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Peng a kassá, de nem szól a nóta, 
így van ez már harmadik nyár ét i . 
Bnzaíöldön as arató-sereg: 
öreg ember, asszonynép és gyerek! 

LegelU az i n g apé lépdel, 
•agyét suhint remegi kezével 
S amint azt a piros kalászt Tágja, 
•aga előtt csak a Hát látja; — 
Látja amint ő le épen kaszál: 
Szuronyt szeges • aratása halál! 

ftánna a ház asszonya lépked, 
Sarlójával markokat rak, — szépet; 
S ahány szálat marokba rak tele, 
Sóhajával van mindegyik tele: 
Mit csinálhat most élete párja? — 
Istenem! Csak lilába ne várja! 

If]u gyerkéé, akar lánynak néznéd, 
Kötözgeti utánna a kévét, 
S amint köti mindig arról mesél, 
Mikor Jön már neki is a levél, 
Hogy mehessen édes apja után: 
Ott aratna ö még csak igazán! 

L E I S S L A J O S . 

Az ifjúság züllöttsége. 
Megdöbbentő az a sok keserű pa

nasz, mely nap-nap után a serdülő 
ifjúság erkölcsi eldurvulását teszi szóvá. 
Ez országos baj; de talán ha azt mond
jak, hogy nemzetközi fekély, akkor is 
igazunk van. A legtöbb ilynemű kifa-
kadás azokban a lapokban Iái napvilá
got, melyek a nevelést, a' társadalmi 
műveltség ügyét, tehát a kultúrál és 
pedig elsősorban a- népkultúrát szolgálják. 

Feltűnő, hogy éppen ezekben a 
világ-felfordulás rémítő napjaiban tor
lódnak össze a panaszok az ifjúság er
kölcsi romlottsága, betyárkodása, tisz
teletlensége és romboti. öattöne ellen; 
pedig hát ez a megbélyegzi jellemvo
nása megvolt a mi fiatalságunknak a 
bábom előtt is, csak kevésbbé láttuk; 
vagy ha láttuk: szemet hunytunk fe
lette és amire 14—20 éves suhanc 
lett, egyszerűen gyermeki, fiatalkori 
csintalanságnak, éretlen meggondolatlan
ságnak neveztük és megbocsátotluk azon 
reményben, bogy majd kinövi magát, 
s ezzel aztán napirendre is térttank a 
dolog felelt. r'-

Vegyük sorra! Ha vasár-és ünnep

nap egy kis sétafélét szándékozunk 
tenni városunk utcáin, biztosítsak be 
oldalbordánkat, ruhánkai, tyúkszemün
ket és testi épségünket, mert a járdát 
e||epő gyöngyifjuság zárt sorain mig 
átjutunk, a gorlicei frontáttörés bor
zalmaihoz hasonló viszontagságot va
gyunk kénytelenek elviselni. Ki nem 
tér előlünk a fiatal, virginia-szivaros 
suhanc, inkább keresztűlbujik rajtunk, 
vagy beleszorít a járdacsatornába. Nincs 
előtte személyválogatás. Egyformán el
bánik a jövő gyönyörűsége férfival 
vagy bölgygyel, gyerekkel vagy felnőttel; 
mert hát ő a jövő reménye, az aszfalt 
ura, a tyukszemrehágáa engedélyese, a 
járda bepiszkitásának kizárólagos bér
lője, . urioők lökdösője, csendőr-rendőr 
fitymálója, szóval: a helyzet ura. 

Ezer szerencse, ha ilyen tumultus 
után vakmerő sétánkból csak annyi 
bajjal térünk meg békés otthonunkba, 
amit kis háziszerrel: hideg borogatás, 
nyulháj, angol-tapasz alkalmazásával 
helyre hozhatunk. De ha igy fejlődik a 
mák gyönyörű virágzása, aligha lesz 
kedve uri embernek a korzózásra, mert 
hisz idegen területre lép, ahonnan épen 
alig tér vissza. 

T Á R C A . 

Rendezvous. 
Irta: Éfar Orala. 

