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éa mindennemű pénzilletékek. 

A háború és a társadalom. 
(Megjegyzés . A z ifjúság züllöttsége, cimú cikkre.) 

Már régon tul vagyunk az irtó há
ború harmadik évfordulóján és mégis 
egyre ádázabb küzdelmek szakadatlan 
láncolata követi egymást; a mai napig 
kiömlött tengernyi vér se józanította 
még ki azokat a meghatározhatatlan 
számú lelketlenül önző kufárokat, akik
nek egy parányi kis jóindulata, neme
sebb érzülete is elég volna ezen áldás
nélküli háborúnak aránylag rövid idón 
belül leendő befejezéséhez. Nemhogy 
belefáradtak volna a szilaj tülekedésbe, 
sót inkább nagyobb eróvel. mindig 
vadabbul gábalyitják, bogozzák össze a 
különböző szálakat s tokozzák még a 
csaknem örülésig felcsigázott gyenge i 
idegek veszélyes, romboló munkáját | 

Nem tudom, lángész vagy őrület I 
vezeti-e a borzalmas tülekedésben eze- j 
ket a felmagasztalásra régen megérett j 
gonosz embereket, ezeket a szegényebb | 
népség egyszerű kunyhóinak romjain j 
felépülő diszes paloták urait, a vagyon-
s z e r z é s i hajszában egészen elvakult ! 
kufárlelkeket'! 

ók az első feltevést tulajdonítanák 
Tnagntnak az összeharácsolt -csillogó-! 
kincsekben gyönyörködve, jómagam 
azonban az utóbbit írom alá többféle 
szempontból, mert. bár igaz az a tény, 
hogy a lángelmét csak egy hajszálnyi ' 
térség választja el az őrülettől, mégis -
óriási a különbség e két állapot követ
kezményeiben. 

A fenomén : a tüneményes tehetség 
csak nagyszerűét, nemeset, csodálatosat 
tud alkotni a semmiből, míg a meg
hibbant elme. az őrület határt nem is
merő szenvedélye még a tökéletes al
kotásokat is borzalmas gyönyörűséggel 
rombolja szét. . -

Megáll minden józan emberi ész, 
ba a különféle panamák végtelen soro
zatni olvassuk vagy halljuk s boszor
kány táncot járva forr, kavarog bennünk 
a határtalan düh, de féken kell tarta
nunk az indulatokat, mert a pénz ha- I 

talma nagy, a törvény szigora pedig 
kétségbe vonhatatlan. 

Fáj az igaz. becsületes embernek 
az érdekeknek ilyen erőszakos össze
ütközése, fáj az emberhez, mint maga
sabb szellemi tehetséggel megáldott 
természeti lényhez egyáltalán nem iillő 
ily nagyfokú elfa)utás, mert az örökös' 
kin csgyüjtési izgalom anélkül is meg
rövidíti a különben is rövidre szabott 
életet és kihatással van az epigonok : 
utódok egész életére, mely amúgy is — 
már régebbi idő óta — sok kívánni 
valót hagy maga után. 

Minek legyünk szándékosan lelki-
öngyilkosok akkor, ba kevesebb Tgény-
nyel és tiszta, finomalt lélekkel hosszú 
évtizedeken keresztül élvezhetjük a Te
remtő kegyeit; minik legyünk áz iíjti-
ság: gyermekeink gyilkosai ártatlan 
lelkük céltalan s indokolatlan megrab-
lásával, mikor olyan nagy boldogság az 
a lelki állapot, ha szelid megnyugvással 
örülhetünk mindennek, ' ami nemes, 
szép és jó. 

És itt teszem fel az epidemikus 
bajt, illetőleg e két szót: .Nem tudunk, 
vagy nem akarunk megváltozni, jók, ne
mes gondolkozású teremtmények lenni ?" 

mi : felnőttek kaparjuk le magunkról a 
földi salakot s csak azután kezdjünk a 
gyermekneveléshez. Az ifjúság züllött
sége, mely tényleg létezik, megrovást 
érdemel, de tetteiket kevésbbé szigorú 
mértékkel kell mérni, hiszen romlásuk 
is gyönge jellemű szüleik indolenciájá
nak eredménye. r: 
——Egyébként béke velünk I 

Kiss Berci. 

