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Árleszállítás. 
Berlin város tanácsa a muff héten 

egy szép napon összegyűlt és a követ
kező dolgokat intézte el : Megállapítottá 
bizonyos élelmiszerekből a fennálló kész
leteket, megállapította, hogy ezek az 
áruk- és készletek elegendők a lakosság 
élelmezésére erre a szezonra és akkor 
kimondta azt, hogy bizonyos dolgoknak 

' az árát leszállítja. Először is leszállította 
a kenyér árát á hivatalosan megállapí
tott 42 pfennigről 34 pfennigre, azután 

4eszáln^othLj_itorjgojrya^kilóját 12 pfen
nigről 11 pfennigre és végül határoza-
tilag kimondotta, hogy a legközelebbi 
napokban leszállítja a borjúhús ..árát. 

Ezzel azután al volt intézve bárom 
fontos népélelmezési kérdés. Anélkül, 
hogy hazafia tlanok lennénk, meg kell 
csodálnunk a német erő és szervezett
ség ez ujabb példáját. De nem csak 
meg kell csodálnunk, hanem követnünk 
is kellene. ~~ .... -

Berlinben radikálisan elintézik az 
élelmezési kérdéseket, amelyeli nálunk 
mmdetrrentber feje fölött mint valami 
DamokleS kardja lebegnek, Nálunk pe
dig virul az élelmiszeruzsora, oly ma
gasak az élelmiszerárak, hogy szinte 
csak távcsövei lehet látni és hatósá
gaink legnagyobb és legkomolyabb igye
kezettik merteit sem tudnak ezen a mai 
helyzeten segíteni. '., . 

Rudij segiiségrp okY_cskiiüL szül;-

tiltsa. Maga az. a tény A hogy van egy 
rendelet papíron, nem ér semmit. Nem 
szabadna arra várni, hogy magánosok 
a maguk jószántából jelentsék fel azo
kat a kereskedőket és eladókat, akik az 
élelmicikkek árát túlhajtják, mert nagyon 
kevés embernek van ahhoz kedve és 
ideje, hogy feljelentése után számtalan
szor elszaladgáljön a rendőrségre, ha
nem magának a "rendőrségnek és a 
közigazgatási hatóságnak^ kellene arról 
gondoskodni, hogy hivatalból-üldözze az 
árfelhajtókat. 'Ez voJrta~lWegeiső eszköz 
a r j ^ Jtogy^eiietséjgés legyen a közélel
mezés biztosítása a szegényebb néposz
tály részére is. 

A másik eszköz a rekvirálás volna. 
Mát azt megállapítottuk, hogy az ár-
maximálás rekvirálás nélkül mit sem ér. 
A mejitnált áron senki sem akar eladni 
és eddig mindig azt tapasztaltuk, hogy 
mihelyt egy arti maximálva van, eltűnik 
a piacokról és-' kereskedésekből. Ennek 
a legjobb példája volt a fővárosban az 
utóbbi hetekben a paradicsom, amely
nek árát 36 fillérre maximálta a fővá
ros, mire természetesen egy darab pa
radicsomot hetekig nem lehetett kapni a 
fővárosban. Mikor a maximálást meg
szüntették, azonnal teli lettek á fővárosi 
piacok paradicsommal, de természetesen 
,50 fillérért számították kilóját. A maxi
málás tehát csak akkor járhat haszon
nal, ha egybe van kapcsolva a készle
tek megállapításává], vagy esetleg tna-

ség van. A segítésnek legelső módja az - g r e k v i r á i á s s a | 

volna, hogy a hatoságuk pontosan | 
ellenőrizzék, hogv az élelmezésre vo- I a harmadik intézkedés, amelyet 
natkozó rendeleteket pontosan, és szi-.j közgazdasági hatóságainknak meg kellene 
gon l a „ betartják-e mindazok, akikre vo- | » z v o l l i a - »<W 8 különböző 
hatko/ik, elsősorban a kereskedők. Ná- , jegyek használatát ,ts szigorúan ellen-
lünk is vannak árniaximálások és ezeket | orazék. Ma még kenyérjegy sem kell. 
az ármaximalásokat mindenki kijálsza. , nemhogy, az egyéb, jegyek használatit 

