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Erdély. 
Ha nem politizálunk, ha már azon 

az állásponton állunk is a most folyó 
eseményekkel szemben, hogy unjuk a 
háborút és bizakodva a végső diadal-
bár), az egyes epizódokkal, egyes sze
rencsefordulásokkal nem zavariuk fel 
küzdelmes mindennapi munkánkat, 
akkor is meg kell állnunk egy pillanatra, 
akkor is meghökkenünk egy szempillan
tásra, amikor a Hőferjelejitésben napok 
óta magyar városok neveivel találkozunk, 
afnelyekrőLszijite^jnonoton hangon je
lenti ki, hogy 'kiürítettük és a románok 
elfoglalták azokat. 

Nem a csüggedés, nem a kétségbe
esés beszél belőlünk, mert erre egy
általában nincs okunk, csak a fájda
lom. Szép magyar városok, Erdély] 
csodaszép vidékei, a magyar korona . 
gyöngyének részei kerülnek ellenség | 
kezére, amely ha van isteni igazság- • 
szolgáltatás, a legcsufosabb megalázta- I 
tást, a legvéresebb vereséget, letiprást 
érdemel meg azért az infámis, alávaló 
eljárásért, amelyet olyan államokkal -
szemben tanúsított, amelyeknek, mint | 
az irott betű, a hármasszövetségi szer- : 
ződés bizonyítja, létét köszönheti. 

.A románok és a román hivatalos , 
jelentések most valószínűleg diadalmá
morban úsznak, hogy lialármenti köz
ségeinket elfoglalták, mi pedig álljunk 
szembe az eseményekkel és gondol
kozzunk egy néhány pillanatig nyugod
tan és hidegen. . 
r-' Franciaország testében sokkal mé
lyebben, mint a mi országunk földjén, J 
Í00 kilométernyire Páristórkét év óta 
áll az ellenség. Az első ijedt menekü
lés után lassanként visszatett Parisba 
az élet és ma ott rendes forgalom, 
rendes élet folyik. Mitőlünk még csak 
néhány kilométert, a határszéleket vette 
el az ellenség és már az egész ország 
ideges és izgatott. Nincs semmi ok rá. 
Tudjuk és érezzük — mi, akik láttuk 
— milyen fájdalmas a menekülő cáa-
ládok végzete, milyen szomorú hatással 

lesz a menekültek eloszlása az ország 
különböző vidékein, de ennek dacára 
nem tudjuk megérteni a csüggedőket. 

Hadvezetőségünk nagyon jól tudja, 
mit cselekszik. Hadvezetőségünk számol 
olyan körülményekkel, amiket mi nem 
ismerünk és nem tudunk, de egyben 
számol a lehetőségekkel és emberanya
gunkkal is. A háború folyamán már 
többször meg kellelt tanulnunk, hogy a 

* a aaátaai rént iBaM köaieanénvek 
és minnVfl».TOo péBzületékek. ' -

egyszersmind a legveszélyesebb is az Advernt 
(Az igazság) cimü lap, melyről köztudomású, 
hogy a bukaresti orosz követség adta ki. Mi
óta .a világháború kiütött, e lap főrovata az 
eotente sikerei cimel viselte. Olyan szellem
ben irták a lapot, mintha francia vagy angol 
sajtó terméke volna és nem román semleges 
hírlap. A lap vezérei a zsírosan megfizetett 
és megvesztegetett Take Jonescu és Nikn 
Filipescu a főheccmesterek. E két politikus 
követelte legélénkebben Romániának az eotente 
oldalán való beavatkozását, amint látjuk 

politikai határok nem felelnek meg a j sikerrel. Millesnek, a lap főszerkesztőjének a 
stratégiai szükségességeknek és követel-
rrlthyeknek, és megtanulhattuk már, 
hogy -a haditények sohasem függenek 
össze a politikai határvonalakkal. 

Meg vagyunk győződve, bogy a 
hadvezetőség szemében is épp olyan 

i értékes Erdély ás a határszélek, mint 
a mi 
győződve, hogy a hadvezetőség valóban 
meghatározott és előre kidolgozott terv 
szerint - vonul - vissza- arra a vonalra, 
amelyet az ellenség megtámadása, vissza
verése és legyőzése szempontjából meg
felelőnek és szükségesnek tart. 