Ha nem tudunk, mert akaratnél
küliek vagyunk, az gyógyítható betegség 
mellett bizonyít, ha nem akarunk, ez 
súlyosabb eset. bátran erkölcsi eüllésnek 
nevezhetjük s kíméletlenül adhatjuk át 
a közmegvetésnek azokat a lelketlen 
szüléket, kik hajthatatlan kegyetlenség
gel törnek undok céljok felé s szivte-
lenúl hagyják önerejükre támaszkodni 
gyermekeiket. Kérdeni tehát, kitől és j 
hogyan sajátítsák el a gyermekek a jó.: 
modort, az idomosságot, egyszóval a . 
műveltséget, ba szüleik is képtelenek | 
nemesítő jó példával előljárni. 

Egy uj korszaknak kell eljönnie, 
hogy a töméntelen baj eltűnjék; egy 
özönvíznek: kínos szenvedések nyomán 
fakadt engesztelő, forró könnyeknek 
kelt majd elótörniök, hogy letisztíthas
sák azt a sok lelki Szennyet. De előbb 

A gabonatermés rekvirálása. 
A kormány — mint ismeretes el

rendelte- az egész gabonatermés rekvi-
rálását. Ezzel az intézkedéssel-mindenki 
tisztában van azzal, hogy most már a 
gálád román -árulás után valóban élet
halál harcot vívunk, amelyből fellétlenül 
győztesen kell kikerülnünk, és amelyre 
minden erőnket, minden energiánkat 
össze kell gyűjtenünk, meg lebet elé
gedve. A kormánynak ebben a rendele
tében látjuk azt a biztatást, hogy az 
állam nem hajlandó átengedni a legfon
tosabb élelmicikket a s p e k u l á c i ó n a k , az 
élelmiszer uzsorának, hanem maga akar
ja kezébe venni a nép ellátását a leg-

j^ükséi^esebbe^ 
Ez a rendelkezés biztató kezdet ahhoz, 
hogy a habom harmadik évében talán 
nálunk is rájönnek a hatóságok arra, 
hogy az ármaximálás mit sem ér az 
áruk rekvirálása nélkül. 

Szinte alig van valamilyen élelmi
szer, aminek az árát a kormány, vagy 
egyes városi hatóságok ne maximálták 
volna. Es mi volt eddig a maximálás 
következménye? Kivétel nélkül mindig 
az, hogy a maximált áru egyszerre el
tűnt a föld színéről. Mintha egyszerre 
elfogyott volna minden árucikk, mihelyt 
maximálták. Nem volt sehol az ország
ban a piacokon látható sem gyümölcs, 
sem paradicsom, sem krumpli, sem zsír, 
ha maximálva volt. Ahogy a maximális 
árat felfüggesztették, azonnal megjelen
tek a piacon az illető árok, természete
sen jóval magasabb árban. 
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Ilyen helyzetet idézeti elő még ad 
dig mindig a maximálás es az. hagy 
a maximálással nem járt együt t német 
mintára a rekvirálás is. 

Meri » nemei minta mutatja, hogy 
C9ak ennek a két intézkedésnek együtt 
van meg a kellő és kiránt Itatása. A 
kormány azután rendelkezvén ;u összes 
áruval, amelyei központok utján juttat & 
fogyasztóhoz, vagy esetleg a közvetítők-
hftí, tudja az ármegállapítást szabályoz
ni és viszont azt is megtudja akadályoz
ni, hogy az áruk eltűnjenek a föld 
színéről. 

- Mert mit ér a maximális ár akkor, 
ha nincs hozzá áru. A gabona rekvirá
láss ugyan kissé más szempontok alá 
esik. mint egyéb áruk lekvirátása, de 
mi meg vagyunk győződve róla, hogy 
az egész gabonatermés rekvirálásával 
kapcsolatban eszközlendíj intézkedések rá 
fogják birni a konnányt^egyéb élelmi
szerek rekvirálására is. 

