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TESTES TAITJkUra 

A gyermek. 
A fővárosi lapok a legutóbbi na

pokban igen sokat cikkeztek arról, bogy 
egyes állatni gyermekmenhelyeken mi
lyen módon bánnak a gyermekekkel és 
mennyire nem tőrödnek azzal, hogy a 
gyermekben'az-ország jővőjpt. a nem
zet fennmaradásának, fejlődésének lehe
tőségeit bántalmazzák. A gyermekvéde
lem a tizenkilencedik ós huszadik szá
zad legszebb, legkomolyabb és legérté
kesebb vívmánya volt. A tizenkilencedik 
század végén és a jelenlegi huszadik 
század elején jöttek rá a szociológusok 
és a társadalomtudomány egyéb prob
lémáival foglalkozó uniósok, hogy a 
a gyermek védelme, megbecsülése, he
lyes irányban való nevelése az állam 
legfőbb érdeke. Ekkor alakullak minden
felé a gyermeknevelő és gyermekgon
dozó egyesületek és intézmények, eleinte 
csak a magánjótékonyság eredményei
ként, később azonban mindenütt" az ál
lam vette kezébe ezt a fontos ügyet és 
az állam vezeti ma mindenütt a gyer
mekvédelem ügyét és intézményeit. 

A gyermekvédelem intézménye 
olyan, hogy ha eddig nem csinálták 
volna meg, most meg kellene csinálni. 
A háború, amely egy egész nemzedéket 
valósággal kiirt a világ történetéből, 
amely egy kényszerű ugrásra készteti 
a világ josszes nemzeteit, megköveteli 
már céljánál — a jövő biztosításánál — 
fogva is, hogy legelőször ugy biztosít
suk, ahogy legkézenfekvőbb. Természe
tes és nem szorul magyarázatra, hogy 
elsősorban egy erős következő nemze
dék felnevelése és megteremtése bizto
sítja az ország jövőjét. 

Annál meglepőbb, hogy épperr 
most, amikor a gyermekvédelmi intéz
mények munkájára, még pedig eredmé
nyes sikeres munkájára kétszeresen, sót 
talán, többszörösen van szükség, egyes 
gyermekvédelmi intézetekben a gyerme
kekkel ross/.ul bánnak, nem törődnek a 
fejlődésükkel,' sem testi, sem lelki szem 
pontból ' 

Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy 
a belügyminisztériumnak, amely alá a 
gyermekvédelmi intézmények rendelve 
vannak, a jelenlegi viszonyok között, 
sok igen súlyos és préssans elfoglalt
sága van ugy, hogy a gyermekvédelmi 
intézmények felügyeletére kevesebb gon
dot tud fordítani. Azok az esetek azon
ban, amelyek a közelmúltban nyilvános
ságra kerültek, elegendők, elég súlyosak 
abboz, hogy. a kormány most már ismét 
éppen olyan erélyes v felsőbb hatósága 
legyen a gyermekvédelmi intézmények
nek, mint volt a háború előtt. Komolyan 

| és szigorúan kell kezelni mindazokat, 
akik a gyermekvédelmet, és a gyermek
védelmi intézményekben való működést 
vagy sine curának. vagy egyszerűen 
megfizetett munkának tekintik. Ehhez a 
a munkához szív és komolyság kell, ezt 
a munkát nem lehet félvállról végezni 
és éppen ezt kell megtanulniuk azoknak, 
akik eddig a gyermekkel nem törődtek, 
csak a vállalt munkát, vagy pláne mun
kaidót akarták abszolválni. - - > 

sadaluii szempontból, és akkor biztosítva 
leszünk afelől, hogy a gyermekvédelem 
terén is a jövőbe látó, a jövő számara 
értéket képviselő komoly munka fog 
folyni. 