Bálint egy padon ült, a Stefánia utón. 
Előtte le, fel hullámzott a sétálók tarka, 
pompázó tömege. Üde arcú,- fiatal leánykák, 
érett, kívánatos asszonyszépségek libbentek el 
elfltte lenge, nyári ruhában, sejtetni engedve 
aT-ejtett női bajákat. A levegőt rózsaillatul 
vegyes parfümillat töltötte be. A kocsiúton 
díszes fogatok repültek zajtalanul, araoypaszo-
mantos, libériás manókkal. Hivalkodó, diszes-
nók kocsikáztak gavallérjaikkal." 

Bálint selyemsuhogásra lett figyelmes. 
Pompástermetü, érzékiesen szép nő suhant el 
előtte. Az arcán, a vérpiros ajkakon az egész
séges, erős élet virult. A fehérbőrű karokon 
átütő, kéklő erek tele voltak forró vérrel, 
amely bódító gyönyöröket ígér. 

Megfordult utána és nézte, habzsolta 
szemeivel a csábító, ritka tüneményt. A nő is. 
vissz~airjösolygott rá-kihívóan, kacéran. 

Bálint lelke mélyén, titokban, még ön
maga előtt is röstelkedve arra gondolt, ha ö 
most szabad volna, ha az ö sovány, törődött, 
beteg asszonykája eiment volna már azon a 
sötét utoD, amelyről még eddig nem tért 
vissza senki, akkor vége lenoe az ő zaklatott 
életének, tehetne, amit akar, vére mjnden 
kívánságát betölthetne, akadálytalanul szakgat-
haluá az öröm, az élve/et rózsáit. Akkor övé 
lehetne most ez a kívánatos szép asszony. 

Lázongó vére, érzékeinek lelketlen ör
döge egyre biztatta: Előtted az élet gyönyö
rűségének kapuja. Beléphetsz rajta szabadon, 
csak akarnod kell. Erős, egészséges vagy, a 
véred pedig forró. 

Lelkiismerete tiltakozott: Nem sajnálod 
szegény, beteg asszonykádat, aki otthon, 
magára hagyva szomorkodik és mindennap 
várva várja hazatértedet? 

A vér szava legyőzte a lelkiismeretét 
Bálint akarta ezt a nőt. Elindult hat utána. 
Lopva, félénken közeledett, suttogó hangon 
köszöntötte:. , .. . o 

Csókolom a kezeit nagyságos asszonyom. 
Megengedi, hogy lovagjául szegődjem, szabad 
elkísérnem?, , r — » . . u- i, —— 
s Az asszony vizsgálódó szemmel, této
vázva nézett rá, aztán negédesen mondta: 

Nembáoom, jöjjön. De csak a sarokig, 
nehogy férjem meglássa. 

Bálint hévvel kezdett az asszonynak ud
varolni. A bókok özönével árasztotta el. Be
szélt neki szerelemről, csókról, ölelésről, ax 
ul azonban nagyon is rövid volt ahhoz, hogy 
az édes, a kivánt asszonyt fel tudta volna 
melegíteni. Érezte mint szomjúhozik, mint 
sóvárog tüzes csókja, forró ölelése után, 
•mégsem bírta ezt tőle kérni, csak részteleit 
a tétovázásban. • 

Mikor elváltak és az asszony apró, me
leg keze olt pihent az ő napbarnított, erős 
markában, csak akkor vette észre arcán a 
fölhevülést. Ezt biztató jelnek vette. A siker 
reményében mondta: 

Tehát holnap este hat órakor a víz
toronynál. 

Forró, lázas ajka odatapadt az asszony 
puha, bársonyos' kezére. Azután elváltak. A 
sarkon még megállt és nézett az asszony 
után, amíg az eltűnt egy kapu mélyedésben. 

. ' * * * * ' v . - ~ o~ 
Bálint ott feküdt a széles, puha kereve

ten. Ugy tett, mintha aludna, pedig titokban, 
szeme, szögletéből az 6 összeaszott, sovány 
asszonykáját figyelte. Felesége ott Olt az ab-
lakníal, csendben, hogy fel ne ébressze dél-



A/tán tovább! A tiszteletludó il
domos köszöntés, kalapemelés, bol van 
a te országod? Hát bizony nem a mi 
ifjúságunkbanT Szörnyed bántó dolog, 
midőn éretlen fickók vigyorgó porával 
fújják az ember szeme közé az elen
gedhetetlen cigaretta füstöt és kalap-
emelés helyéit az aszfaltra esetlent. Jó. 
hogy nem a szemünk közé, vagy leg
alább a topánkánkra! 