Már elégszer vádolták az osztrák-
magyar vezérkart a kávéházi Konrádok 
azzal, hogy baklövéseket követ el, hibá
kat csinál és. ezekből az állítólagos 
.baklövésekből"' rendszerint nagyszerű 
fegyvertények és győzelmek kerültek ki. 

Segítsünk az erdélyi menekülteken, 
amennyiben erőnkből telik és egyebek
ben pedig bízzuk Erdély sorsál azokra, 
akik emberi és nemzeti érzésük fele
lősségében minden bizonnyal jól és 
célirányosan fogják azt megvédeni. 

román hadüzenet előtt néhány nappal a kő
vetkező sorai jelentek meg: Mi románok gyá
ván visszahúzódunk a legcsekélyebb áldozat
tö t .Természetes , hogy bármelyik pártnak a 
győzelmével fog is végződni a világháború^ 
mi nem fogunk semmit sem kapui. De nem 
is végződhetik az eotente leverésével. Ragad
juk meg tehát az utolsó alkalmat és a dicső-

szemünkben és meg vagyunk 1 s é g e s e n k n z d ö 4 3 f i k e r r e l n a r e o 1 0 o r o s l 

I véreink mellett fogjunk minél hamarább 
fegyvert 

1 Mille egyúttal lapvezére a valamivel 
' mérsékeltebb irányzatú Dimineatának (A Reg-I gél) és a kevésbbé előkelő »Tulgurult>ak« 

(A Villám). Természetes, hogy e három lap-
I nak egy és ugyanolyan kiadója van. Take 

Jonescuuafc is van még egy napilapja, amely 
I azonban francia nyelven jelenik meg; címe 
| ünirersul (A Világegyetem). Ugyancsak francia 
' nyelven jelenik meg a .Natiunea (A Nemzet) 
; es az »Actuinea« (A Cselekvés), mely utóbbit 

egy -Jonescu által alapított politikai csoport 
: adja ki. Filipescu az .F.dilia Spc'rala« nak a 

főszerkesztője és szintén hasonló irányban 
I vezeti lapját, mint Jonescu és Mille. 

A Vitorul (A Jövő) Bratiauium miniszter
elnök lapja: A Vitorul mindezideig ugy mu
tatkozott, mintha a semlegességnek volna a 
hive, de most már ő is kimutatta a foga 
fehérjét. A félhivatalos Judependance Ronmaine 
is békepárti volt mindezideig, de most ö is 
frontot változtatott. 

A bukaresti Seare (Az Est) volt a leg
határozottabban mellettünk. Erélyes hangon 
szólalt fel a.-, orosz kém és hübérrendszer el
len: Rámutatott arra, bogy Románia ha 
mindenáron háborúskodni akar, ugy csakis 
a központi hatalmak mellett foglalhat állást. 
• Beszarábia jobban kell — mondva n~~~— a 
román népnek miut Erdély, mely 'sohasem 
volt Romániáé. " . . . . 

A Beszarábiában élő románok viszont erő
sen sinylik az orosz zsarnok uralmat Sajnos, ez 
az újság sohasem örvendett valami nagy nép -^ ' 
szerűségnek. ''• ... —• — -̂

A román sajtó. 
Miután sikerült az eutentéuek, hogy volt 

szövetségesünket, Olaszországot ellenségeink 
közé kergesse csengő aranyával: rávetette 
magát a románokra. Munkája uem volt nehéz, 
mert az oláh latin testvéreket szintén guruló 
rubel darabokkal átasztotla el. -Az ententé 
szócsöve a könnyen vásárolható ronián sajtó. 
Köztudomású, hogy a sajtó nagyhatalom, 
Romániábau ugyancsak igaz ez a mondás. . 

A . legelterjedtebb lap Romániában és 



A .Moldava. cimli lap éles harcul foly
tatolt a háború ellen. E lapnak vezére Cirp 
I'eier volt Folyton vitában állott a ruszofil-
párti lapokkal. 

Á konzervatív párt elnOke Marghilomán 
Sándor volt pénzügyminiszter lapja a Steágal 
(A Zászló) szintén az errter.te, aljas politikája 
ellen küzdött. 