Nyári alkony. 
Virágos rét terül el előttem, 
Hosszában patakocska szeli át, —. 
Oly kedvesen csörgedez. Mély csendben 
Vájjon mióta futja meg utjit ? ,. 
A nap is úgy lassan áldozik le, 
Széthintve mosolygó sugarait, — 
Széllé snsog: lágyan simogatja 
A btk (áknM lombkoronáit 

Alkonyodik. A patak csörögve, 
Csobogva" kanyarog a völgyön át. 
Mind a két oldalán vadvirágok. 
Puha pázsit ékesítik partját. 
Fenn a légben madárhad csicsereg, 
Míg lenn a völgyben méla csend honol, -
A patak tovább csörgedez, regél, 
Távolról egy kolomp mély hangja szól. 

A lenyugvó napnak biborpirja 
Meg-megaranyozza még a fákat, 
De már búvik' elö lassan a hold 
S ezüst fátyollal vonja be a tájat. 
A .Göncölszekér* csillagai is 
Kigyúlnak bágyadt, ha.ovany fénnyel. 
Letűnt a fáradt nap és a helyét 
Az esti szürkület váltotta fel. 

De fontos szerepe van itt a társa
dalomnak is Természetesnek kell tekin
tenünk, hogy ma az állami hivatalok, 
sokkal eresebben el vannak foglalva, 
mint bármikor voltak és sok olyan 
munka és feladat, amely eddig állami 
vagy hatósági hatáskörbe volt beosztva, 
most már eddig is a társadalomra há
rult. Az eddig vállalt munkákhoz most 
a társadalomnak hozzá kellene vennie a 
gyermekvédelem ellenőrzését is. 

Hiszen a társadalomnak eminenter 
fontos érdeke, hogy a jövő nemzedék 
minél tökéletesebb, felvilágosultabb, egye- ! 
nesebb, határozottabb jellemű legyen, 
mert ez az egész társadalom össz mun
kásságára jelentékeny kihatással van. A ' 
gyermekvédelem ellenórizéaét éppen X > A m 1 r t Qt f . ffc T I • 
olyan háborús munkának kellene tekin- ^ & " 
teni, amilyen háborús munka például áz.. 
ápolónő munkája. Legyenek gyermek
védelmi bizottságok is. amelyek ellen
őrizzék nemcsak háborús szempontból a 
gyermekvédelmet, hanem általános' tár-; 

Ragyog a hold, féoyes sugarait 
A már hervadó völgybe hinti szét, 
Trillázó madarak dalával 
Telítve körültem a könnyű lég. 
Később teljes csend borul a tájra, 
Boldogan ballagok haza egyedül . . . 
Kimúlt a nyári alkony, beállt az est: 
A természet is aludni készül. 

K. B. 

Jó karban levő, keveset használt 

í rógép 
azonnal olcsón eladó 

Gim a kiadóhivatalban. 



H Í R E K . 
Lapunk mult vasárnapi és jelen 

száma a szokottnál későbben jelent 
meg. Ennek oka nem' a papir-, ha
nem a személyzet-hiány; hisszük 
hogy a jövő számunkat már a ren
des időben kézbesíthetjük. Szíves el
nézést kérünk olvasóinktól/ 

- • Nyugalomba ronult püspök A dunán
túli evang. egyházkerület kitűnő erdeiuü 
püspOke: Gyuratz Ferenc a nagykanizsán Ur- . 
tolt kerületi gyűlésen beadta lemondását; hi- j 
vatkozva magas korára, gyenge egészségi .j 
állapotára. A közgyűlés megilletődéssel, mély | 
sajnálattal vett tudomást a lemondásról, de j 
meghajolva a püspök akarati előtt, azt el- I 
fogadta. — Az érdemdús püspök 20 éven at ; 
ezen méltóságában a szerénységnek es az 
egyhaza iránti áldozatkészségnek tündöklő 
Példáját szolgáltatta. — Kívánjuk, hogy a ! 
szelid lelkű főpap meg igen sokáig élvez- j 
hesse az embertársai •boldogitasára irányuló 
nemes, fáradhatatlan munkássága utan a jól 
megérdemelt zavartalao, csendes nyugalmat. 
A megüresedett püspöki szék betöltésére a 
választás tárgyában leadandó szavazatok 
határidejét október hó 25-eben állapította 
meg a kerületi gyűlés. 