Tudjuk, hogy a rekvirálnak bizo
nyos — néha .szűkkeblűén — megha
tározott- adagok a következményei. Azon
ban még ez is mindig helyesebb, mint 
az, hogy egyrészt az ország lakosságá
nak egyrésze bőségben él, fogyaszt, 
inig a másik része nem tud hozzájutni 
semmi élelmiszerhez sem, másrészt pe
dig az év elején már elfogynának bő
séges használat következtében az élelmi
szerek, és az eV második részébe eset
leg kukoricakenyérre volnánk rászorulva. 

Inkább a szük adagok, mint semmi 
élelmiszer. Minden erőnkkel kell küzde-

a 

Beírások apolg. finis! 
A vallás és közokt. mioister ur 

t 6. 11545. sz. rendelettel, Bgyélem-
mel aa élelmezéssel kapcsolatban ..több 
oldalról felmerült kívánságokra, a fotyó 
IMi—17. tanév megnyitását áz összes 
középfokú tanintézetekben f. é. október j 
hó l-re halasztotta el. 

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

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

kí előadások okt. 5-én kezdődnek. 
Kemenesi 

igazgató. 

H Í R E K . 
As ev. püspökválasztás. A Soproni 

Napló szerint a közhangulat után Ítélve biz
tosra vehető Kapi Béla volt körmendi, je
lenleg szombathelyi lelkész ev. püspökké le
endő megválasztatása. Egy komoly jelölt lett 
volna még: Payr Sándor soproni thenlogiai 
tanár, ki azonban határozottan kijelentette, 
hogy a jelölést semmiképpen sem fogadja el, 

! sőt ö is csak Kapit ajánlja s igy az országos 
[ hirü, irodalmi működésű, tivaló szónok és 
I jeles szervezőtehetségü, alig 40 éves tetterős 
i Kapi lesz a nagy Gyurátz méltó utóda. 

Egyházi zene. Az elmúlt vasárnap 
I volt CzeUdömölkön az úgynevezett teniplom-
i bucsu, vagyis -az apátsági templom felszen-

nünk az antant nagy haditerve a kiéhez- j telesének évfordulója (1780. szept. 10-en 
tetés ellen, mert az antantnak már csak 

"ebben az utolsó -eszközben van—bizt> i 
dalma. Tudja és lát|a, hogy katonai té- i 
ren még a román hadsereg béávatkozá- j 
sa sem jelentett számára semmi előnyt i 
és még ez sem tudta a hadiszerencsét 1 
ugy az ö javára fordítani, hogy a mi I 
eddig elért nagyszerű eredményeinkkel I 
szemben valami értékes eredményt pro-
dukált volna, de semmiesetre sem tudja 
annyira az ö javára fordítani, hogy ben
nünket legyőzhessen. 

Ha tehát mindezt katonai téren el 
nem tudja érni, el akarja érni gazda
sági téren, a kiéheztetéssel. Ez pedig j 
nem fog sikerülni neki, mint ahogy ] 
nem sikerült két éven keresztül, de ne
künk mindenesetre előreláthatóan kell.-
gondoskodnunk arról, hogy valóban ne 
s i k e r ü l h e s s e n . 

Ha gondoskodunk, akkor a gyöze-
l e m a mienk Je.-z és örömmel kell lát-
nunk, hogy a kormány valóban gondos- . 
kodik is róla. . < 

szemelte fel fclsőszopori Szily János, a szom
bathelyi egyházmegye első püspöke!. Ez al
kalommal á délelőtt 9 órakor tartott fő-
isteniszolgálaton, ' melyet sub infula tiollósi 
Rupert apat véezell fényes segédlettel, Holler 
Konrád pápai bencéstanár, csellómüvész és 
Szűts Gyula nagyváradi orvostanhallgató, 
hegedűművész. Barabás Ernő czelldömölki 
fótaniló, apátsági kántor mesteri orgona-
kísérete mellett két betétet játszott, melyek 
nagyban emelték a hívek ájtatos hangulatát. 
— Itt említjük meg, hogy már régen volt 
annyi bucsus, mint a múlt vasámapofj.\Kü-
lönösen a késő este égő gyertyákkal bejövő 
zanatiak 500-an, a kora reggel, még sötétben, 
szintén égő gyertyákkal jövő felsőpatyiak 400 
tagból álló csoportja említendő meg a sok 
apró csoport közül. 