Megjelent ezenkívül Bukarestben két német 
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Erdélyi menekültjeinkért. 
Hogy Románia, galádul megszegve 

szövetségi kötelezettségeit, a Monarchiá
nak oroíva nekiment, senki sem érzi 

nyelvö napilap i*. Bukarester Tagebláü és | annyira, mint Erdély lakói és ezek kő
zött a derék székelvek. Menekülnek Der Rumiinisclie Lloyd címmel. E lapok ter

mészetesen a háború kitörésekor kénytelenek I g g g A i y t l az ország belsejébe, felénk is. 
voltak azonnal megszűnni. Mert a fanatizált 
románok betörtek a kiadóhivatalokba és szer
kesztőségekbe és mindent tönkre romboltak. 

Hogy mennyire nem tükrözték vissza a 
ruszofil bokaresti lapok a román nemzet ér
zelmeit, mutatja az a téuy, hogy a napilapok, 
melyeknek se szeri se száma, majdnem kivétel 
rélkül mind ellenezték a háborút, de legtöb
ben arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
román nemzet semmi esetre sem csatlakoz-
batik Oroszországhoz. 

Sajnos, az enteníe erőszakosságának és 
bizonyos, hogy kitűnő diplomáciájának kény
telenek voltak a józanok is engedni. 

(IfT golyóhoz, moly elém TÉgooort a i t a l i an . ) 

. . . Te golyó, te golyó, mit akarsz te itt ? . . . 
Azt hiszed tán, hogy félek tőled? 
Miért roncsolod a szegény papirt . . 
Ki hívott ide Téged. 

És az életein miért kíméled . . .? ! 

. . . . ! . 

' Ki vagy hát, honnan jösz, süvöltő ólom . . . ? 
. . . Előbb lanyha fém, de most a halaiI 
Dgy-e szép a hangom? Ügy-e gyors a szárnyam? 
Kerülget a rabszolga árnyam 
Míg el nem ér, 
Míg el ne n talál I 

Uonlé-harctér, 191&. XII. tO. 

FARKAS ISTVÁN. 

Beírások a polg. fiúiskolában. 
A vallás és közokt. minister ur 

f. é. 11545. sz. rendelettel, figyelem
mel az élelmezéssel kapcsolatban több 
oldalról felmerült kívánságokra, a folyó 
1916—17. tanév megnyitását az összes 
középfokú tanintézetekben f. é. október 
hó l-re halasztotta el. i 

E rendelet értelmében a czelldö-
mölki közsT polg.' fiúiskolában a javító-
vizsgálatok szeptember 30-án délelőtt 
9 órakor tartatnak meg; — a beírások 
okt. 2-án délelőtt 9—12 óráig, délután 
2—5 óráig s végül pkt. 3-án délelőtt 
9—12 óráig eszközöltetnek. 

A „Veni Sancte október 4-én 
délelőtt 9 órakor lesz. 

Az előadások okt. 5-én kezdődnek. 
Kemenesl 

igazgató. 

Meg is indult az egész országban a 
mozgalom, menekülő véreink támogatá
sára. Nálunk is ki ruhát, ki élelmet, 
pénzt ad, hogy könnyítsen sorsukon. 
Somogyi Aladár tb. főszolgabíró állott 
a segélyezés élére, ki fáradhatatlan buz
galommal és kitartással egy-kettőre össze
gyűjtött 6403 K 20 ft. Házról házra járt, 
kért (amit nem igen kellett tenni, mert 
igen találóan mondta: uraim, minden 
fillérrel egy könnyet törlünk le szegény
menekülőink széniéből.). Áldja meg érte 
a Magyarok Istene! — A gyűjtésre a 
kővetkező felhívás bocsáttatott ki. 

Felhívás.' 
A most duló h a b o m ellenségeink 

számát eggyel és pedig a legellenszen-
vesebbel, Romániával szaporította, ami 
szükségessé tette, hogy Erdély egy ré
szét kiürítsék; ennek következtében 
szeretett-testvéreink otthonukat kénytele
nek voltak otthagyni, a legtöbbje még a 
legszükségesebbet is nélkülözi, miért,is 
ugy erkölcsi, mint hazafiúi kötelessé
günk, hogy az itt átvonuló és itt ma
radó szegény honfitársainkon, kik hon
talanná váltak, segítsünk. — Ez okból 
fordul a rögtön megalakult segélybizott-
ság a z o k h o z , kiket a sors eme csapása 