Elismerés. A fnldmivelésügyi in. kir. 
miniszter Nunkovits Dénes magyargencsi 
nagybirtokosnak gazdasági tudósítói minőség
ben sok éven át Mjesitelt buzgó működésé
ért elismerő oklevelet adományozott. 

Esküvő. Klaffi Mihály, a helybeli már. 
osztáiymérnökség rokonszenves hivatalnoka, 
kedden délelőtt vezette oltárhoz Z-edényi 
Iluskát, Zsedényi N.-né sz. Zsoldos Erzsébet 
kedves leányát. Az apátsági templomban tar
tott" szertartást Kiaffl Mihály zalaháshágyi 
plébános,'a vőlegény nagybátyja végezte, ki 
az ifjú párhoz szép beszédet in'ézelt. 

Uj polgáriskolai tanárnő. A czell
dömölki k'izs. polgári fiúiskola IV. osztálya 
is megnyílik az uj tanévben, igy egy uj ta
nári alias szervezése is szükségessé vált. A 
hirdetett pályázat letelvén, a héten tartott 
gyűlésen ideiglenesen Fortinger Etelka oki. 
polg. i-k. tanárnő választatott meg, ki állasát 
rövidesen el is foglalja. 

Elmentek a harangok. A czelldömölki 
apátsági templom harangjait, melyeket a 
hadsereg céljaira annak idején a hazafias 
Szt Benedek-rend fölajánlott, pénteken le
szedték és elszállították. Mindegyiket ugy lök
ték lé. A kisebbik, az úgynevezett >kisestélyi«, 
el is törött A mintegy 20 métermázsa össz
súlyú harangok levetését, különösen a • László-
harang. ét, igen sokan nézték végig és bizony 
nem egy férfinek* és nőnek csurogtak a köny-
nyei. Most azután már nem maradt más 
harang a toronyban, csak a >Mária-harang< 
és a lélekharang. ^ ^ ^ S 

Rozsot is lehet vidéken vásárolni, de 
nem igen kapni, mert rémületesen fölcsigáz
ták az árakat, amin különben nem is cso
dálkozhatunk, mikor pl. a Haditermény is 
vásárolhat a maximált áron leiül 2 koronával! 

Kicsinyek, - nagyok. 
Irta: Saaké' Ovula. 

Tram. ira, ra, ram, . . . 
Katonásdit, háborúsdit játszanak a gyerekek. 
Vigyázz: Jobbra. . . . balra fordulj! . . . mind 

[egyszerre lépjetek. 
Piff. puff. durr, bumm, . . . 
Huraftt-. . . rajia! . . . csak előre!... . Élesen 

[cseng a sok haug. 
A harc utáu hazatérnek, na kondul az est

iharang. 
Rajta! . . . húrráTT T. 
Álmaiban mind igazi csakóshuszar, vagy baka" 
Miről nappal álmadoztak — megadta az 

[éjszaka. 
Tram, tra, ra, ram, .- . . 
Igazándi katonásdit tanulnak az emberek. 
Soknak nehéz. — száll a sóhaj —: ha lehet-

[uék ki»- gyerek! 
Piff, puff, durr, bum! . . . 
Ágyú bömböl, . . . fegyver ropog, s . . . ha 

.. . [eszállt az esthomaly, 
Ami: variak — nincsen a hát . . . Leskelődni 

[száz halai. 
Csak előre! . . , 
Az éj titkos leple alatt indúi arnyak nagy sora. 
Hauy lel sóhajt: kiesi li.nn sohse ieszeu katona. 

^-rJiioM-lMfc 

Megdöbbentő hir járta be tegnap reggel 
a varost: Bekefi Géza, a helybeli kir. járás
bíróság irudatisztje feleségét és leányát, majd 
önmagát jol megszurkalla. Persze, megindul-

| tak a találgatások s mindenféle módon pró-
I háltak a szerencsétlenség okat kifürkészni, 
' pedig aZ — minden valószínűség szerint — 
j pillanatnyi elmezavar* A feleség és leányka 
1 sebesülése ti. ni súlyos es a lakásokon apol-
( tatnak; annál súlyosabb.-azonban a férj se

besülése, ki a kórházban fekszik. A vizsgálat 
folyamatban ván. 

