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s. a MiBupii r é s t j l e t f közlemények
ás mindennemű pérmlletélték.

lator ezen

A holnapért.

érdeket
A legnemesebb aggastyán

csende

legenergikusabb és legtöbb

érintő rendelete. C s ú n y a ,

A szülei ház és az iskola.

de

(Folyt: és vége.)

szükséges dolog, mosl Lélenézni a má

sen pihen a kapucinusok sirboltiában.
Az események drámai változatosságban
rohannak tovább és mi képtelenek va
gyunk gyásszal a szivünkben, minden
lelki és testi energiánk megfeszítésével
harcolni a holnapért nem csak a fron
tokon, hanem a fronttól távol is.

sok éléstárába, de igenis fel kell tárni
De még ahol a lehetőség meg is
a készleteket teljesen, mert a nélkülö volna, a közömböség, a műveletlen
zésben és takarékosságban egyformának nemtörődömség, a tanító iránt való bi
kell lenni ma a gazdagnak és szegény zalmatlanság vágja el az útját ennek
nek. Fel kell jelenteni mindenkit, aki az érintkezésnek.
az erkölcstelen készlethalmozással ala-'
A nehézségek szinte leküzdheletposan gyanúsítható és kiragadni a kap lenül nagyok. És a cél mégis oly fon
zsi kezekből a felesleget, oda kell hal tos, az elérése oly kívánatos, hogy
mozni abba a nagy központi éléstárba, minden áron meg kell birkózni velük,
ahonnét élet-halál harcát vivó nemze A szülőnek okvetlenül tudnia kell, mit
tünk közdelméhez küldik a gyomor tartunk gyermekéről; és éppenséggel
munícióját.
.
nem elegendő, hogy ítéletünkről csak
Gyötrelmes ez a rend, belevág a a merev, számokban kifejezhető, som
legmiridennapibb életviszonyokba, igen más és az egyéni differenciálást nem
sok viszásságot idézett fel eddig is már, ismerő osztályzat utján tájékozódjék. Az
de a kényszerhelyzet és a nagy cél az ! osztályozás szükséges rossz, ezzel már

Azt a törekvést, hogy a meglevő.
terményerőDek fedezni kell a szükség
leteket, mert importra egyáltalán nem
számithatunk, vesse mindenki az elmé
jébe és ezzel számotvetíe, minden zúgo
lódás nélkül fogadja majd azt a kelle
metlen missiót teljesítő bizottságot, aki

• az uj termény megosztás szerint tőlünk
a magánháztartásokból elvonandó gabo
nát vagy lisztet juttat rendeltetési helyére.

.-illenie gyalázatos blokádjával széniben rég tisztában vagyunk. De nem értékvaló egy test lélekkel való védekezés | itélet. Mert vannak úgynevezett közép

Viseljük türelemmel ezt a háború
/etödézle kényszerintézkedést, de köve

megmagyarázhatóvá,

erkölcsössé és el- ' osztályzataink,

a. jó és az elégséges,
amelyek a legkülönbözőbb tehetségű,
szorgalmú, hajlandóságú és igyekezetü
növendékeket foglalják egy kategóriába.

viselhető teszi.

teljük meg mindenkitől, hogy engedel
meskedjék ennek a parancsnak. — Ne j

C s u p á n őrködjünk

a felett,

hogy

tűrjünk semmi visszaélést, legyenek el- , ne csaljuk meg egymást, hogy a

bru
területűn- | tális önzés ne törekedjék kijátszani azt
kön erkölcstelen készlet eltitkolások | a szigort, amely rendőri hatalommal
rejtőznek. Különösen pedig a családta- i jelentkezik a m a g á n háztartások élés
gok bevallása körüli visszaélésekkel és J t á r á b a n é s lefoglalja azt a terményvalótlan adatok közlésével .jproblemati- | quanUiinot, amelyet áldozatul követel,
kossá ne váljék Kürthy élelmezési dik- I mint annyi mást a háború.
lenörzői annak, hogy a mi

Holott még a jeles sem

könnyel öntözi, pedig azok. a kicsiny szivek nem dolgozótárs. Már a 6 éves gyermeket
természetszerűleg örömre, a szemek arra is lel tudjak használni a gazdaságban, a inu>
születtek, hogy gyönyörködjenek az életben. zőn, a jószág melleit, vagy a kisebb gyer
A gyermekvédelme'., mikor az oltalmába vett mekek felügyeletét bízzák rá, sokan az is
gyermeket nevető szülőknek kiadja, az az kolai szünetek alatt még napszámba is ma
ideális cél vezeti, hogy megszerezze a csa- gukkai viszik neveltjeiket. Többnyire sokgyeiadialannak a családi feszek meleget, a gyön reky család vállalkozik gondozott nevelésére,
géd gondoskodást, mely nélkül a gyönge em u.y gondolkozván, hogy abol öt-hat jóllakik,
berpalánta elpusztulna, A szép eszme meg még egy nem marad éhen. Élelméért "a gyer
valósulásának mjaban áll egyrészt a gyer meket megdolgoztatja, neki az államtól ka
mekvédelem korlátolt anyagi ereje, másrészt pott tartásdíj tiszta haszon. A dolgoztatás,
az előítélet. Buszkeu mondhatjuk, hogy Ma míg az a gyérnek erejét tul nem haladja,
gyarország azok az államok közé tartozik, nem kárhoztatható, sőt igen' fontos nevelő
melyek legtöbbet fordítanak gyermekvédelmi eszköz, mihelyt azonban a gyermek egészsé
célokra. Több kellene. Gyermekvédelmünk gének, vagy iskoláztatásának' rovására megj
még sok kívánni valót hagy maga után. egyenesen bün.
Gondozottat csak erkölcsilég kifogásta
Egészben óriási összeget jelent, de egyenkint
ol) csekély, bogy az a gyermeknek csak a lan családokhoz adnak, mégis több esetben
legszerényebb ellátását biztosíthatja. Éppeu megtörtént, hogy a nevelő szülő lopatott a
ezért nátuufc csak a legszegényebb néposztály 1 gyermekkel. Az ilyen visszaéléseket szigorúan
vesz magához goudozoltat, melynek meg az J megtorolják, de annak romboló hatását a
a csekély tartásdíj is valami. Egy biztos jö gyermek lelkéből többé kitörölni nem lehet.
Nem kevesebb jelentőségű az előítélet
vedelmi forrás, mely helektetéssel alig jár.
Szegén; embernél a gyermek nem teher, ba- es elfogultság a szegény kis szerencsétlenek
(