Vármegyei közgyűlés Vas vármegye 
törvényhatósági bizottsága holnap tartja köz
gyűléséi. Ezt megelőzőleg pénteken az állandó 
választmány gyűlésezett, melyen a közgyűlési 
előkészítő ügyeket tárgyalták le és az egyes 
albizottságok tágjaiul' tették meg a jelöléseket, 
ezek között az esküdtlajstrom ellen beadott 
felszólamlásokat elbíráló bizottságba járásunk 
részéről dr. Pletnits Ferenc ügyvéd hozatott 
javaslatba. 

« * V ^ ^ s ^ ^ i e l k a u ? 
Sokan kérdezik, mióta Kapi Béla Körmendről 
Szombathelyre került lelkésznek. Persze. 4 
találgatások hol 'ide, hot oda irányainak. Ér
tesülésünk szerint, abban az esetben, ka 
Szabó István, * kemenasmaga»i község nép
szerű, nagyludo nányu s kitűnően szónokló 
ev. lelkésze pályáznék, megválasztatása biz
tosra vehető. A körmendiek c~.t nyernének-
Kapi Béla helyére méltó utód kerülne. 

Erdélyi menekültek érkeztek Czell-
döinölkre, 21 család, kikel az állomáson dukai 
Takách Marton főszolgabíró és a Vöröskereszt 
hölgyei fogadtak; ruhát is osztottak ki, össze
írták a segélyre szorulókat s elhelyezték óket 
CzeUdömölkön és Alsóságon. A menekülők 
kőzött volt egy uri család is, ők szintén az. 
utolsó pillanatban meurkültek, halra hagyva 
összes holmijokat, csak az eletüket mentették 
meg. .AZ úrinő 3 kis gyermekével érkezett 
meg, kiket az uton elszeovedett sok viszon
tagság és nélkülözés nagyon meggyötört. 
Gyümörey György inlai földbirtokos, máj. 
főellenőr értesült a család szomorú helyze
téről, meleghangú táviratban intézkedett, hogy 
urasági kastélyában barátságos otthont uial-
janak. Uyömörey, ki a helybeji Vöröskeresztet 
elejétől fogva támogatásban részesiti. ez ujabb 
nemes cselekedete nem szorul dicséretre. 

Halálozás. Szabó Ferenc polgártársunk, 
ki hal évvel ezelőtt ünnepelte házasságának 
50 éves jubileumát, pécteken délután é l e t é i 
nek 83 ik evében befejezte életét Halalát 
özvegyén kívül két férjezett leánya, két vöje, 
tizenkét unokája és négy dédunokája gyá
szolja és .« gy.' - baii resztvesz a család szá
mos tisztelője is. Temetése ma délután fél 
4 órakor les*. 

Jegyzőválasztás Sarvárott Kecské
méin;- István lemondásával megüiesedett a 
sárvári főjegyzői állá.-. E hó 5-én télt le a 
pályízaii határidő Ezen állásra ' Velancsics 
Pál gérczei körjegyző, Bődy István dukai 
földbirtokos veje is beadta pályázatát és a 
képviselőtestület az általa kívánt feltételeket 
megadta. Kilátás van rá, hogy a választás 
hamarosan megtörténik és Velancsics Pál 
lesz a sárvári főjegyző. 

Erdélyi menekültjeink javara folyta
tólagosan a következő adományok folytak be: 
Czelldömölkvidéki körjegyzöséu gyűjtése: 
Kemenesmihályfa 8750 K. Kemenesjömjén 
5120 K, Tokorcs 37 K, összesen 1757Ó K. — 
Jánosháza nagyközség gyűjtése: 507 94 K. — 
Kemenesmagasi körjegyzőség gyűjtése: Ke-
menesmagasiban 24712 K, íizergényben 80 K, 
összesen 32712 K. — Nagysimonyi kör
jegyzőség gyűjtése: Nagysimonyiban 22234 K. 
— Alsósági körjegyzőség gyűjtése; Alsóságon 
10O16 K. — Somogyi Aladár tb. főszolga
bíró 3 ik gyűjtése: Grűnfeld József 20 Kv 
Bánóczy István 5 K, dukai Takách Ferenc 
10 K, Bográr János 10 K, Brandl Fülöp 
2 K, Kontz János 1 K, összesen 48 K, — 
Katona Fülöp bankigazgató gyűjtése: özv. 
Deutsch Sándorné 2 K, Wallner Sándor 5 K, 
Bárdossy Zoltán 5 K, összesen 12 korona.— 
Tóth Gábor intéző gyűjtése Intán: 4764 K. 
— VönOczki körjegyzőség gyűjtése: Vönöckőn: 
10232 K, Merseváton 7490 K, összesen: 
17722 K. — A folyó heti gyűjtés összesen 
1678 korona 12 fillér. Ebhez a mait heti 
gyűjtés 5403-20 K. Összesen befolyt 7081-32 
korona. — Qottmann Bódog pénztáros. 
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címzett jóthi prépost roll. A 
király most ezt a címet dr. Kereszty Viklor 
yiozsonyi kananoknak adománvozta. 