23 hónap Után. A minap Csáktornyára 
érkezeit egy levelezőlap Dervarics Viktória 
uriasszonynak egy svéd uővérlől, melyben 
arról értesiti, hogy fiát Orosz országban egy 
katonai kórházban ápolják és már jól van; 
föiötle Csudálkuzik azonban, hogy édesanyja 
nem ír neki, holott ő oly sokszor irt. Persze, 
ezek a levelek sohasem értek a rendeltetés 
helyére. Természetes, hogy a 23 hónap óta 
nem latolt fiu eletjeladása örömet szerzett a 
boldog anyának; viszont biztató jel többek
nek, kik 'annjira aggódnak szeretteikért 

Beiratások a polgári .fiúiskolában. 
A czelldömölki közs. polg. fiúiskolának szep
temberben mind a négy osztálya megnyílik. 
Miniszteri rendelet értelmében a beiratások 
az alábbi sor- és időrendben tartatnak meg. 
A helybeli tanulok fölvétele szeptember 
11-től 13 ig, a vidékieké szeptember 12—13-án 
történik, tehát szeptember 11-én csak a 
helybeliek, a többi napokon pedig a hely
beliek és vidékiek vegyesen iratkozhatnak. 
A beírások a polgári fiúiskola helyiségében 
naponkint délelőtt 9—12-ig eszközöltetnek. 
A »Veui Sancle. szeptember 14-én lesz Az 
előadások szeptember' 45-én kezdődnek. A 
javitó vizsgálatok szeptember 11-én délután 
2 órakor tartatnak meg. 

Háborús Adótörvények. A képviselő
ház előtt fekvő háborús adójavaslatok az 

< adózó közönség l^szétésíbb rétegeit érintik. 
' Saját érdeke tehát minden adózónak, hogy 
; kellő tájékozódást szerezzen jogainak meg-
I védésére, tudva azt. hogy a reá kivetett adók 
i a törvénynél nem e magasabbak s végül 
' jogainak megvédésére idejében orvoslást sze-
• rezhessen. Ezen szempontok figyelembe. e>-
| lével fognak a szentesítés után megjelenői 
( dr. Tury Zoltán pü. tanácsos magyarázataival 
! s a közig, bíróság joggyakorlatával a »Habo-
j rus Adótörvények.. I . füzet Jövedelemadó, 
| bolti ára 5 K, előfizetési ára 4 K. I I . füzet 

Nyilvános szarnád, köt. váll. adója, bolti ára 
3 K, előfizetési ara 240 K. I I I . füzet Hadi-
nyereségadó, vagyonadó a III . oszt. kereseti 
adó életbenlartása, bolti ára 3 K, előfizetési 
ára 2'40 K, három füzet együtt bolti ara 9 K, 
előfizetési ára 8 K. — Megrendelhető minden 
hazai könyvkereskedésben s lapunk kiadó
hivatala utján. -

Verekedés. Nem eleg a szomorúság és 
fajdalom: nemileg a nélkülözés, melyeket a 
világháború miatt kénytelenek vagyunk nyögni, 
hanem még magunk is csináljuk a bajjikat. 
Csütörtökön este nagyobbrészt önkéntesekből 
álló katoaacsapat ment be a Koronába. Alig 
helyezkedtek el és vacsoráztak meg, cigány-

| zene—mellett megkezdődött a jezsgőzés vörös 
borral keverve. Az a vörös bor mintha szim
bóluma, előjele lett volia a bekövetkezendő 
vérootásnak. Éj Tél utáu, hogy-hogysem, rész
ben szabadságolt katonákból, részben civil 

, fiatalságból álló kisebb csoportba belekötöttek 
| (vagy meglorditva; majd a vizsgáját kideríti!) 
1 s ment az ütés, szúrás, metszés. Egynek a 

!