E S r niásutt nem tapasztalhatjuk. 
A napokban egy nagy (nem magyar) 
városban töltöttem néhány napot. Fel
tűnt, hogy a serdülő ifjusás mily figyel
mes, mily fegyelmezett még az utcán 
is. Nem ütközik bele a járó-kelőkbe, 
nem képzeli magái füstölgő lokomativ-
nak, nem gyakorolja magát a tyuk-
szemrehágás művészetében, hanem il
domosán, szerényen, tisztelettel suhan 
el azok mellett, akiket ismer, kitér, az 
állast becsüli. Láttam, milyen tisztelettel 
emelt kalapot több ifja egy idegen pap 
előtt, akiben az Ur szolgáját látta. Ná
lunk, az iskola porát még talán le sem 
verte bocskoráról, akkor már elöljáró, 
pap, tanító, tisztességtudás üres fogalom. 
Az előbb emiitett dolgokat látva, fel
sóhajtottam: miért nincs ez igy nálunk ? 
Hát csakugyan barbárok volnánk, akik 
a társadalmi illem és érintkezés isme
retétől oly távol állunk ? Sajnos, aki 
ifjúságunk viselkedése szerint ítél meg 
bennünket — nem gondolhat mást. 

Ifjúságunk roppant eldurvulását 
jellemzi még a kártevés és rombolás 
szeretete. Nem kiméi semmit, pusziit 
madarat, fát, épületet, utat, kerítést,— 
lop, moziz, kártyáz, cigarettáz, korcsmáz, 
éjjelen dorbézol, káromkodik szabadon. 

Ezek a bajok részben megvoltak 
előbb Uj de most, midőn az apák, a 
felnőtt férfiak, a családok erősségei a 
harcmezőn vérzettek, az adyák itthon 
kenyér Után tárnak: fokozott mértékben 
romlik a serdülő ifjúság erkölcse, fogy 
tisztelettudása, erősödik az élvezetvágya: 
szóval szépen rejlődnek a rossz hajla
mok, pusztul a |övő reménysége teái
ban és tétekben egyaránt. 

Hol keressük a baj okál? Talán 
a műhelyekben, a mezőn, otthon, az 
utcán, a nevelésben, a hatósági ellen
őrzésben, a javitó eliárás^enyheségében, 
a korszellemben, vagy hol ? Bizonyára 
külön-külön egyikben sem fogjuk fel
találni az okot; de hogy itt is, ott is 
valami, bár nem .szándékos hibának 
kell lenni, az kétségtelen; és hogy a 
bajon gyorsan kell segíteni még pedig 
alaposan, az bizonyos. Talán nem volna 
utolsó dolog, ha e lapok hasábjain, hol | 
minden társadalmi és közérdekű kér
désnek helye van, eszmecsere indulna 
meg afelett, milyen hatásos eszközzel 
lehetne elejét venni a fiatalság társadalom-
erkölcsi zullöttségének ? E. J. 

H I B E K . 

A Uralj születés napja, ú Felsége a 
magyar nemzet szeretetétől környezve, f. hó 
18-áaJöltötte be életének 86 ik évét. Nincs 
a világtörténelemben uralkodó, aki ily moz
galmas, változatos . történelmi korszakot élt 
volna meg, amelynek betetőzése a még most 
is páratlan hevességgel és szűnni nem akaró 
elkeseredéssel dühöngő világháború, amelynek 
hatása a világ minden népére kihat, még a 

utáni álmából. Harisnyáit javítgatta. Lábánál, 
ólomkatonái közt o'l a kis Lacikájuk, elme
rülve játékában. 

Elnézte ezt a boldog családi képet Az 
ő szelíd, lemondassál teli, jóságos szemeit, 
vértelen, fehér ajakát, beesett, zihalló mellét. 
Végig siklott tekintete egyszerű karton ruhá
ján. Nem volt benne semmi hivalkodás, semmi 
tetszeni vágyás. Nem volt hasonlatos azoknak 
a ruhájához, akik szeretik, ha megcsodáljak 
benne, akik hódítani és forró vágyakat akarnak 
kéken:, mint az a bűnre csábi tó asszony, 
akivel ma találkozik. 

