1916. július 15-én i nál írásban vagy szóval igazolt szükség

füstölt hus 
húsos kolbász ». 
füstölt sonka > 
véres, májas kolbász és 

préshurka árát' . . 
töpörtő » ~r . 
belső részek » . . 

A kiskereskedelmi -
maximális árt, melyben a fogyasztóknak 
az árut adni lehet, a következőkben 
állapítom meg: 
a) a háj árát klgr.-ként 8 K 20 f. 
b) szalonna > > 7 K 80 f. 
c) friss sertéshúsnak » 6 K 80 f. 
d) sertéshúsból készült árukból klgr.-ként 

4 K 50 f. 
3 K 60 f. 
3 K 60 f. 

tehát azon 

I füstöli hus árát . 8 K 50 f. 
' füstölt sonka 9 K 
i húsos kolbász 8 K 
; véres, májas kolbász, prés-
i hurka árát "> K 
' töpörtő » 4 K 

kocsonyának való > 3 K 
1 bürke 2 K 
i belsőrész > 4 K 

főtt sonka > 18 K 
' e) a disznózsír 10 K 

f) áz elkészített sózott, füstöli. 
paprikás szalonna árát 10 K 

lépett életbe. 
Alispán. 

letét helyesebben jogos igényének azon 
részét, melyet vásárlási igazolvánnyal 
vagy saját terméssel nem fedezett, be
jelenteni. 

/ Őrlési tanúsítvány. 
Malom-vállalatok az őröltető félnek 

Hirdetmény. 

A magy. kir. minisztériumnak 
1750/916. és 2117/916. M. E. sz. a házi és gazdasági'szükségletére gabonát 
vásárlási igazolványokról, valamint a csak- akkor vállalhatnak el őrlésre, ba 
lakosságnak gabonával és liszttel való "a fél az illető malomra kiállított őrlési 
hatósági ellátásáról és a terményfeles- tanúsítványt ad át. '. 



Termény-bejelentés. 
A termelO köteles termésének feles

legét a Földmivelésügyi Miniszter'-ur-áJtal 
később meghatározandó időpontig a Hadi 
Termény-Részvénytársaságnak megvé
telre felajánlani. 

A bejelentésnek - tartalmaznia kell: 
a) az egész készletet kilogrammok

ban beleértve azt is, amit október hó 
6-ig eladott, de még nála van; 

b) terményenkint azt a mennyi
ségét, amelyet házi gazdasági szük
ségletre vissza tarthat; 

c) terményenkint azt a mennyiséget, 
melyet eladott, de amely még nála van; 

d) a készletnek a 2. és 3. pontok
ban emiitetteken felül megmaradó vételre 
felajánlható feleslegét; a hely megjelölé
sét ahol a készlet van; 

A Hadi Termény-Részvénytársaság 
valamint annak minden bizományosa, 
vagy megbízottja minden átvett termény
ről írásbeli elismervényt köteles az eladó
nak kiszolgáltatni. 

Termelő az elismervényt saját iga
zolására megőrizni köteles. 

Községelöljáróság. 

H I R E K. 
Kevés öröm a sok üröm közé. Hirt 

adtunk annak idején arról a mélységes gyász
ról, mely dr. Békássy István főispánt és csa
ládját érte Ferenc nevű fia hősi halálával. 
A derék hős kitüntetése: a nagyezüst vitéz
ségi érem must érkezett meg a gyászoló csa
ládhoz. A kitüntetés a Békássy-nevet tagad
hatatlanul még fényesebbé teszi és a »szomoru 
öröm«-beu épp ugy osztozik a varmegye kö
zönsége, mint a nemes család gyászában. 

Gyermekénekkar Czelldömölkön. Mó-
csik József pápai kamarás, észtergoinegyház-
mégyei aldozár, szentszéki tanácsos, kit álta
lában P. Felician néven ismernek, f. hó 30-án 
25-^30 tagu gyerjneJtkajtával Pápán fog 
hangversenyezni; onnan Sopronba megy, 
honnan Czelldötnölkre jöu. A hangversenyek 
jövedelmét jótékony célra fordítja. Egyelőre 
ennyit! Az orézágnshirü énekkarra máris fel
hívjuk olvasóink szíves figyelmét. 