szemét ütötték ki, egynek fü'ét szakítottak le; 
fejbeverés elég volt. Aztau a Korona ablakaira, 
majd a kapura került a sor s éz maidnem 

t reggelig tartott. — Hát először is hogyan 
lehet valakinek kedve muzsikáltatni? .Másnak 
kenyérre nem kerül,, egyesek zenével mulat-

j nak, pezsgőznek! Miért nem maradnak a 
j fogolytáborba vezényelt katonák ott, ahova 
j rendelve vannak? Azután az a szabadságolt 

katona azért van szabadságolva, hogy tnu-
! látni járjon? Alapos eljárás kell az ilyen 

dolgok ellen! És még hozzá a Koronában van 
elhelyezve a Vöröskereszt-kórház! Szegény 
sebesültek ugyan keservesen sóhajtanak föl, 
ha eszükbe jut, hogy ők künn a harctérén 
vérüket hullatják, szenvednek, nélkülöznek, 
éheznek, szomjaznak, itthon meg nap-nap 
után a zene szól, folyik a pezsgő, vörösbor, 
verekednek, véreznek — itthon. Hát szépl 
Nagyon szép! A szigorú vizsgalat ugy a pol
gári, mint a katonai hatóságnál folyamaiban 
van. — Csak még azt szeretnénk tudni: mü 
gondolhattak magukban azok a bécsi vendé
gek, kik akkor éppen a Koronában voltak?! 

Földbirtokosaink figyelmébe ajánljuk 
a közeledő őszi bnzavetés alkalmával dr. 
Keleti és Murányi újpesti cégnek mai Corbin 
hirdetését, annyival is inkább, mert a réz-
gálic buza csavázasához lényegesen drágább 
és alig kapható. -

Tüz. Hétfőn kora reggel Nemeskocs, 
községben tüz ütött ki és sok takarmány el
égett. A tüz oka ezideig ismeretlen. A kár 
mintegy 2000 korona. 
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Kávéházi beszélgetés. 
— A háború kedves barátom, olyan, 

mint a mozi. , . 
— Hngyan ? i 

— - A legjobb helyek — hátul vannak. 
Letartóztatják a sorozásról elmara

dottakat, k kormányrendelet értelmében a 1 

közigazgatási hatóságoknak jogában áll a so- I 
rozásról elmaradt állitásköteleseket, amennyi
ben azok szókésétói lehet tartani, a legköze- I 
lebbi sorozásig Őrizetbe venni. I 

Olcsó korpa — több liszt. A gazdák 
mo/galmat indítottak a korpa 25 koronás ' 
maximálása ellen. A kormány hajlandó a { 
korpa árát 20 koronára leszállítani, de ennek ! 
megfelelóleg megváltoztatja az eddigi őrlési | 
arányt, vagyis jűvőre négy százalékkal kevesebb \ 
korpát állítanak elő s így a gabonát eddigi I 
80»/0 helyett 84%-ra kiőrlik. Az uj őrlési i 
arány ez lesz: tésztaliszt 15"i, főzőliszt 19»/0 

(kevesebb l ° / 0 kai), kenyérliszt 50% (több 
5-/0 kai), korpa 14°/„ (kevesebb 4°/,-ka!) s 
porlás 2%. Ez az őrlési arány, illetve a korpa j 
árának leszállítása a lisztért/m is változtat, I 
amennyiben a tésztaliszt mmázsája az eddigi I 
96 kor. heiyett 97 koronára lesz maximálva j 
a nagybani eladásnál. 

Drága tréfa. Simon János, Papp Jó
zsef és Kövér Kelemen pápóczi lakosuk ta- I 
karmány és marbavasárlás céljából átmentek j 
Kemenesmágásibá, de üljük" eredményteiei-r] 
volt. Hogy hiába mégse faradjanak, kiáltottak J 
az útra és a jövő-menők előtt kiadták maga- , 
kat az állam megbízottainak, mint marha- j 
rekvirálók. Elkerültek Somogyi Istvánhoz, hol 
fölös marha hiányában megelégedlek egy j 