A felesége csak az övé akart lenni. 
Azután feltámadtak, életet, alakot nyer

lek a régi emlékek. Amikor még szivük, lel
kük egymásé volt. Amikor még forró vágy-
gyal ölelték egymást Ez a két szempár ra
gyogott rá akkor is. Eszébe jutott mátkasá-
guk boldog ideje, amikor kart karba Öltve 
bolyongtak erdőn, mezőn. Együtt örültek a 
napsugaras tavasznak, a végtelen boldogsá
goknak. 

Elvonult lelki szemei előtt fiatal házas-
életüknek sok, sok édes órája. Hányszor ját
szottak bnjókást a szobákban, mennyit han
cúroztak, mókáztak, perlekedtek, meg kibé
kültek — csókkal, öleléssel. 

Azután az alázatoiságig menő szelídsége, 
tflrelmessége, szerénysége és igénytelensége 
most mind az emlékezetébe tódul. Hányszor 

várta éjszakakon át álmatlanul, virrasztva, 
gyötrődve, míg ő vig cimborák társaságában 
mulatozott. És soha egy zokszó nem hagyta 
el ajkát, soha nem panaszkodott. — 

Mily féltő gonddal őrködött gyermekük 
felett, mily-aggodó gondossággal ápolta, mikor 
a halállal vívódott, s mily. végtelen öröm 
töltötte el anyai szivét, mikor ismét csacsogni 
kezdet'. 

És ilyen asszonyt lökjön el magától 
azért a másikért, aki csak pillanatnyi gyönyö
röket nyújthat és akinek eleikét sem ismeri? 

Hiába hunyta le szemeit, hiába küzdött 
az emlékek ellen, mégis ott lebegtek előtte, 
mégis látta a két édes, drága szemet, a ked
ves, szelíd arcot, meg a lurkóját hintalöván, 
pléh karddal a kezében. 

Hiába forrongott lelkében a gondolat: 
menj már, várnak. 

Nem tudott szabadulni a régi, tiszta, 
drága emlékektől, nem birta itt hagyni röpke, 
muló gyönyörökért ezt a boldog családi kört. 

Lassan felkelt a kerevetről, odament az 
ő beteg, szomorú asszonyához, lágyan, fino
man elsimította homlokáról a haját, hosszan, 
szeretettel nézett a szelid, okos szemekbe és 
megcsókolta a vértelen, fehér ajkakat. Azután 
térdére ültette az ő szőkefürtO apróságát és 
ez ujjongva tapsolt: Apuka lovagoltass! ' 

Ezen az estén hiába várt a szerelem 
után epedő, szép asszony a víztoronynál. — 

semlegesekére i*. — A helybeli apátsági 
plébánia-templomban pénteken délelőtt 9 óra
kor fényes segédlettel ünnepélyes hálaadó 
istenitiszteletet tartott Hollóm Rupert apit ; 

amelyen résztvettek a helybeli hivatalok és 
intézetek képviselői, a sebesült katonák és 
nagy hivősereg. A középfiieteken nemzeti 
zászlók lengtek. 

Személyi kirak. Bán János plebaaoe 
kedden kezdte meg szabadságát, melyneic egy 
részét Kárlsbadbáb, á többit Bakonybélbea 
tölti. — A lefolyt tanév végén hitoktatónak 
és hitszónoknak Czelldömölkre helyezett 
Szilágyi Oszkár bencéstanár hétfőn megérke
zett és elfoglalta hivatalát —f 

Nagyboldog asszoay napján reggel 
különvonaton jöttek búcsúra a sárvári Mária
leányok mintegy 150 en és — természetesen 
— sok asszonykisérő. A szép rendben és 
gyönyörű énekekkel haladó búcsúsok délután 
mentek haza. 

Eljegyzés. Tory György fiumei vasúti 
vendéglős kedves és bájos leányát: Bözsikét el
jegyezte Sugár József fiumei lakos. Gratulálunk! 