'"** Diniét Géztr 
i Mesterházy Isfrán, GöUmann Bódog 20—90 í , 

— i SzaUmayer János 12 K, Somogyi Aladárné, 
I Loranth Gyula, Dr. Koltay Bertalan, Vidoa 
I Dániel, Hélley Sándor, Samborger N, Martan 

Izidor, Lusztig Márton, Scheiber Mór, Fényes 
Ferenc, Katona Fülöp, Dr Király János, Wit-

; man Adolf, Frisdi Guszlávné, Tihanyi Béla, 
I Goldschmid Jenőjjfeiler N., 11. szaros János, 
1 László Ferenc, Domokos Ignác, Httbert Sá-
! muel, Takács Kim , Benkő Károly, özv. beim 

Sándorué, Horváth István, Söntag Mártonué, 
i Bárdossy Zoltán, dr. Porkoláb -Mihály, Német 
.' Márkus, Biettler Pál, Steiner Sámuel, Nagy 
! Dénes Szapper Aranka, Neustadt Zsigmond, 
• örlei Marlou, Lauenzú Leó, Molnár Béla, 
i Pollák Samu. Mayer István, dr. Havas] Béla, 
i Joo Sándor, Wallenstein Karoly, Makranczy 
j József 10—10 K, Alsömesteri község 6 K 
| 10 fill., Witinijiin Adolf, Lang, Kálmánná 
i Princz Ferencné 6—6 K, N N., Klapper 
I Fülöp, Róth Mór, Szalay Józseí, Almási Já

nos, Deutschbauer Emília, Kemenesi József, 
I Hellem Juh, Galambos Béláne, Patyi Jónás, 
', Horler Jánosné, Gűnsberger Ignác, Adorján N , 
i Schütz Gyula, Rechnitz Henrik, Kleinniauu 
: Zsiga, Huchthausen Ede, Balog László, I'ull-
| mann Vince, Baros Imre, Bojtos János, Vö

rös Mátyás, Leitner Dezső Lajos, Deuts 
Mor, Domokos Ignácné 5—5 K, Nóvák , Fe
renc, Stettka Péter, Gottlied Izidor, Reicher 
Irma, Hnffmann Mór, Kaufmann Henrik— 
Gócza csendőrőrmester, özv. Vidyué, Weiss 
Ignác, Princzts Ferenc, Benkő Ferenczné, 
Biettler Pal, Reindl Ferenc, Reicher Irma 
4—4 K, Szórády Dénes, Szita György, Kosz-
tolitz Adolf, Dinkgreve Nándor. Eruszt Já-
zsefné 3—3 K, Németh Kálmán, l.únncz 
Kálmán, Drach Áron Jtoi , Reiner N., Gálos' 
Dénes, SchGuberger Samu, Veszelák N., Há-
ber X . Kóváry Mihály, Giczi József," Gy; 
inaty Tihamér, Gömbös N., Filecz N., Királj 
X. Zanathy II.. Perneczky Sándor, Schrarz 
Kalman, Muntz József, Kosa Benő, Kussnits 
l ' . tl . Lichschein Gusztáv, Cseszlák Juliska, 
SmeJák Ferenc, Szerencse Karoly, Patika, 
Agárdi Lajos, ' Szukics Fereuc, N. A., Stern 
Éliás, Spitzer Lajos, Kluge, Jlolnar Lajos, 

Fríed-
nem érintett, hogy adományaikkal tá
mogassák. A jó Isten áldása legyen j Reit Dávid, Weisz Lipót, Fürst Jenő, 
velünk I Ha Isten velünk — ki ellenünk ! 

Ezen wlra a következők voltak 
szívesek az alább megjelölt pénzbeli 
adománnyal hozzájárulni: 