^borjúval és azt le is foglalózták 40 korona- I 
val, miután a 400. korona -beigert ár I 
helyett 520 "koronában megegyeztek. A gazda j 
felesége azok távozása után a 40 koronát i 
elvitte a bíróhoz, ki simán akarta a dolgot a ! 
felek közt kiegyenlíteni, dó csak a 40 korona . 
megduplázása után került vissza a borjú jogos 
tulajdonosához. A csendőrség utján a tör- I 
véuyszékhez került az ügy, ahol mint csaló
kat állították őket élő s az ügyet, a 92. sza
kasz alkalmazásával, bűntetté minősítve 3—3 
havi fogházra és 30—30 K bűDtelésre Ítélték 

, a .rekviráló, urakat. Persze — felebbeztek. 
A kormány maximálja a szappant. 

Az általános drágaságban naponként fokozott 
iramban emelkedett a szappan ára. Ami bé- | 
kében 10—16 fillérbe került, ma .1 koronánál 
olcsóbban meg nem kapható. Ez a folytonos 
és rohamos emelkedés arra kényszeritette a 
kormányt, hogy a szappan árának maximálá
sával is foglalkozzék. Ugy értesülünk, ez rövid 
idő alatt meg fog történni, s az e részben 
fennálló mizériák előreláthatólag,-ha nem is 
érnek végtt, de enyhülni fogüak. 

Menekültek. Az elmúlt szerdán este 
mintegy 300 galíciai menekült érkezett a 
czelldömölki állomásra; másnap az egyes 
jegyzőségek területére szétosztották őket 
Czelldömölk és Alsóság községekben nincse
nek. A szegény menekültek ..gyönyört, lát
ványt nyújtottak. 

Iskolai beiratások A czelldömölki 
r. kath. elemi fiu- és leányiskolában, nem- j 
különben az óvodában az 1916—17. iskolai 
évre a beiratások- szept. hó 6—7. és 9-ik 
napjain délelőtt 8—11 óráig teljesíttetnek. 
lOén reggel 8 órakor lesz az apátsági 
plébánia-templomban az ünnepélyes >Veoi 
Sancte.* 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt kórház 
es vasúti udüő-állomás részére az utóbbi 
héten â _ következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 3—4 liter 
tej. Klaff Gyula naponta 8 -üveg szódavíz 
Hanzsér Elek (Ság) 5 liter tej. Dr. Pletnits 
Kéretlené zöldség. Kovats Déueshé (Szergény) 
1 kenyér. 

Négyszázhatvan millió ötszázkilencven 
hatezerháromszáznegyven példányban jelent 
meg AZ EST 1910. április 15-ikétől 1915. 
december 31-ig. Valóban példátlan ez a siker 
Hogy milyen amerikai arányban nőtt ennek' 
az újságnak a nép-zerüsége. azt ezek a szá
mok igazolják: 1910.' áprilisában, AZ EST 
megindu.aaanal; hónapjában, a napi,—álla; 
példányszám 32 329. mig 1915. decemberé
ben mar 317.380. A fejlődést pedig legélén
kebben illusztrálják az alábbi adatok: Az EST 
egy évi példányszáma: 1910 ben (csonka év) 
8.760.500, 1911. ben 18,946.240, 1912. ben 
35,185.050, 1913-ban 45,838.200, 1914 ben 
78,095 600,-1915 ben 213,769.750. És ez igy 
megy tovább . . . AZ EíiT független hír
szolgálata és nem befolyásolható bátor szó-
kimonda-a bizti -ttja mindenkorra ezt'a pél
dátlan nagy népszerűséget. 

Újra a palatábla. A néhai jö palat.'ibia 
meg a .gril ln megint előkerülnek. Divatba 
hozza a papirhiárjy s emiatt az irka drága
sága, A közoktatásiigyi miniszter ugyanis el
rendelte, hogy a tanulok irka helyett iehetö- | 
ség szerint palatáblát Használjanak. A taka
rékosságot annyira megköveteli a miniszter 
hogy még azt is meghagyja, hogy az egyes 
iskolai s házi leiadatok ne uj oldalon, hanem 
folytatólagosan kezdődjenek. A kijavított dol
gozatok újból való leirását pedig eltiltja. 