OrOSZ fogságba esett Havasy Lajos, a 
kassai 5. honv. huszárezred századosa, a 
most dnlo bukovinai harcokban. A hős fiatal 
százados Havasy Béla dr. czelldömölki kir. 
vezető-járásbiró testvéröccse. 

Drágább less a posta. Hír szerint a 
kereskedelmigmiuiszteriumbau reform készül, 
amelynek következménye a postai dijak drá
gulása lesz; a póstavezérigazgatóság október 
elsején fogja életbelóptetni a felemelt postai 
tarifákat, melyek szerint a levélportót 10 
fillérröMö fillérre, az öt-filléres levelezőlapot 
nyolc vagy tiz fillérre, a távirati dijat sza-
vankinl hat fillérről nyolc fillérre fogják 
emelni 

Deák-otthon fiúnevelő intézet Szom
bathelyen. Ezen állami felügyelet alatt álló 
intézetben a vidéki tanulók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi s 
tudományi felügyelettel. Tessék tájékoztatót 
kérni, azaz személyesen érdeklődni (Kőszegi-
nlca 46.) -t- • i 

Orosz fogságból. Mily őszinte, igaz 
részvét nyilvánult meg arra a hírre, hogy 
Dravrczky Árpádnak, a helybeli máv. pálya
udvar sokérdemü főnökének nagy reményekre 
jogosító egyetlen fia hősi halált halt. A mé
lyen sújtott szülőket vigasztalók között akár
hányan voltak, kik nem hittek a harctérről 
jött hírnek és lám, igazuk volt: tegnapelőtt a 
bánkódó szülők sürgönyt kaptak fiuktól s 
abban értesiti szüleit, hogy orosz fogságba 
kejjiür A boldog szülők örömében számos 
Hisztelőjük és jóbarátjuk osztozik. 

Fotball mérkőzés volt a mult vasárnap 
a Czelldömölki Torna-Club és a Jánosházai 
Fotball-Club között. "Áz eredmény 3:0 a 
czelldömölkiek javára.- Az anyagi siker 163 
koronát eredményezett, melyből a járás 
rokkant alapja javára 120 korona került Az 
erkölcsi siker kivívásában különösen Pletnits 
Gitát és Katust, továbbá Deutsch Irmuskát 
illeti az ifjúság részéről a hala, kik fáradsá
got nem ismerő buzgalommal szorgoskodtak 
a siker előmozdításán. Felülfizettek: Szőgyéoy-
Marich Ferencne Gorcey Paula grófnő 10 K. 
Király János dr., Wallner Sándnr 9—9 K, 
Kemenesaljái Közg. Hitelbank 520 K, Bnresch 
Richárd, Deutsch Gyula, Dániel N. 3—3 K, 
Hetthéssy Elek dr., Bisitzky András dr. 1—1 K, 
Ugy a felülfizetésekért mint minden jóindu
latú közreműködésért, támogatásért hálás kö
szönetét fejezi ki a rendezőség. 

Halálozás. Fodor Károly helybeli máv. 
főraktárnokot és családját súlyos csapás érte 
nejének pénteken virradóra, hosszas szenve
dés ntán történt elhunytával. A tegnap dél
után végbement temetésén impozáns részvét 
nyilvánult meg a mélyen sújtott család iránt 
A megboldogultat férjén kívül négy árvája 
és menye gyászolja. 

Gabonaárak megállapítása. Az uj ga
bona árát a kormányrend -let ke! időszak 
szerint állapította meg es pedig 1916. július 
16 tói december 15-ig terjedő időre és de
cember 15. utáni időre. 

Dunántúlra megállapított maximális árak: 
i. n., 

buza ' 41-50 K és 37 50 K 
rozs és kétszeres 34'— » » 31"— » 
árpa - 33*— » » 30'— > 

Egész országra egyenlően megállapítva: 
sorárpa ' " ' 42'— K és 38'— K 
zab 40-— » » ,37.— • 
köles 40-— » » 40— » 

Az ár a búzánál 76. kg. rozsnál 71 kg 
sulyininőséges, árpa és zabnál sulyminöséitre 
való tekintet nélkül vonatkozik. 

Ha a sulyminőség nagyobb, a búzánál 
78 kg-ig 20 fillérrel, ezen felül 81 kg ig 16 
fillérrel emelkedik az ar. Ellenben, ha a suly
minőség 70 kit-nál kisebb, 73 kg ig 20 fillér
rel, ezen alul 71 kg-ig 80 fillérefl csökken az ár. 