Jótékonyság. Tóth Gábor intai intéző 
az uradalmi Cselédek között a menekültek 
javára gyűjtést rendezett, mely 47 koronát 
eredményezett. Tóth ezzerYiemcsak a mene
kültek háláját szerezte meg, hanem »r. egy-
szerü emberek között a jótékonyság írüht 
talo hajlandóságot is fölkeltette. 

Orosz fogságból. Balassa István, özv. 
dr. Balas a Jenőné*^ 9», levelet irt özvegy 
édesanyjának* fogságaitól (Tockoer, Láger 
Samara Guberma), melyben értesiti, hogy a 
küldött pénzt megkapta, ruhát ne kü'djfln 
neki. mert a svéd vöröskereszt teljesen fel
öltöztette, még (ootbatl lapdát is kaptak 
szórakozáshoz. Ez a hir soknak vigaszul is 
szolgálhat, kiknek hozzátartozója fogságba*.; 
került. 

Az nj bevonulások. A honvédelmi mi
niszter napokban kiadott rendelete szerint az 
1866. január 1. és 1871. december 31. között 
született és a legutóbbi sorozáson alkalmassá 
lett népfelkelők október 2-án, az 1872. január 
1. és 1884. dec 31. közölt születettek ok
tóber 10 én tarlozoak bevonulni. 

Egy menekült e lbe t i é lá te . , Hogy az 
oláhok milyen alattomossággal jártak el ve
lünk szemben, elbeszélte egy öreg csíkszent-
mártoui kávés, hogy a magyar határnál épült 
határrendőr laktanyában megjelent a hadüze
net napján, vasárnap este 10 órakor egy 
piszkos oláh ember és 6 marhát hajtott 
maga előtt, melyet olcsó áron megvételre 
kinalt az őrs parancsnokának. Ez rögtön meg 
is vette és kifizette a marhákat, mire egy 
oláh azt mondta, még tudna, áthajtani többet 
is, akár az egész évben ellátja a legénység 
husszükségletét. Hányan .vannak itt, — kér
dezte. Az őrség parancsnoka megmondta, 
hogy 69 en. Az semmi, — lelelte az oláh, — 
mindjárt .hajtom a marhákat! És eltávozott 
Éjfélkor rátört az őrségre kel század oláh 

a vasoti igargai 
! kat, hogy szeptember h ' 38 ikáról október 

elsejéi* virrad" éjjel egy órakor igaziisák 
j viasza az órákat tizenkettőre. Ezzel életb-lép 
1 a régi időszámítás. 

Helyesbítés. A >Kemenesalja' mult 
I vasárnapi 37-ik számában foglalt >Erdélyi 
1 menekültjeink, cimü közleményébe egy kis 
! tévedés csúszott be. Ugyant*.abban az állit-
j ta ik, hogy az egész begyült összeget 5403-K 
| 20 fillért Somogyi Aladár tb. főszolgabíró 

gyűjtötte. Somogyi Aladár tb. ftjszolgabiró ur 
felkérése folytait ezen téves adatol helyes
bítve közlöm, hogy nevezett ur 1-ső gyűjté
seként 2065 60 koronát, 2-ik gyűjtéseként 
739 koronát szolgáltatóit be, a igy 2804-60 
koronával partidnál az 5403 korona 20 fillér 
főösszegben. Azóta 3 ik gyűjtésének ered
ményeként beszolgáltatott ismét 48 koronát, 
tehát gyűjtésének összeredménje ma: 2852 K 
60 fillér. — Ezen sok fáradságos utánjárásába 
került szép eredmény, igazán elismerésre 
méltó. — Katona Fülöp bankigazgató ur 
1484 koronát gyűjtött, a többit az adakozók 
közvetlen fizették be a bizottság pénztárába. 