A katonák szalmacsizmaja. A hadve
zetőség mar. előre gondoskodik, hogy egy 
ujabb téli háború borzalmait enyhiise. Az 
egyes áliomásparancscokok tehát felhívták a 
nagyobb földmivelő városok lakosságát, hogy 
a katonák részére szalmacsizmat készítsenek. 
Anyagot, helyet a katonaság ad s a készítés 
módjára is kioktalja a jelentkezőket. 

Balesetek. Szerdán délután 4 óra táj
ban Horváth Károly kemeneskápoloai lakos 
Géza uevü 5 éves fiára az utcai kapa rádőlt 
és a bal lábcombját eltörte. Nég, hétig bi
zonyosan nyomja az ágyat — Csütörtökön 
délután a sághegyi kőfejtőnél robbantások 
közben az egyik akna robbanása alkalmával 
Melkowgyim Btlicsenkow orosz fogoly súlyos 
sérüléseket szenvedett. Behozták a közkor-
házba, hol 3—4 hét beletelik, mire elhagy
hatja az ágyat * 

Oross fogságban. .Jánosházai illetőségű 
Mihálovics Pat önkéntes értesítette hozzátar
tozóit, hogy orosz fogságba esett és jelenleg 
Kusneck(Saratov-kormányzóság) városban van. 

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

Kiadó: ninkgreve Nándor. 

Egy ügyes fia 
lapnak nyomdájába 

t a n o n c u l 
azonnal felvétetik. 

Láng Kálmán 
lépraktára Czelldömölkön 

Gayer-féle ház. 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 
V e t ő g ó p e k , e k é k , 

gazdasági kellékek . 
minden időben jutányos áron 

beszerezhetik. 
Kitűnő gyártmányú 

k e r é k p á r o k 
i 

nagy választékban 

Henger- és gépolaj 
állandóan raktáron. 

Fekete szőrű hibátlan 6 éves 

p o n n y l ó 
azonnal eladó. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Fél é v e s 
esetleg 

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

Cim megtudható e lapok kiadóhivatalában. 
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Kemenesaljái Közg. Hitelbank | WF 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

OSZI 
VETÉSHEZ 

r r t i y » » ^ ; Corbin magcsávázószer változatlan 
StSfVSSSS^Sff^ i árakon kapható. Corbin megóvja a 

Osztály -sorsjegyek i riadunk, vetőmagot varjak és egyéb madarak. 
kártevésétől, üszögtől, rothadástól, 
férgektől. Egyszerű használati uta
sítás. Ezerszereseiiáripróbálva, kitűnő 
bizonyítványok. — Olcsó. 

Az Osztrák Magyar Bank mellekbelye. 
Elsó Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi foügynoksege. 

Betéteket elfogadónk: betétkönyvre és folyó- : 
számlára. 

Kölcsönöket nyu|touk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyituuk megfelelő biztosítékra. | 
Váltókat leszainitolnuk elfiuyös kanfatlaD , 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi péozeket részünk i 

és eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értekekel. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsöuzünk. 

Elfogadónk: tüz, élet es jeg biztosításokat az 
Elsó Magy. ÁIL B.zt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízási *llouadunk. 

Intezetünk kebelében müt.(,dfi .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet> kényelmes heti vissza-

fizetésre jutányos kölcsönösét nyújt 

Dr. Keleti es Murányi T eg& e ü Újpesten. 
M T " Rendeléseket és kérdezősködéseket idejekorán kérünk. 

Czel ldömölki J é g g y á r R . T . 

Gyárte l epünkön naponta 
(Villamos-Művek) , 

müjég kapható. 
Jégkiadás reggel 7—0- és este 6—7 óráig. 

M ü j é g á r a helyben t ö m b ö n k é n t : 
(kb. 12'2 kgr.) 80 fillér-, féf tömb 40 fillér. 

Nagybani eladásnál 100 kilogrammtól feljebb tömbönként 60 fillér. 

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

Á jégszelvécyek lehetőleg előző napon a Villany-telep irodájában megváltandó!. 
— _ Nyomatott •. Uinkgreve Nándor vUlanyef&re berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.— 