'Természetes, inert hiszen a -vevő, aki. I szükséges volna. 

altot, 

t és mindennemű pétcdlletéket ' 

Szabad erkölcsök. 

teheti, szívesen ad a maximális árnál 
többet, ha nincs, aki ezért megbüntesse, 
a kereskedő meg annál inkább szívesen j 
számit nagyobb összeget, mintamennyit 
a maximálá8i remjelet megenged, ha 
van, aki megfizeti, de nincs, aki-' ineg-

Ha a keszletek pontos eloszlásáról, 
a rendeletek szigorú megtartásáról valaki 
intézkednék, meg - vagyunk győződve 
róla, hogy nemsokára mi is ott tart
hatnánk, ahol a berliniek r az árle
szállításnál. 

A történelemből azt látják, bogy 
minden nagyobb háború után az. erköl
csök nagyon eldurvultak. Nem bizonyos, 
hogy e háborn befejezte után a mi er
kölcseink is nagyobb változásokon fog
nak keresztüli!,enni. Katonáink békés 
polgárok sorából kerültek ki, kik újra 
örülni fognak, hogy mesterségük
höz visszatérhetnek. Régebben n zsoldos 
hadak idejében a hadvezérek mindent 
megengedtek katonáiknak, csakhogy an
nál- jobb kedvvel harcoljanak. Ma ter
mészetesen mas erkölcsök uralkodnak a 
hadseregekben is. 

Bármilyen csodálatosan is hangzik, 
asszonyaink modorán és viselkedésén 
sokkal inkább meglátszik a háborn ha
tása mint a férfiakon. Nagyon „sok nó-

. nek elment a férfi támasza a háborúba 
! és bizony nagyon sokan már • vissza 
' sem fognak térni többe. Az itthon ma-
1 gukra maradt nőket két csoportra oszt-
| Itatjuk. Még pedig: azok, akik az elment 
' emberük helyett maguk látnak' kenyér-

kereset után, helyettesítvén a családfőt. 
! A másod:!; csoportba tartozok viszont 
j az elment férfi helyett keresnek más 

támaszt, illetőleg más támaszokat. Bizo
nyos ugy az első, mint a második fajta 
nőnek a modora és világfelfogása ala-

- posan megváltozott. Mig az elsők a női 
nemnek csak hódolatot és elismerést 
szereznek, addig az utóbbiak az elsők 
verejtékes munkáját és nemük értékét 
lerontják és sárba tiporják. ' - • 

A női nem fiatalság felreérti a 
„szabad" és „könnyelmű" szavak fogal
mát, melyek egyáltalában nem azonosak. 

Sok tekintetben előnyére válik fia
tal hölgyeinknek, ha függetlenül tudnak 
megélni, azonban ezt az előnyt nem 
szabad túlzásba vinni, mert káros lesz. 
Amerikában már jóval régebben vívták 
ki maguknak a teljes függetlenségüket 
á nők, csakhogy ott nem a ' cigarettá-
zásba és a kokoltaágban merül ki ez a 
függetlenség, hanem a munkában. 
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Szállítják a halottakat. 
KgJ Jájiyea reaite-

ségekkM vis-zav.-rtoi»sz 
ezredben, eWelyfiek 
lisztjei *Otül «e fc'ürfaT'-
segelá* Ménéi tobb et-
*»eit, nertireg moghaté 
t;yasi ,-te!i' | . / íel,-l-l lar 
tollak. Enő írja Luigi 
Barziui a következeket: 

A tisztek >papá«-nak szólítottak. Tábor
nok volt, stemetbA -Mstkvseg, ereiy es aka
raterő sugárzói: es összevont szemöldöke mö
gött eztnjdság rejtőzött. t5 'is elesett. Az er
dőbe lecsapott egy granat es megölte. 

Glédabau anuak a katouak. Neui érlek 
rá összevarrni a lyukai, amelyet az ellenség 
drotaOvetiyei tép%z ruhájukon, ugy jöttek, 
ahogy felkeltek a muokaboi, kissé piszkosan 
és züllötten, mert víz sincs, a térdük és kö
nyökük foltos és e foltul a víz se 'mossa le 
többé. Teljes készenlétben vannak, roskadásig 
megrakott boroyuzsák hatukou. Egyik-masik-
nak vérzik vagy be van kötözve a keze. a 
drótsöveuyek nemcsak az egyeuruhakal lé
pik szét. A csapátok előli all egy szikár liszt, 
élesmeiszesü'vonásokat, egy őrnagy,-aki egye
lőre utódja az eleseti tábornoknak és brigad-
párancsnokka léptették elő. 