Qöttmann bizottsági pénztárnok. 

Az • burgonya! A ínuíl számunkbán 
közöltük azt a kormányrendéletet, mely a 
burgonya árának maximálását hozta; ugy 
látszik azonban, hogy sok eladó kutyába se 
veszi s még mmázsájáért 40 koronát is elkér 
némelyik. Ha hivatkoznak a maximált árra, 
vállátvonva mor.dják, hogy még OÍDCS .kido
bóvá.. Talán jó volna megrendszabályozni a 
burgonya-uzsorát! 

Adományok a sebesült katonák rá
táéra. A czelidömölki Vöröskereszt kórház 
és vasúti Uditö ailomás részere az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 10 liter tej. 
Klaffi Gyula naponta 8 üveg szódavíz. Ko
vács József Mer-e. 1 zsák zöld paprika, 50 
drb. kel és káposzta, 1 kosár paradicsom. 
Honig Samuné 1 kosár paradicsom N . . N. a 
vöröskereszt konyhának 50 K t. N. N. 10 K-t. 

A tagat tolvaja. Nagy feltűnést keltett 
katonaság, az őrség felét lemészárolta." Egy ! annakidején, hogy a helybeli pályaudvaron 
százados vezette őket, akiben a határreudörök 
ráismertek a marhahajtó oláhra. 

Adomány a Félix-ligetnek. A Félix-
liget alapja javára Huber Sámuel ur kerae-
nesmagasi földbirtokos Somogyi Aladár tb. 
főszolgabiró ur utján 60 koronát adományo
zott. Fogadja szives adományáért hálás kö
szönetemet. Qöttmann Bódog liget-pénztáros. 

A czelidömölki járás hadiadótf izetöi. 
A szombathelyi kir.\ pénzügyigazgalóságon a 

hadiadót kivető bizrfíts.ig dr. Bjzerédj István 
nyug. főispán elnöklésével a héten állapította 
meg a czelidömölki járás hadiadóját. A bizott
ság 2 4 esetben állapítottjusg hadiadót---am
ijei a következők fizetnek: Szőgyény-Marich 
Ferencné, Berzsenyi Dszső, Raffei Mihály, 
Rosenbergér Miksa, Szegál Vilmos, Szabó Ká
roly, Rőh .Pál, Németh Márkus, Deutsch Gyu 

már többször hol ez, hol az tűnt el. Gopcsa el
lenőr, főnökhetyettesnek sikerült kinyomozni 
a tetteseket, mire a csendőrség a megejtett 
vizsgálat és házkutatások után az ügyészség
hez tette át az ügyet. — Az ügyészség vád
irata szerint Celldömölkön március 25-ike 
elölt, most mar meg nem állapithaló'időben 
különféle ingóságokat vittek el a vasútról Bo-
ross Ferenc 42 éves káldi születésű Máv. ko
csirendező és társai, akik a sok száz koro; 

nára menő ingóságokat hazavitték és otthon 
elrejtették. Emiatt öt asszonyt is — orgazda
ság bűntettével vádolva — vád alá helyeztek. 
A bizonyítási eljárás eredméuyeképen Fehér-
pataky László kir. főügyészhelyettes csupán 
Boross Ferenc, Kerék János és Kovács Róza 

' ellen tartotta fenn a vádat és pedig a két 
1 utóbbi ellen bűnpártolás miatt A törvényszék 

la, Deutsch Mór, Horváth József, Kleiű Vil- | Heimler Ernő dr. védelme után a beismerés 
mos, Klein Jakab és Klein Izidor Czelldömölk, ! " 
Vidos József Kemenesmihályfa, Zollner Vi l 
mos Jánosháza, Raflel Pál Jánosháza, Güns-
bergér Ignác Alsóság, felsöbüki Nagy Sándor 1 
Egyházashetye, Radú Elemér Kemeneshőgyész, 
Háczky Sándor és Szüts István Magyargencs, I 
dr. Raffei Dénes Izsákfa. 