Ha a buza 2 százaléknál több idegen 
keveréket tartalmaz, -a keveréknek mindeu 
megkezdett egy-egy százaléklöbblete utan 
100 kilónként 30 fillért le kell vonni. 

Ha a rozs súlya 71 kg nál nagyobb, 
vagy kisebb, az ár a hektoliter sulykUlönbö-
zctuek minden teljes kilója után, de legfeljebb 
3 kg. sulykulönbüzetig 15 fillérrel emelkedik, 
illetőleg csökken. 

Ezen maximális árak julios lö-án lép
tek életbe. 

Trágyaszállitás igazolvány mellett 
A kormány, rendeletet adott ki, melylyel a 
szállítási igazolványok kötelező használatát 
kiterjeszti trágyára és trágyaanyagra. Ide 
tartoznak nevezetesen: nyersfoszfát, cson'.dara, 
csontliszt, mindennemű szaru és szaruliszt, 

szuperfoszfát, thomassalak, salétromsók, kén
savas ammóniák, mésznitrogén, mészsalétrom, 
kálisók tkáinit. kénsavas káli, chlorkáli), bőr
liszt gyapjupor, váriban, fékáltrágya, szárított 
sertés- és marhatrágya, szeméttrágya, trágya
föld, istállótrágya és minden más itt meg nem 
nevezett, trágyázásra alkalmas anyag, A ren
delet azonnal életbelép. 

lét év éta nem adott magáról életjelt 
Takács Ádám helybeli szabó-iparos, Tóth 
Antal polgártársunk veje, arról értesítette 
nejét, hogy orosz fogoly és mivelhogy két 
lábát amputálták, nemsokára viszontlátja — 
mint rokkant — övéit. Takács legutolján 
1914. évi augusztns végén — tehát közel két 
éve — adott magáról életjelt 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üdítő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György i Ima j naponta 10 liter tej. 
Nagy Sándor hetyei nagybirtokos: egy hízott 
sertést (225 kl.). Deutsch Gyuláné 30 K, 5 kl. 
cukor. Pető Lajosné (Ság) 30 drb tojás. Be
recz kertészné sóskát Vido* Józsefbe (Kente-
nesmihályfa) zöldbab, kalarábé. Klaffi Gyula 
naponta 8 üveg szódavíz. Stauffer Testvérek 
4 kgr. sajt 

AZ EST elintézi a panaszokat Érde
kes cikk jeleut meg AZ EST június 27-iki 
számában. Borsodmegye főispánja hivatalos 
aktában válaszolt egy levélre, melyet pana
szos, szegény asszony irt AZ EST-uek hadi-
segélye dolgában. AZ EST az ilyen leveleket 
nem hagy elintézetlenül felgyűlni, hanem rög
tön az illetékes hatóságokhoz juttatja, azok
hoz, akik orvosolhatják a felszólaló pana-z.it. 
Sok szegény emberen segit igy, sok jogtalan
ságot orvosol, igazi barátja a népnek és már 
ezért is érthető népszerűsége, amilyennel 
magyar lap még nem dicsekedhetett. Százá
val kapja minden nap a kérdezősködő e, 
panaszkodó leveleket. Minden arra érdemes 
levelet elintéz, óriási társadalmi munkát végez 
amellett, hogy olyan újságot is ad, amelynek 
megbízhatósága, hírszolgálata, értesüil&ége és 
irodalmi színvonala a legelső. 

Lehet sertést rekvirálni A sertésárak 
maximálását sokan akkép értelmezték, hogy 
az csak papirosár marad. Azt hitték ugyanis, 
hogy a termelök visszatarthatják az á ru t 
Kiszely min. tanácsos azonban éppen a 
debreczeni polgármestert nyugtatta meg, k i 
jelentvén, hogy a hatóságnak közellátási célra 
joga van a sertést maximális aron bárkitől 
rekvirálni, aki sertésállományát a megaján
lott maximalis arou eladni nem akarja. A 
rékvirálásról azonban a miniszternek indo
koló jelentest kell tenni. 

Háíanyilvánitás. 