Népfelkelők behívása, az 1885. évtől 
1897. évig bezárólag terjedő" időben született 
népfelkelők, továbbá a hadiszolgálatra kirendelt 
1865—1897. évi születésű munkások, akik a 
megtartott népfelkelési szemléken alkalmasnak 
találtattak, augusztus 28-án legkésőbb délelőtt 
11 óráig tartoznak tényleges szolgálatra be
vonulni. Azok az önként belépők, akik 28-ig 
besoroztatnak, tartoznak ugyanakkor bevonulni. 

Ujabb rendelet a gabonaérlésrol. A 
kormány egy ujabb rendelete a buza és a 
rozs eddigi kiőrlési arányát olyképpen módo
sítja, hogy a 2'/ (-nal nem több idegen keve
réket tartalmazó 76 kgmos sulymiuőségü bú
zát 84'/,-ra kell kiőrölni és a követkézé 
lisztfajok állíthatók belőle elő: 1. finom, azaz 
régi típusú nullás liszt, mely a megőrlendé 
mennyiség legfeljebb 15*/«a lehet; 2. főző-
liszt, mely legfeljebb 20°/, a lehet; 3. kenyér-
liszt, mely az összsúly 84V.-áig terjedhet 
Rozsból 8 5 ° o t kell ezentúl kiörölni. A már 
megállapított árak nem változnak. 

Szerencsétlenségek. Győrfi Elek bobéi 
lakos a fával jól megrakott szekérről saját 
vigyázatlansága folytán leesttt s balkarját 
törte. — Horváth Elek 13 éves fiu a szénás-
szekér tetejéről oly vigyázallanul ugrott U\ 
hogy jobb karját törte. — Nagy János 24 
éves -zőllősí illetőségű munkást a csépíésnél 
a fogaskerék jobb kezénél fogva elkapta; 
vérméreezés következtében tegnap meghalt 
Szintén a saját ügyetlensége miatt történt— 
Horváth József kemenesmagasi lakos mull 
szombaton magiöher hordás közben magasra 
és ferdére rakott boglyáról tejjel a b >glt» 
mellett levő szekér oldalára esett oly szeren
csétlenül, hogy koponyatörés következtében 
azonnal meghalt Dr. Király János járási és 
tb. megyei főorvos és Somogyi Aladár Üt 
főszolgabíró másnap megtartották az orvos-, 
rendőri vizsgálatot s megállapítást nyeri, ho0 
a szerencsétlenségért senkit sem terhel fele
lősség. -i-^uchujar^Roraan és Sziperskfc* 
Akun orosz hadifoglyok a sághegyi bányábtí 
saját vigyázatlanságuk folytán kezükön él 
lábukon súlyos zuzódásokat szenvedtek; a 
kórházba kerültek. • — Simon János nemes
kocsi gazdaember cséplés közben kezein s»-
lyos sérüléseket szenvedett. —. .Igazán el
mondhatjuk, hogy a lefolyt hét a szerencsét
lenségek bete volt! 



Vége a főtt kukoricának, mert a kor
mány megtiltotta a .lejeskukoricának. emberi 
•célra való felhasználását. Must már tehát ezt 
sem lehet! . . . . 

Halálozás. Részvéttel értesültünk, hogy 
Schnlze Károly egyházaskeszőí körjegyző 
áldott lelkű felesége hosszas szeuredés után 
e hó 8-án elhunyt Temetése a község és a. 
körjegyzőséghez tartozó helységek lakóinak 
és a vidék intelligenciájának ragy részvétele 
mellett Egyházaskeszőn történt meg. Nyugod
jék békével 

Drágább a távirat dija. A magyar es 
osztrák kereskedelmi miniszterek közös ren
delete alapján f. hó 15-től fogva a táviratok, 
szavaokint 8 fillérbe, az egész távirat leg
kevesebb egy koronába kerül. (Ke után jön 
a tObbi! . . .) 