ben levő Boross Ferencet két hónapi fogházra 
Ítélte, azonban tekintettel nagy családjára 
(nyolc gyermeke van) és azoknak a tárgyak
nak, amelyet ő elvitt, csekély érté
kére az állásának elvesztésére vonatkozó 
mellékbüntetést nem alkalmazta. A törvény
szék a másik két vádlottat felmentelte. 

ibenböl történt 
m e m k ü l é s ü i - t ' k ó z o e r ^ 
rünk; Szakács István 24. sz. pályaőr es Sza
kács Aona Gyulafehérváron a vonatról leszállt 
és ott elvesztettük. Akinek tudomása volna 
tartózkodási helyükről, vagy valami egyebet 
tudna róluk valaki, szíveskedjek értesíteni 
aggódó feleségét és családját, kik a vasmegyei 
Alsóság községben vannak. 

Mozi. Az Apolló Színház mai előadásá
nak műsorán ismét egy nagyszabású 3 felvo
násos detektív-dráma szerepel: »Egy titokza
tos eset. címmel. A műsort kiegészítik aktu
ális és humoros képek. Az előadásokat vouös 
zenekar kiséri. 

Bérlat. A. répczeszentgyörgyi püspöki 
uradalmat Mikes János gróf megyéspüspök 
évi 88 ezer korona haszonbérért a czenki 
cukorgyárnak adta bérbe 16 é v r e — cukor
répa termelésére. " 

Buba a menekülteknek. Még az első 
menekülteket szállító vonat be sem érkezett, 
már városunk lakosai tömegesen hordták a 
nélkülözhető ruhadarabokat a városházira, 
bogy az arra szorulókat segélyezzék. Ruha
neműt adtak: Patyi Jónás 4 szoknya, 2 btuz. 
1 női kabát, 1 férfi kabát. Varga Istvánné 1 
kötény, 1 bluz, 1 szoknya. Tóth Antal 1 ka
bát, 1 mellény. Redőcs Karolyné 1 női kabát, 
6 bluz. 1 ing, 2 kötény, egy fejkendő. Bass 
Vilmos 1 pár cipő, 1 bluz, 1 szoknya, 1 fej
kendő. Böjtös János 2 női ing, 1 slafrok. 
Nagy János 1 bluz, 1 szoknya. Szép Teréz 
3 bluz, 1 szoknya. Baranyai Béla 3 bluz. 2 
szoknya. Klein Jakabnó 4 pongyola, 1 férfi 
mellény, 2 bluz, 3 kötény. Móricz Dénes 1 
mellény, 3 kabát, 2 nadrág, t trigó, 1 női 
bluz. Kreiner József 1 női kabát, 1 szoknya, 
1 meleg kendő, 3 bluz. Mócsi Miklós 3 szok
nya, 2 gyermek szoknya és 2 alsónadrág. 
Úzv. Bogács Józsefné 1 fejkendő, 2 női kabát, 
2 bluz, 3 szoknya.*^>őcz-,Juliska 2 gyermek 
kabát, 1 trigó, 1 szoknya, 2 pár gyermek cipő. 
Hubert Sámuelué 3 bluz, 1 pongyola, 4 gyer
mek ruha (bársony), 2 női alj, 1 fejkendő. 
Koczor József 2 szoknya, 1 bluz^ 7 gyermek 
öltöny. Pajor Ferenc 1 szoknya, 1 bluz, férfi 
ing. Rosenberg Miksáné 6 szoknya, 8 bluz, 1 
női kabát, 1 nadrág, 1 mellény gyerm. Ke
mény József 1 sapka, 3 slavrók. Rőh Pal 3 
női ing, 5 alsónadrág, 1 szoknya, 1 törülköző, 
(posztó) kabát, 2 slafrok, 1 bluz. Prinz Fe
rencné 2 női ing, 4 szoknya, 2 bluz, 3 kötény. 
Dr. Király Jano> 7 gyermek ing. 1 pár c\pö> 