Pletnits Gitta 600 korona, Kemenesaljái 
Hitelbank, Pfeiffer Ottó 500—500 K. Keme
nesaljái Takarékpénztár 400 K, Deutsch 
Gyuiáné 300K, Klein Testvérek, Rosenberger 
Miksa 200—200 K, Szőgyény Marich Ferencné 
Gorcey grófnő 150 K, Lázár Ferenc, Ság
hegyi Bazaltbánya, Pletnits Kató, Hollósi Ru-
pert,~_dr. Bisiczky András, Weisz Kálmán 
Honig Sámuel, Szabó Ka/, ly. Spitzer Adolf, 
Raffel Mihály 100—100 K, Berzsenyi Dezső 
60 K, Heimler Adolf Fiai, Balassa Jenőné, 
Bisiczky Ödönné, Deuts Mórné 50—50 K. 
Szilágyi Ijszkár, Takách Márton, Lingl Valé
rián, Weisz Izidor 30—30 K, Horváth József, 
Herzfeld Mór, Szegáll Vilmos, Schvartz Samuné, 
Klein Izidor, dr. Hetthéssy Elek, Remete 
Dénes, dr. Király János, dr. Scheiber Zsig
mond, Lichschein N., ROh Pál, Bares Richárd, 

mann Salamon, Kozs^ Sándor, Csorna Já-
; nosné, Kosztolitz Mórné, Kohn Sándor, Hoff-
j mann Samu, Czirók Ferenc, Nagy József 
I Tory Györgyné, Lunc Alajos, Michl Vilmos, 
| Szakái László, Virág Károly, özv. Zsiginondné^ 
] Mersics Jenő, Bandi N. 2—2 K, N. N , Pa-

lovits József, Hitler Mór, Steiner Rudolf, 
Kaufer Nándor, Lencz Lipót, Neumark Mór, 
Vadócz N., Károlyi J., Vendier N., Tánczos 
István, Horváth Gyula, Kuslics Ferenc, Pethő 
Vendel, N. N.. Domokos Juliska, Bass Vilmos, 
Károlyi István, Kamondy Ferenc, Barabás 
Ernő, Németh Sándor, Laluk Ferenc, Kárász 
József, Móricz Béla, Kai bács István, Zsiray N , 
Virág Antal, Horváth József, Slosszer Ferenc, 
Dobos Gyula, Csnba László, Nagy Antal, 
Koczor Lajos, Nagy Lajos, Kreiner- József, 
Szupptasky, Gicser Péter, Meizner Gyuláne, 
Hadnagy Géza, Nagy Andrásné, Steiner Sán
dor, Rotschild Simon, Hamburg N., Nemó, 
Virág Gyula. N. N., N. N , Tóth Antal, Ko
vács Lajos, Mayer Lajos, 'Fodor Károly, 
Légrády N., Zsédenyi Károlyné. N. N., Dras-
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>%i)Sc€jt̂ SiogéV- Ignác,; l^jjfTjfEí 
Adolfdé, Fmkelstem Rezsin, Sebestyénné, 
Gönye Ferenc, Sziih Károly, Kaslits Ferenc, 
Kis Lajos, Fülöp Lalos 1—1 K. Hamburger 
Bernát 1-40 K, Niká Berta, Módos József, 
Veisz Ödön 60—60 fill., Grrtsz'Mór, Porcsi 
János, Lilienthal Fülöp 50—50 fill., Tömből 
N., N. N., Heidekker Antal Kövesi Paula 40— 
40 fill., Molnár Sándor 30 fill., Iuzsel (János, 
Károlyi József, Nagy János 20—20 fill. 

Természetbeni adományok: 
Mayer Istvánná 5 üveg 1 és fél I . - Pe-

tánezi, 1 cs. gyertya, 1 cs. gyufa. Röb Pál 
17 drb mécses, 20 csomag gyufa, 3 üveg Szán
tói, 8 pár evőeszköz, 5 drb. kanál, 5 drb. 
edény. Zsigmondné 1 csomag gyertya, 14 drb. 
játék. Patyi Jónás 1 drb. nagy öntöz-ö, 1 drb. 
pohár, 2 lámpa. Kohn Sándorné 2 drb. bögre. 
Herzfeld Mór 1 csomag gyertya,; 5 drb.' szap
pan, 1 üvegcogiiac. Blettler Pál 1 szalmazsák, 
Németh Károly 7 drb. játék, 4 drb. gyertya. 
Horler János 2 üveg bor, 1 üveg rum. Schei-
ber Mróné 2 pár cipő, 1 kendő. 2 fejkendő,. 
6 pár harisnya, 3 tricot Weisz Ignác 4 bögre, 
6 drb kanál. X. N. 4 drb. lábas. Weisz Izidor 
1 üveg cognac, 12 drb. szappan, csomag gyer
tya, 1 csomag tea. Wendler Lajos 1 drb. pléh 
fazék. Szabó Károly molnár 2 mm. liszt. Gö-
nye Ferenc 1 üveg rum és likőr. Kosztolitz 
Adolfné 9 pár harisnya, 6 drb. evőkanál, 12 
drb. kávéskanál. Fridmann Salamon 12 drb. 
tányér. Stern Éliás" 2 pár evőeszköz, 3 bögre 
egy csésze. Hosztolitz Mór 1 nagy, 3 kis bögre, 
4 drb. villa, 6 drb. pohár, 3 drb. játékszer. 
Heimler Testvérek 2 üveg cognac. Kaufmann 