Adományok a sebesült katonák re
á l é r a . A czelldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üditő-allomás roszére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 5 liter tej, 
Klaffi Gyula naponta 8 üveg szóda. Deutsch 
Gyuláne 30 korona. Nagy Sándor helyei 
nagybirtokos fél ökör, Rosenberger Miksané 
10 K, 15 lej káposzta. Klein Vilmosné 15 
drb. kel, 15 fej káposzta, zöldség. Szabó Ka
roly né (Boba) 45 drb. kel. Dr. Király Jáuosné 
uborka. Szabó Károly (gőzmalom) 30 K, 25 
kg. dara. Hollósi Rupert apát 1 hordó sör. 
Kemenesszentmárton község adománya a 
czelldömölki Vöröskereszt kórház javára, név-
szerint a következők: Készei János két kis 
zsombor liszt, 5 tojás, bab, tél liter mák. 
Maráczi Sándor két zsombor krumpli, 5 tojás. 
Németh Bálint fél liter mák, 3 tojás, krumpli. 
Erős Kálmánná 15 tojás, 1 zsombor liszt 
Mórocz Sámuel 5 tojás, fél Iker mák, fél liter 
bab, 2 féj káposzta. Kiss Józsefné 6 tojás, 
1 kis zsombor bab. Németh László 5 tojás, 
1 zsombor liszt, zsír, bab. Tiborcz Gergelyne 
12 tojás, 1 zsombor liszt, zsir. Kozma János 
1 zsombor liszt, 10 tojás, 1 kosár krumpli 
és 3 korona. Tiborcz Endre 5 liter bab, 
1 zsombor liszt, 1 liter mák, 1 kenyér, 15 
tojás. Lampért János 6 tojás, 1 zsombor bab, 
1 zsombor liszt, zsi—áJnuiiHh ferenr t tlaWtt 

10 tojás SJÜCS Imre 3 tojásr.BedQ Pina 
1 kenyér, krumpli, 4 tojás, öreg Palanki Já 
nos 1 pohár liszt. Páli Istvánná 3 tojás, bab. 
Kovács Pál 2 tojás, 1 zsombor liszt Balog 
Károly t kenyér, 10 tojás, zsir. Varga Ist-
vaiiué 3 tojás. Sülé Sándor 1 kenyér, 1 zsom
bor liszt Giudly János 10 tojás, 1 koszom j 

..hagyma, özv. Erdélyi Sándorne 2 zsombor 
1 krumpli, 10 tojás, 1 kenyér, zsir. Iuzsel Jó-
t zsef 1 pohár mák, 5 tojás, liszt Dóczi Já 

nos 1 zsombor krumpli, liszt, zsir. Németh 
Dávidné bab, 3 tojás, kenyér. Kozma .Miklós 
1 zsombor liszt, zsir, fél liter mák, 5 ká
poszta. Szánthó Gyula 1 zsombor liszt, 5 to
jás , zam—Arvay Józsel bab,—5 tojás. Gsete 

- Lang-Kálmán 
gépraktára Czelldömölkön 

. Gayer-féle ház. 

Ferenc 1 pohár zsir, fél liter mák, 2 tojás, 
2 fej káposzta. Tiborczf-JözSefné 1 kenyér, 
1 zsombor liszt, 10 tojás, 3 liter bab. Tőke 
János liszt, bab, 3 tojás. Németh János 3 
tojás, krumpli. 'Knuczky Lajos 1 zsombor 
liszt, 3 tojás, 8 paprika. Kiniczky Kálmánná 
2 tojás, 1 z s o m b o r liszt,' krumpli. Benke La
jos 1 zsombor liszt. 5 tojás, 1 kenyér, zsir, 
krumpli Nagy Sámliimé 5 tojás, 1 zsombor { 
krumpli, liszt. Molnár József 3 tojás. FOzfa 
Sándorné fél liter bab. — A gyűjtést Potiyoody 
Pál löldbirtokos személyesen volt szivei,, ve
zetni s az adományokat Czelldöinölkre be-
szállittatni. 

Zenetanárok saját érdekükben kö
zöljék címüket Rózsavölgyi és Társa 
cs. és kir. udvari zenemű-kiadóhivata
lával, Budapest, IV., Szervita-tér 6. 

Kiadó: Dinkgreve. Nándor. 