Egy teherautó jő zörögve az orszagutoo. 
Ez a halottas szekér. Az autó megáll. Hat 
tiszt leemeli a kupontól es letetzi a köves 
földre, fenyőgalyakból font koszorút helyeznek 
reá, abban az erdőben vágtak azokat, amely
ért oly e lkeseredett harc folyt. A csapatok 
tisztelegnek. 

Hely csend. Nem hallani mást, csak az 
ágyuk dörgését, a robbanások dörgő visszhang
ját es a nehéz lövedékek süvítesét, amint a 
kékes légen al tuvaröpUluek halálos útjukon, 
kopáran, szQrkéu és lenyűgöző némaságban 
emelkednek ki a függőleges sziklaszálak a 
sölél fenyvesből, amely nehéz bundaként 
nyomja a tajal. Azotiail eget hasító hegy
ormot, rettenetes komor es impoualo temp
lomai a természetnek. 

Ebben a vad és rejtelmes világban ez 
egyszerű búcsúnap lenyes ua.yságra emelke
dik és miként egy kuály temetésén, azt is 
az ágyú teszi még ünnepélyesebbe. 

Mindenki csendesen és mozdulatlanul 
ail. A csapatok áhítattal hallgatlak a hangot, 
amely a vadon magasztos csendjében lebeg 
Egy liszt a tábornok holttesténél nevükön 
szólítja a brigád halottait. És ahogy surra 
felhangzik az elesett tisztek neve, ugy érezzük, 
mintha a halottakat ünnepélyesen tetemre ] 
hívnák. És mintha itt állanának közben akik 
nemrég a katonák élén harcoltak és most 
már Csak emlékükben élnek. Minden egyes 

névnél a hős férfiak sorából halkan de nem 
áthatóan megszólal egy hang: Jelen. 

Távoli haii-oi. ezek, a Mrzli Vrh felől 
'jönnek, a folgariai fensikról, a Monté Beldo, 
a Monté Zebio felől, egyik-másik tisztábban, ] 
erőteljesebben, mint a többiek, amelyek nem I 
máról és tegnapról valók. És felújulnak ismét I 
a rohamtámadások és véres kézitusák emlé- ) 
kei, a borzalmas erdőben szédilő sziklákon, 
meredek jéghegyekeu dult csatáké. A háború 
egész eposza elrouul a halottak tetemrehivá-
sakor az élők előtt. 

Á Monie Zebio felől szakadatlanul dö
rög az ágyú, azt mutatva, hoíy még nincs 
vége « MadeleauMfc. Bár solyos veszteságeket 
szenvedett, mégis rohamot intézett a brigád 
a Zebio ellen. Szabályos időközökben még 
mindig szólnak az ágyuk a csúcson, amelyet 
Visszafoglaltwik, elveszteltüuk. Mindenfelől re
á l* sarkadt az ágyútűz és vejre is vissza 
kellett vouuluumt az erdúbe. Ott találta a 
tatonMinkol a araa.il. Környezetének minden 
emberét ugyanaz a itrahát sebesítette meg. 
Sápadtan, meghatottan, bekötözött nyakkal és 
vállal, egy katonára támaszkodva aiiajszáray-
segéd a koporsó mellett. Nem akart bent 
maradui a lábon korházban. A tábori pap 
szintén megsebesülve, (elkötött karral buzdítja 
a katonák,ii. hogy engedelmeskedjenek a tá
bornok utódjának, amint engedelmeskedtek az 
elhunyt vezérnek. Látja, hogy sirhak az em
berek. Erősen rájuk szegzi tekintetét és emelt 
kézzel szól: 

— Csak sírjatok katonák I Azoknak a 
szemeknek, amelyek szemébe néztek az ellen
ségnek, szabad sirniok. Senki sem fogja mon
dani, hogy leomló könnyeitek a gyöngeség jelei. 