' Henrik 1 üveg rum, thea. Neustadt Zsigmond 
20 drb. rövid szivar, 1 csomag thea, 2 cso
mag gyufa. Hanzsér Lajos (Ság) 1 drb. kenyér. 

Szegény hontalanná vált testvéreink 
ezen adományokat köszönettel fogadták 
és ehelyett is kérjük az áldozatkész kö
zönséget, hogy további adományaika So
mogyi Aladár tb. főszolgabíróhoz szíves
kedjenek küldeni, ki átadja Göttmann 
Bódog alezredesnek, mint a megalakult 
segélyakció pénztárosának. 

Segítsük erdélyi testvéreinket! 

Burgonyáért iövetélhető ár megálla
pítása. A m. kir. minisztérium P953/916 M. 
£. sz. reudeletével a burgonyáért követelhető 
legmagasabb árakat 100 kg. tisztasulyra a 
következőkben állapította meg: a) az étkezési 
burgonyáért, rózsa, hópehely, magnun-bónun, 
kifli, sárgahéju és husu, 1916. nov. 15-éig 14 
korona, nov. 16-tól dec. 31-ig 12 korona, 
1917. jan.'1-től febr. 28-ig 15 korona, márc. 
1-től pedig 16 korona, b) minden más bur-

" gonyáért 1916. november 15-éig 12 korona, 
nov. 16-tól dec. 31-ig 10 korona, 1917. jan. 
1-től pedig 13 korona. — Az étkezési burgo
nyákra a megállapított árak kézzel válogatott, 
legalább tyúktojás nagyságú, egészséges, féreg, 
kapavágás, sár és földmenles burgonyára 
vonatkoznak s ha ezen minőségnek meg nem 
felel, csak a b) pontban megállapított ár 
követelhető. — A burgonyáért követelhető 
legmagasabb árt, mely magában foglalja a 
rakodóállomáshoz való szállítás költségeit is, 
zsák nélkül, készpénzfizetés mellett történő 
eladás esetére kell érteni. 

8 oldal. 

miskei tanítót, akt a m. kir. 20-ik h 
I gyalogezredben mint tartalékos haduagy tel-
J jesit szolgálatot, Őfelsége a Signum-laudisszal 

tüntette ki. 
Esküvő. Gulyás Mihály csendőrőrmes

ter f. hó 12 éu délután 4 órakor az apátsági 
templomba.'t tartja esküvőjét Czvitkovits Atioa 
kisasszonnyal. 

Nincs többé oláhcigány. Az ország
ban kóborló cigányok egy tekintélyes .része l 
régebben mindig oláhcigánynak vallotta ma- 1 
gát. Az oláhok erdélyi betörése óta a roma- ' 
nok még a cigányok szimpátiáját is elvesz- , 
tellek, már azok sem akarják a rokonságot 
a hitszegőkkel fentartani. Baranyavármegyében 
letelepedett cigányok gyűlést tartottak és ki
mondották, hogy ezentúl nem nevezik magu
kat oláhcigányoknak, hanem magyar-cigá-
oyokoak. Mert amit a románok csináltak, még 
a cigány gyomra se veszi be. 

Fölvétel árvaházba. A vall. és közokt. 
miniszter néhai Kuváts Sándor alsóságba r. 
kalit, kántortanító Erzsébet és Katalin nevü 
leányait a debreceni tanítói árvaházba f. évi 
szeptember hó 1-től - kezdődő hatállyal föl
vette. 