2 sapka, 1 női kabát, 1 slafrok, 1 hői mel
lény, 1 alsó rekli, 1 bluz, 5 flanel gyermeknek, 
2 törülköző, 2 gyermek paplan. Schwarz 
Sámuel 2 gyermek szoknya, 2 rekli, i 
nadrág, 1 kabát, 1 mellény, 1 gyermek kö
peny, H sapka. Prózli József 9 női rekli, 1 
gyermek kabát, gyermek szoknya, 1 i öi ka
bát. Berta Dávidné 1 pár harisnya, 2 fi rfi ing, 
2 bluz, 1 szoknya, 1 kötéuy, 1 napykendő. 
Bognár János 2 férfi nadrág, 1 szoknya. Né
meth Márkus 2 női kabát, 2 blnz, 2 slafroki 

1 női mellény, 1 női ing, 7 pár harisnya, 2 
kendő, 1 nyakravaló, 49 drb. kézelő. Takács 
Emil 3 gyermek rekli, 6 gyermek szoknya, 3 
gyermek ing, 2 gyermek bugyii, 1 női rekli. 
3 slafrok, 2 szoknya, 1 gyermek mellény, 2 
pár harisnya, 1 pár gyerm. cipő, 1 fejkötő, 1 
sapka, 1 gyermek trigó, 2 hángédli. Dr. Géfin 
Lajosné 2 ing, 2 női bugyii, 3 szoknya, 2 női 
mellény, 1 női bluz, 3 nyakkendő. B -T 



Imréné, .1 szoknya, t bjuz. 2 női ing, 1 férfi 
alsónadrág. Horváth József 3 pár cipó, 4 női 
ing, 7 szoknya, 5 bluz. 4 női mellény, 2 férfi 

—trisó, l . n ő i bugyii, 1 férfi lábravaló. 1 női 
kötény, 1 vánkoshuzat. 1 fejkendő, 8 pár 
harisnya, 2 férfi sapka. Honin Sámuelné 1 
Dói kabát, 1 szoknya, 1 bluz, 1 slafrok. Spit-
zer Adolf 2 nadrág, 2 kabát, 2 szoknya, 1 
sapka. Király *Janosne 3 női alsOszoknya, 3 
b'uz, 1 slafrok, Dr. Pletnits Ferencné 1 női 
kalap, 5 bluz, 5 szoknya, 2 kötény, 1 fej
kendő. Hellem Sándor 2 női kaliát, 1 bluz, 1 
slafrok. 1 gyermek kabát. Üzv. Deim Sán-
dorné, 4 bluz, U szoknya', 1 fejkendő, 2 ing, 
1 par harisnya. Üzv. Gayer Gyuláoé 4 női 
ing, 2 férfi ing, 1 háló bugyii, 1 szoknya, 1 
törülköző, 1 meleg kendő. Gellért Róza- 1 
kabát, 3 bluz, 2 szoknya. Ányos Latzlóné 1 
kabát, 6 bluz, 2 szoknya, 4 kalap, 1 sapka. 
Somogyi Aladárne 20 drb. gyermek ruha. 
Wittmann Adolfné 11 drb. ruhanemű. Zárda 
10 drb. gyermek ruha. 

Szerkesztői üzenet. 
Debrtczen. A cikket pénteken délután, 

a levelet szombaton reggel megkaptuk! A ré
gen elmaradt levélírásra most már sor kerül, 
ügy-e ideje. Szívélyes üdv. 

Isonzófront A tárcára sor kerül, harc
téri verset kérünk! A viszontlátásra. 

A* f. tizedes A lapot cimére megindi-
toituk. Katonáknak táberi-postan dijmenLesen 
küldjük. * 

OSZI 
VETÉSHEZ 

Gorbin 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 "gS.6" Újpesten. 
-Rendeléseket és kórdezósködéseket idejekorán leérflnk. 

Czelldömölki J é g g y á r R . T . 

Gyárte lepünkön naponta 
. (Villamos-Művek) 

mujeg 
Jégkiadás reggel 7—'1,9 és este 6—7 óráig. 

M ü j é g ára helyben t ö m b ö n k é n t : 
..... (kb. \2% kgr.) 80 fillér-, fél tömb 40 fillér. 

Nagybaui 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. 

-* űi*. ' u * Nyumtalta *• kiadj*; 'biiikgravi- Niti.lur Ciillilomolk. 