Lent az országúton, amerre ellát a szem. 
hosszú menetbeti visznek koporsókat. 

H Í R E K . 
Dj ireirafr A király Pálinka, Géza 

alsósági esperespiébanost a szombathelyi egy
házmegye tiszteletbeli kanonokjává nevezte 
k i . A kinevezés társadalmunk minden réte
gében őszinte ötömet keltett, tneat «z a á j . 
tunieie- egy-míndeu tekintetben kitűnő em
bert ért, ki * ugy egyházi, mint társadalmi 
életével valóban megérdemli, hugj szereplé
séért felsőbb helyen is elismerést uyogen. 
A kitüntetett eeuerespiubanost tápunk részerői 
is a legmelegebben üdvözöljük! 

Előléptetés Kiss Gy. Zsigmond szom
bathelyi tb. főszolgabírót f. ho 18-án tartott 
megyegyüiéseu egybaugulag vármegyei aljegy
zővé választották. 

Színészet Czelldomölkön. A í Z ép 
Erdélyből menekült a Szilágyi Béla igazgatása 
alatt álló 16 tagu jol szervezeti operett- és 
vígjáték-társulat is. Most Devecserbeu mű
ködnek s miot halljuk, nagyszerű' sikerrel. 
Devecserből jönnek hozzánk s szerdán, azaz 
f. ho 27-én este kezdik az előadásokat a 
Griff-szallo nagytermében. A társulat titkára; 
Dózsa László, ki maga is kitűnő drámai elő
adó és kabaré-művész, a napokban már itt 
járt. Megérdemlik, bogy a műpártoló közönség 
e súlyos időkben hatványozottan fogja fölka
rolni a társulatot, mely a következő nagy-

HoldVilágos szeptemberi éjszakán 
Sötét árnyék imbolyog magába' ; — 
Enyeleg a szellő Végig az utczán, 
Sápadtan, remegVe oson egy leány 
Bánatot feledni, 
Fájdalmat temetni 
A folyó partjára . . . 

Holdvilágos szeptemberi éjszakán 
A Víz hulláma méla dalt csobog, 
jMagas partján imát rebeg a leány, 
Könyjei Végighullnak halvány arczán, — 
Imája Végén 
Eröt Vesz lelkén 
Fájdalma s felzokog . . . 

jioldVilágos szeptemberi éjszakán 
Fojtott sikoltás Vesz el a légben: 
Egy csobbanás és elsimul a hulláin, 
/fajd újra csend lesz, szellő sóhajt csupán, 
bent meg habzene szól 
Vesztett boldogságról f 

jMélán, rejtelmesen . . . 
KISS BERGI. 

Két darab 

d i v a t o s 

cserépkályha 
azonnal olcsón 

e l a d ó . 
Bővebb értesítést ad 

lapunk szerkesztősége. 

sikerű tydoüsagöiaíTsTnusoron tartja: Mágnás 
Miska, Tündérlaki leányok, Kisasszony férje, 
Vörös ördögök, stb.... 

Erdélyi menekültjeink javara folytató-
lagosanjcijrencezö pénzadományok folytak be: 
Czelldömöiki Erzsébel-nőegylet adománya 100 
K. Kemenesszentmárlon község gyűjtése 22 K 
10 fill. Özr. Schmied Pálnétól 20 K. Nagy 
Sándor ev. lelkésztől 20 K. Bobai körjeityifr 
seg gyűjtése: Boba községben 225 K 30 fill., 
Kemene-paila községben 2 6 K 60 fill., Neroes-
kocs községben 45 K 70 fill., összesen 297 K 
60 fillér. Kisköcski körjegyzőség gyűjtése: 
Kisköcsk községben 142 K 50 fill., Nagykőé*—T| 
községben 100 K, Kemeneskápolna községben 
45 K, Egyházashetye községben 221 K é s 
Borgáta községben 106 K 50 fill., összesen 
615 korona. A folyó heti gyűjtés eredménye 
1074 K 70 fillér. Hozzáadva a múltkor kimu
tatott 7081 K 32 fillért, az ö-szeredmény 
8156 korona 2 fillér. GűUniann pénztáros. 