Kosi. Az Apolló-mozi mai hirdetését kü
lönösen figyelmébe ajánljuk olvasóközönsé
günknek. A niű-or 5. pontja: A kigyó a keb
len, külünösen megérdemli a megtekintése A 
három felvonásos dráma nagyon hatásos; tar
talma az életbőTmeritettT éseníényékbőrtttés 
nagyon sok érdekes fordulat váltakozik benne. 

Adományok a Vörös-kereszt kórház
nak, üdítőnek és erdélyi menekülteknek. 
Alsómesteri község adakozása az erdélyi me
nekültek és a czelldömölki Vöröskereszt egy
let részére: Bardőssy Zoltán I akó bor, 1 ré
ce. 1 kenyér. 5 kg. rozsliszt, turó, 3 kg. bú
zaliszt, Siicou Ferencné 10 tojás, l 1 / , I. bab, 
1 káposzta. Simon Gézáné 6 tojás. Gaál Sán
dorné '/» kenyér, 1 zsombor bab. Maráczi 
Sándor 2 tojás. 1 drb. kenyér, kis zsombor 
bab. Kis Sándor 4 tojás, 1 karé kenyér. Hor
váth Anlalné 3 tojás, kis zsombor bab. Se
bestyén Pál 1 I. bab. Gruber Péter 4 tojás, 
>/, zsombor bab, 2 korona, L tszló Károlyné 
6 tojás, búzaliszt, 1 I . bab, 1 korona. Rosta 
Ferencné ' / , kenyér, paradicsom. Kis János 
kenyérliszt, paradicsom. Maráczi Lajos 8 to
jás, 4 I. bab. Végh Lajosné-1 tojás, 1 I . bab, 
paradicsom. Mike Sándorné 2 tojás, kenyér-
liszt. Kocsi Lászlóné 4 tojás, egy zsombor 
kenyérliszt. Sümegi János 2 1/ , kg. buza-liszt, 
2 kg. bab, paradicsom. Kovács Józsefné bab, 
1 tojás. Garas József 4 tojás, egy zsombor 
buza-liszt, bab. Garas Dávid 6 tojás, egy 
drb. kenyér. Sümegi István egy karé kenyér. 
Saródi István 12 tojás, 2 I . bab. Mike Károly 
1 zsombor buza-liszt, 1 kenyér, 1 zsombor J 
bab. Horváth Antal 5 tojás, kis zsombor bab, 
Mestery Lajos biró 10, tojás es egy nagy 
kenyér. Kocsi Károly 1 zsombor bab. Zséde-
nyi Samuné 1 zsombor buza-liszt, fél kenyér, 
bab. Szeues Istvánné kis zsombor buza-liszt, 
1 drb. kenyér, 1 káposzta. Tuboly Károly bab, 
4 tojás, kis zsombor kenyér-liszt, turó. Hor
váth Lajos 8 tojás, egy zsombor kenyér-liszt. 
Szabó Ferencné 3 tojás. Horváth Sándorné 

kenyér, bab. Csirkovics Elek 7 tojás, egy 
drb. kenyér, '/> zsombor buza-liszt. Mestery 
Autal 10 to j á s , ! káposzta. Szabó Sándor 

bab. Kocsi Lajos 5 tojás, fal zsombor bab, 
50 fillér. Csirkovics Lajos 1 zsombor buza-liszt 
6 tojás. Csomay Lajosné 4 tojás, paradicsom. 
Czimber Józsefné 2 tojás, 1 karé kenyér, kis 
zsombor bab. Pócza Istvánné kis szombor bab, 
vörös és fokhagynia. Garas Károlyné 2 tojás, 
2 liter bab. Mestery Lajos jegyző 1 réce, fél 
kenyér, 1 zsombor buza-liszt, paradicsom. 
Barátit Kálmán 10 tojás, nagy zsombor bab. 
Holbok József 6 tojás, paradicsom, Fábiánná 
paradicsom, egy drb kenyér. Bárdossy Imrene 
10 tojás 2 kg. buza-liszt, 20 drb. vöröshagyma, 
paradicsom, 13 fej káposzta. Maráczi Gyula 
4 tojás, bab. Csirkovics Sándor egy zsombor 
kenyér-liszt, paradicsom. Szabó Józsefné 2 
tojás. Kis Géza kis zsombor buza-liszt, 4 to
jás, bab, 1 karé kenyér. Nagy Józsefné 3 tó
ja/, kis kosár krumpli. Bőcze Györgyné 1 L 
bab, 1 karé kenyér. Bősze Józsefné 1 I . bab, 
1 karé kenyér. Péter Józsefné kis zsombor 
bab. Szabó Jánosné kis zsombor bab. Busa 
Istvánné 4 tojás, 1 I . bab. paradicsom. Ko
vács Jánosné 1 kosár krumpli, egy drb. ke
nyér. Szőke Mihályné 1 1. bab, paradicsom. 
Mike Antal 5 tojás. Huszár János 20 fillér. 
Mike Gyula 2 .1. bab. László Mihályné négy 
drb. kenyér, paradicsom. Fesler István para
dicsom, kis zsombor bab. Szeli József para
dicsom, kis zsombor bab. Somogyi János 5 
tojás, kis zsombor bab. Czirók Mihály 2 tojás. 
Pöcs Józsefné 40 fill. Molnár Istvánné 2 fco-
rona. Fiedler Károlyné (Gércze) 20 tojás. 