1 zsombor liszt, 1 kenyér, 1 zsombor krumpli, 
Lampért Imre 2 tojás, liszt, mák, 1 kenyér. 
Lampért Györgyué 6 tojás, 1 zsombor liszt, 
1 kosár krumpli. Tiborcz Gyula 1 zsombor 
liszt, 1 liter inak, 14 tojás, 1 kenyér. Gőcze 
Sámuel 1 kenyér, 5 tojás, bab, zsir, krumpli. 
Öreg Kiniczky Sándor 10 tojás, 1 zsombor 
liszt, 1 zsombor bab, zsir. Ifjú Kiniczky Sau-
dor 6 tojás, 1 kenyér, 1 kosár krumpli, 
1 zsombor liszt. özv. Erd?lyi Ferencné bab, 

.5 tojás, zsir. Kiniczky János 6 tojás, 1 kosár 
krumpli. Németh Sándor 10 tojás, zsír, fél 
liter mák. Karácsony János 10 tojás, 4 ko
rona. Pottyondy Pál 10 tojás, 1 zsák krumpli, 
1 zsombor bab, 1 kenyér, 1 zsombor liszt, 
3 fej káposzta, 3 korona. Guoth Irén 1 zsom
bor bab, 1 zsombor krumpli, 10 tojás. Cser 
Imre 10 tojás, 1 kenyér, zsir, krumpli, 2 tök, 
3 paprika. Erdélyi Lajos l ö tojás, 1 kenyér, 
zsir, 1 kosár krumpli. Kiss János 1 zjonibor 
krumpli, liszt, 1 keuyér, 15 tojás. Kajtar 
Ferenc másfél liter mak, 1 zsombor liszt. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
RésiTéBylaraagáa Cialldomolk 

Az Osztrák Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi föügynöksóge. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
VÉltnkll -leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
JelZálog-kii'csÓnökrt folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket éa kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltunk szelvenyeket.isisorolt értékpapírokat 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjuk. 
Osztály-sorsjeuyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékekel; 

Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk. 

Elfogadunk: tűz, élet és jég biztosításokat az 
Első Magy' Ált Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet/ körébe tartozó' mindennemű 
megbízást ellogadonk. 

Intézetünk keheiében működő >Ónsegeiyzó 
Hitel-Szövetkezet< kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 
Yetőgépek, ekék, 
gazdasági kellékek-

minden időben jutányos áron 
beszerezhetők. 

Kitűnő gyártmányú 

k e r é k p á r o k 
nagy válasitékbaa 

Henger- és gőpolaj 
állandóan raktáron. 

G ő z f ü r d ő 
P á p á i r a -

u r a k r é s z é r e , 
reggel 6 órától 

pénteken, siombaton és vasárnap, 

egész nap nyitva. 

h ö l g y e k r é s z é r e 
h é t f ő n 

Kádfürdő a hét minden nap

ján használható. 

Fekete szőrű hibátlan 6 éves 

p o n n y l ő 
azonnal eladó. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

F é l é v e s 
esetleg 

e g y é v e s sertéseket 
kisebb, vagy nagyobb mennyiségben megveszek. 

Gim megtudható e lapok kiadóhivatalában. 
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Gyárte lepünkön 
(Villamos-Művek) 

augusztus hó 20-ától kezdve naponta 

müjég kapható. 
— Jégkiadás reggel 7 — \ 9 és este 6—7 óráig. 

Müjég á r a helyben t ö m b ö n k é n t : 
" — (kb. 12*|2 kgr.) 80 fillér, . _ 

fél tömb 40 fillér. 
Nagybaiii eladásnál 100 kilogrammtól feljebb tömbönként 60 fillér. 

Waggon-rakomány 4 korona métermázsánként. 
Vidéki fogyasztóknak a helyszínen átvéve tömbönként 60 .fillér. 

A jégszehények lehetőleg előző napon a Villany-telep irodájában megváltandó!. 

APOLLÓ SZÍNHÁZ 
m a ki tünö s l á g e r - k é p e k e t mutat be. 

A műsor főbb számai: a fehér táltos (dráma 3 felvonásban). Indi
ánok által' üldözve (dráma). Mant keztyüje (vigj). A tánc őrültje (hu

moros). Elsülyedt hajó kiemelése (term). 
Külön míísorok a mai napra nem adattak ki. 

Ezentnl minden szombaton és vasárnap előadás, a legújabb felvételekkel. 
Mrtawtoti DUfmt Nándor rUunjerfirt bcrendc««tt~ÜnynyaadijáoM, CclldCofilk. 