Elitélt nyűg. főszolgabíró. Hétfőn dél
e l ő t t ö s délután tárgyalta Sinkovich Elek 
szombathelyi főszolgabíró Polgár Jenő bakó
fai bérlő, nyug. főszolgabíró kihágási ügyét. 
Polgár Jenő az 1915 évi termésből származó 
92 mm. gabona eltitkolásával és maximális 
ár megszegéséért volt vádolva. A főszolgabíró 
vádlottal bűnösnek mondta ki s a két ügyben 
másfél hónapi elzárásra és 900 korona pénz
büntetésre ítélte. Az ítéletben az ügyészi 
megbízott megnyugodott, Polgár Jenő azon
ban fellebbezett ellene. 

Iparosaink és kereskedőink figyelmét 
felhívjuk arra, hogy inasaikat legkésőbb ma 
estig beírassák az ipariskolába, mert a későn 
jövők és be nem' iratottak az I . fokú ipar
hatóságnak be fognak jelentetni. Az ipar
törvény szerint a beiratási kötelezettség ki
terjed a próbaidős inasokra is. 

http://araa.il
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A sárvári városi főjegyzői állásra 
hirdetett pályázati határidőt Tubnly Lajos 
sárvári főszolgabíró f. hó 26-ig meghosszab
bította. A választást szept 27 én delelőtt 10 
órai kezdettel fogják megtartani. 

A Magyarországi Munkások Rokkant-
ás Nyngdij-Egylete a mult héten tartotta meg 
23. évi küldött gyűlését a régi országházában 
pákai Köiber Alajos kocsigyáros 'elnöklete 
alatt. Vidékről mintegy 200 kudölt vett részt 
a gyűlésen. A beterjesztett zarószamadás tu
domásul vétetatt. Az egylet -205 ezer ta^pi, 
540 vidéki fiókot és láű tagcsoportot szám
lál, flörzsvagvooa J5,125,(|Q0 Aorona, ^mely
ből 10'. milliót fekteteti hadikolcsönkütvé-
nyekbe. Eddig 8 millió koronát fizetett ki 
4670 rokkant, 1280 árva és számos özvegy 
segélyezésére. A harctéren megrokkant igény
jogosult tagokat is alap-zabalyszerűen segé
lyezik, úgyszintén a harctéren elesett tagok 
árváit. Az állam* évi 10.000 K-val támogatja 
az egyletet. Janszky Adolf, a FrankliuTársulat 
elhuuyt főtisztviselője, körülbelül 2Ö.O00 ko
ronát hagyományozott a humánus egyletnek. 
Alapító tagjainak száma 120, köztük 12 vár
megye, 24 varos, iparkamarák, intézetek és 
magányosok.— A hazai sajtónak az egylet tö
rekvésének támogatásáért köszönetet szavaztak. 

A mulatóban. No kicsikém, kérdik egy 
hölgyiketöl, van-e valami panaszod >• a hús
talan napokra? 

— Oh, — feleli ez, — az örökös fogas, 
osztriga;—lazac, tengeri—rák, osztriga!-^ Azt 
hiszi, az én hasam aquarium ? 