Mindazon jó ismerőseink, 
jóbarátaink, a Vasutas Temet
kezési Segélyegyesület, akik 
forrón szeretett feleségem, il
letőleg felejthetetlen ^anyáitü 
temetésén megjelentek, a rava
talra koszorút helyezték, rész
vétüket nyilvánították, avagy 
bármi módon nagy fájdalmun
kat enyhítették, fogadják bá
natos szivünk háiás köszönetét. 

CzeUdömölk, 1916.jal.2l 

Fodor Karoly 
és gyermeket 
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i. oldal. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank i 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

Ax Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Altalános Biztosító Társaság 

kerületi iöügynöksege. 

Betéteket elfogadónk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyuitnnk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitónk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
JelSálOf-kölcsönöket folyósítunk. 

Pénsbessedéseket es kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltunk szelvényeket.kisorolt értékpapírokat. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadtuk. 
Osstály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értekeket. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk. 

Elfogadnak: tüz, élet és jég biztosításokat az 
Eisrt Magy. Ált Bizt társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást ellogaduuk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet- kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket, nyújt. 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

A czelldömölki kir. járásbíróság vezetőjétől. 
1916. £1. XII. B. 62. 

Árlejtés! hirdetmény. 
A czelldömölki kir. járásbíróság 

hivatal <<a fogházhelyiségének (ütéséhez 
az 1917. évre szükséges 

95 köbméter 
t ű z i f á n a k 
szállítása iránt az árlejtést ezennel el
rendelem, annak megtartására határidőül 
1916. évi augusztus hó 1. napjának 
délelőtti 10 óráját ezen kir. járásbíróság 
hivatalos helyiségében kitűzöm. 

Felhivatnak mindazok, kik a szük-
séglendó famennyiség szállítására vállal
koznak, hogy a fenti helyen és időben 
megjelenjenek, hol is az árlejtési felté
teleket a hivatalos órák alatt meg
tekinthetik. 

Czelldömölk 1916. július 13-án. 
Dr- Havasy 

kir. járásbiró. 

Aláírási felhívás. 
Van szerencsénk éTtKsitetihr-tr-kóy.öttséget. hogy Budapest székes-

fóváros 60 éven belül sorsolás utján törlesztendő 

80,000.000 K. n. é. 
6°io-os k ö l c s ö n - k ö t v é n y t 
bocsát ki. 

Az uj. kölcsön-kótvények adó és illeték mentesek és a sorsolási 
esélyek figyelembe vételével évi mintegy 6 32 0/ 0 hozadékot biztosítanak, 
tehát tőkebefektetésre kiválóan alkalmasak. Ezen kötvények 

folyó hó 27-tól folyó hó 29-ig 
terjedő időben kerülnek nyilvános aláírásra. 

Amidón' a t. közönség figyelmét az uj kölcsönre felhívjuk, bátrak 
vagyunk szolgálatainkat jegyzéseinek keresztül vitelére felajánlani. 

Czelldömölk, 1916. július 22-én. 

Kemenesaljái Takarékpénztár R. T. Czelldömölk. 

Egy használt jókarban levő tűzhely megvételre kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban. === ===• 

Hirdetmény. 
• Alulirt Csönge község képviselőtestületének kiküldött bizottsága ezen

nel közhírré teszi, miszerint: 

Gsónge község korcsmája, 
mely áll 2 szoba, 1 vendégszoba, 1 konyha, kafííara. istálló, mészár
szék, koesiszin és jégveremből, italtuerési loggal együtt 1916. évi jú
lius hó liti-an d. u. 2 órakor a község házánál záit ajánlat beadása mel
lett 1916. október 1-tól .számítandó 4 egymásután következő évekre 

b é r b e a d a t i k . 
Bérbeadási feltételek a körjegyzői irodában bármikor betekint.helők. 
Csöngén. 1916. évi július hó 8-án. 

Kovits Dénes Varga István 
jegyző. biró. 
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T y ú k s z e m é s 
benőt tköröm 

kivágása eszközöltetik 
éten szakmát tannlt orosz lljn által. 

Sebestyén fodrász 
Czelldömölk. 

Szoptatós d a j k á n a k 
a j á n l k o z i k 

egészséges fiatal leány. 

Cime megtudható kiadóhivatalunkban. 
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Kroatitott Dáakgrtvf Nandot villaayerAnt berendtietr-könyvnyomdájábaa, Celldömölk. 