Összesen egybegyűlt: 20 kg. kenyérliszt, 
30 kg. búzaliszt, 32 kg. kenyér, 62 kg. bab, 
12 kg. burgonya, 2 és fél kg. hagyma, 215. 
drb, tojás, 1 nagy ruhakosár paradicsom, 16 
lej káposzta. 6 korona 10 fillér készpénz, 
1 akó bor, 2 réce. •" — . * 

A gyűjtést Bárdossy Zoltánná urnő ve
zette és volt szíves áz adományokat fogatán 
Czelldömölkre szállíttatni. — *A gyűjtésben 
sejédkeztek: Nagy Róza és Ágoston Pálné.' 

Márton Elekné (OsUTyasszonyfa) 3 liter 
bab, 30 tojás. Gyömörey György (Inta) na
ponta kfilOuböző mennyiségű tej. Klaffl Gyula 
naponta 8 üveg szódavíz. Góczán N'.-uó 
(Alsóság) Vöröskeresztnek 10 korona. 

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

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

Jó karban levő, keveset használt 

R e m i n g t o 1-
i rögép 

azonnal olcsón eladó. 
. Cím a kiadóhivatalban. 

Egy ügyes fia 
lapunk nyomdájába 

t a n o n c u 1 
azonnal felvétetik. 



Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

Az Osztrak-Mapyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi föügynőksége. m -

Betéteket elfogadónk: belétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös 'kamatláb 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
Jelzálog--' folyósítunk. 

Pénzbeszedeseket és kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltnak szelvényeket,kisoroltértékpapirokhi. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjuk. 
Oaitály-sorsjegyi-ket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értek eker. 

óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett köicsöozünk. 

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat ;.z 
Első Magy. Ált Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Bankasiet körébe tartozó mindennemű 
megbízást ellogaduuk. 

Intézetünk kebelében működő .önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet' kényelmes l.eti v i s s z a 

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

OSZI 
VETÉSHEZ 

Corbin magcsávázószer változatlan 
árakon kapható. Corbin megóvja a 
vetőmagot varjak és egyéb madarak 
kártevésétől, üszögtől, rothadástól, 
férgektől. Egyszerű használati uta
sítás. Ezerszeresen kipróbálva, kitűnő 
bizonyítványok. — Olcsó. 

Dr. Keleti es Murányi Tefl

By£.etl Újpesten. 
Rendeléseket és kérdezösködéseket idejekorán kérünk. 

Czel idömölki J é g g y á r R . T . 

Gyárte lepünkön naponta 
(Villamos-Művek) 

mű jég kapható. 
Jégkiadás reggel 7— 9̂ és este^ó—7 óráig. 

M ü j é g ára helyben t ö m b ö n k é n t : 
(kb. n \ kgr.) 80 fillér-, fél tömb 40 fillér. — 

Nagybani eladásnál 100 kilogrammtól feljebb tömbönként 60 fillér. 
Waggon-rakomány 4 korona métermázsánként. -'" 

Vidéki fogyasztóknak a helyszínen átvéve tömbönként 60 fillér. 

A jégszelvények lehetőleg előző napon a Villany-telep irodájában megváltandók. 
7" • alvoautott Dí .kjr t t t Kiadat villisyerórt bwenduttt könyvnyoadájibss, Celldönólk 