Adományon az erdélyi menekültek ás 
sebesültek részére. Kisköcsk és Nagyköcsk 
községek: Jón Ferenc 2 kg. mák, luró, dió, lej
fel, krumpli, tej, káposzta, bab es paradicsom. 
Süie Istvanné krumpli, tök. Sebestyén János 7 
tojás, krumpli, 2 lyuk. Haraszti Péter krumpli. 
Havasi Sámuel 3 tojás. Sebestyény ^Jó-
zsefue 2 tojás. Csébi Sándor bab. Berzsenyi 
Gyula 2 tojás, bab. Jóo István 10 tojás, krumpli. 
Bolla Sándor bab, 3 tojás, krumpli. Ber
zsenyi Károly bab, dió, paradicsom. Mendel 
András krumpli, kenyér, . paradicsom. Teíz 
Józsel 3 tojás, dió. Vajda Mihályné 1 kenyér, 
bab, 2 tojás, paradicsom. Lanczbor József 3 
tojás. Baranyai József bab, krumpli, dió. Ber
zsenyi Lajos-ituró, bab, krumpli, Berecz Ká
roly 5 tojás, paradicsom. Zsib János bab, pa
radicsom, káposzta. Budorn • István 4 tojás, 
krumpli, bab, paradicsom. Vajda Ferenc 5 to
jás, paradicsom. Tóth Károly bab, paradicsom, 
paprika. Ifj Tólh Antal bab, káposzta. Tóth 
Mihály 3 tojás, krumpli, bab. I'ordáu János 
kenyér, 5 tojás. Id. Czirók Ferencne liszt, 4 
tojás. Király Sándor krumpli. Vajda Elek 4 
tojás, bab. Elekes Gyula 1 tojás. Ifj. Czirók 
József krumpli, bab, kenyér. Horváth Károly 
krumpli, bab, káposzta, 5 tojás. .Németh Já
nos bab,, krumpli. Kuti István bab. Sebestyén 
Mihály bab, káposzta. Holpert János bab, 
krumpli, kenyér.Weltner György bab.A gyűjtést 
Pletnito Gitta és Deutsch Irma urleányok ren
dezték. A=-gyüjtőlt, adományok pedig Deutsch 
Gyula fogatán szállíttattak be Czelldümölkre. 
Gyömörey György naponta különböző meny-
nyiségü tej. Deutsch Gyuláné 30 korona N. 
N. 70 korona, Csákány István Adorjánháza 

' 1 pár csirke, 2 drb. ruca. Somogyi Gyuláné 
Mihályfa 7 drb.* tojás. Klaffl Gynla naponta 
8 üveg szódavíz. 

Erdélyi szarvasmarhák kiadása. Az 
erdélyré.-zi varmrégyék marhaállományának 
megmentésére a földmivelesügyi kormány a | 
hadi állat.itvéleli bizottságot szervezte, melv 
bizottságnak feladata az állatállomány elhelye
zéséről gondoskodni. Az állatállomány egy ré
sze tartásr*a lenne kiadva, más része eladás 
utján lenne értékesítve. Valószínű, hogy gaz- | 
dáink közül többen vannak olyanok, akik ál
lalállományukat szaporítani akarjak, ezeknek 

a vasmegyei gazdasági egyesület amennyiben 
hozzája fordulnak, kezükre jár. Előzetes kér
dezősködés alapján tájékozást jnjérez, hogy a 
kihelyezéssel megbízott bizottság mily mar
hából és méunyjt adhat, sőt azt is hajlandó 
megtenni, hogy meghízottja által megszemlél-
teti a kihelyezésre kerülő állatállományt. 
' A takarékos népfelkelő. Egy altiszt 

vizsgálja éjféltájt a figyelőket. Az egyikről azt 
hiszi, hogy alszik, azért rá is szól: 

— Molnár, miért alszik? 
-— Nem. alszom, tizedes ur, alázatosan 

jelentein, csak spórolok a nézéssel 
AZ EST tudósítói a nagy események 

színhelyein. Megalapítása óta azt az elvet 
követte AZ EST, hogy a közérdekű események
ről csak saját megbízható tudósítói gárdá
jának jelentéseit közölte s ha valahol nagyobb 
esemény adódott, kitűnő munkatársait nyom
ban a helyszínére küldötte. A legújabb ese
ményeknél is ott vannak munkatársai. Ador
ján vándor a hadüzenet utolsó pillanatáig Bn-
karestben teljesítette hivatását, ugy hogy 
már csak meaekü ővonaton érkezett haza; itt 
megírta nagy feltűnést keltő cikkeit a román 
hadüzenet előzményeiről s nyomban Szófiába 
utazott. Onnan küldi tudósításait bolgár szö
vetségeseink- harctéri és diplomáciai esemé
nyeiről. A lap mas munkatársai is uton van
nak. Fényes László Erdélyt járja, hogy ki 
tűnő tollával megírja hontalanná vált testvé
reink megrázó sorsát. Kéri Pál a hadaink 
nyomában szintén.a román harctéren tartóz
kodik. Faragó Miklós pedig a délvidéki me
gyékel járta, hogy az ottani eseményekről 
tudósítsa AZ ESTET. A román háborúról 
tehát csakúgy mint eddig, minden világ
eseményről AZ EST az egész európai sajtót 
megelőző híreket fog kjyzölni. 

Uj bélyeg. A magyar kir. posta 10 fil
léres bélyeget- Bocsátott ki, melyeketa posta
takaréklapra ragasztanak föl. A bélyeg barna 
szinen, kettős keresztes vizjelü papírra van 
nyomva. A rajzon legfelül az értékjelzés, alant 
egy kas látható. A postahivatalokban már 
árusítják. 

1 megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkant hősöknek. 

Szerkesztői üzenet. 
Janicsár. Versét megkaptuk és jelen 

számunkban közöltük is volna, de mivelhogy 
a beküldő névaláírása hiányzott, a közléstől 
el kellett állatiunk, mert névtelenül beküldött 
közleményeket nem adunk le. Amennyiben 
nevét bemondja, versét közöljük: 

AT. V/Budapesti címét kérjük velünk 
tudatni, hogy személyesen felkereshessük. 

Hadapród. Az igért tábori dolgokat 
várjuk. Üdv, 

L a n g K á l m á n 
gépraktára Czelldömölkön 

, Haver-fele ház. 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. . ? 
Vetőgépek , e k é l ^ 
gazdasági kellékek 

minden időben jutányos áron 
beszerezhetők. 

Kitűnő gyártmányú 

kerékpárok 
" nagy választékban 

Henger- é s gépolaj 
állandóan raktáron. 

Kiadó: Dinkgrave Nándor. 

Fekete szőrű hibátlan 6 éves" 

p o n n y l ó 
— azonnal eladó. 

d m megtudható a kiadóhivatalban. 

Tyúkszem és 
benöttköröm 

kivágása eszközöltetik 
ezen szakmát tanult orosz ifjú által. 

Sebestyén fodrász 
(Celldömölk. 

G ö z f ü r d o 
i Pápán 
u r a k r é s z é r e 

reggel 6 órától 
pénteken, szombaton és vasa nap 

egész nap nyitva, 

h ö l g y e k r ó . s z é r e 

h é t f ő n 

Kádfürdő a hét minden nap

ján használható. 
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Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömolk 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi fougynoksege. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó- ' 
számláVa. 

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

mellett. 
Értékpapltokat és külföldi pénzeket veszünk • 

és eladunk. j 
JellálOfl-kOlcsönöket folyósítunk. i 

Pénzbeszedeseket és kifizetéseiét eszközlünk. 
Beváltunk szelvényekei,kUnrnlt.értékpapirokat. , 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség • 

ellen ellogadiuk. i 
Osltaly-sor.-jegy.-ket eladunk. ! 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű . 
értékekel. 

Óraiék-célokra értékpapírokat biztosíték mel- | 
lett kölcsönzünk. 

Elfogadunk: tüz, elet és jeg biztosításokat az ,' 
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére. I 

Gazdasági . cikkek beszerzését jutányosán . 
• ; - • • — " ' - e s z k ö z ö l j ü k . - - ' • • ._ ! 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű ! 
megbízást elfogadunk, 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Bitel-Szövetkezet< kényelmes heti vissza | 

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

o s z t 
VETÉSHEZ 

Dr. 

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

Keleti es Murányi "iJtT" üjpfíî fftTi. 
Kendeléseket és kérdezósködéseket idejekorán kérünk. 

Czel ldömölki J é g g y á r R . T . 

Gyárte lepünkön naponta; 
(Villamos-Művek) 

müjég kapható. 
Jégkiadás réggel 7—%9 és este 6—7 óráig. 

M ü j é g ára helyben t ö m b ö n k é n t : 
(kb. 12'L ks>r.) 80 fillér-, fél tömb 40 fillér. 

Nagybani eladásnál 100 kilogrammtól feljebb - tömbönként 60 fillér: 
Waggön-rakomány 4 korona métermázsánként 

Vidéki íogyasztóknak a helyszínen átvéve töni%6nként 60 fillér. 

A jégszelvények lehetőleg-előző nanea a Villany-telep irodájában Sígyáltandók. 
Nyomatott Diafcgrtvt Nindo* villaoyerórtbereiideartt konyvnyoadajábsB, Ctlldomolk. 

_~~ — - ~ ^ ~*— : • ' . - - ' * - . _ " , - - " . V ' . - ' 
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http://Osltaly-sor.-jegy.-ket