T A R C A.
A lelenc.
Irta: Sarjért Vilma.

Rendszerint elhagyott, kitett gyermeket
értünk e fogalom alatt, a nép azonban le
lencnek nevez minden állami gondozásba vett
gyermeket s ezekre is kiterjeszti azt az ide
genkedést és előítéletet, melyet oktalanul a
szerencsétlen apátlan anyátlan gyermekek
iránt érez. Ez az idegenkedés'nem szivtertnségen alapszik, hanem a nép puritán erköh
esi felfogásán. Az ő szemében a törvényte
len születés bün, a szülök leikiismerelJensége,
kik a szülői terheket az állam nyakába ve
tik, olyan szégyen, melynek bélyegét, ártat
lanul bár. minden áilanii gondozott a hom
lokán hordja. Elszorul az ember lelke, ha a
születés oeámkivotottjeinek apró kálváriájára
. gondol, melynek tövises utiail százezer gyJnge
láb tapossa, százezer ártatlan gyermekszem

mindig jeles,

és az elégtelen sem mindig elégtelen.
Ha sok fáradság, megfigyelés, ki
sérlel árán eljutottunk oda, hogy belé
tekintettünk a gyermek értelmi, érzelmi
és akarati világába; hogy látjuk lelké-
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És ha körülnézek azok sorában, aki
ket a legnemesebb és legönzetlenebb
érzésnek, a barátságnak
kötelékével
fűztem magamhoz, kétfajta embert ta
lálok köztük legsűrűbben, rájuk is va
gyok legbüszkébb, bennük is bizhatom
meg leginkább: a tanítványaimat és a
tanítványaim szüleit. '

ben e három tényező finom játékát, hetvenféle famíliából származatt. Meg
egyensúlyát vagy valamelyiknek túlsú eseti, hogy egy tanítványomat nyolc
lyát; ha fölismertük bizonyos irányban évig tanitottam, anélkül, hogy a szüleit
mutalkozó tehetségét: akkor elemi kö csak egyszer is láttam volna. A fővá
telességünk, hogy észleletünket közöl rosi embernek sok a dolga, kimért az
jük a legközelebbről érdekeltekkel, a ideje, és az a fölfogása, hogy a gyer
szülékkel. Mi értékes útmutatásokat meke gondját elvetette, ha egy jóhirü
adunk nekik, amelyek döntők lehetnek iskolába bedugta. '
De másfelől büsztén jegyzem föl
a gyermek egész életére. Viszont ők
becses adalékokkal egészíthetik ki a emlékeim közé, a szülei házzal való
mi tapasztalásunkat. Rávezetnek a gyer érintkezésnek köszönhetem pályám leg
mek nyugtalanságának, szórakozottságá szebb sikereit. Va.d, vásott, magába zár
nak, figyelme ar-apályának, hajlama kózott, rossztermészetü "fiúból pompás,
egyoldalúságának, rokonszenvének és egészséges, a maga körében magasan
antipathiáinak talán szervi vagy csak felemelkedő embert neveltem, neveltünk
ideges forrásaira. És ahogy bennünket együtt a szülék és az iskola. Sokáig
fölvilágosítanak sok olyanról, amit a elrejtezett tehetség fölpattant, megnyílt
gyermek felől mi nem tudhatunk és és Kivirágzott a kölcsönös megértés
- aminek megtudását a gyermek érdeké áldó melegében. Nagy, szinte végzetes
ben hasznosíthatjuk: ők is hozzászok nek fenyegetődzö katasztrófák felhői el
nak a mi methodusunk nyomán tulaj vonultak. Kétségbeesel! anyák az ön
don vérüknek pontosabb, részletezőbb, gyilkosság ösvényének eszeiéről vissza.okosabb megfigyeléséhez,
kezeléséhez, kapták gyermeküket. Rossz társaságba
került, már-már rothadásnak indult fiút
^ha kell, gyógyításához.
Világért sem állítom, hogy hosszú megmentettünk társaságától, a szégyen
tanítói pályám folyamán ezt a végtele től, áz elsüléstől.

jNémet .kártya.
Német kártyán írhat csjupán
A fogoly hős háza,
Kemény muszka rabság ellen
Nem lázonghat szaVa.
Német kártyán nem izenhet
Különleges dolgot
»Jól

jMégis e német kártyától
Magyar szinté éled.
Boldogitás, Vigasztalás
Aggódó szívének.
Ez a rövid német

nül fontos, gyakran kellemetlen, gyak'ran kedves munkát minden egyes eset
ben elvégeztem. Szerettem volna, de
nem volt módomban. Budapesti iskolá
ban tanítottam, olyan intézetben, amely
nek egy-egy osztályában nem volt rit
kaság a hetven tanuló. A hetven diák

Jóban-rosszban mi szorosan össze
fogtunk és nagyon sok jót műveltünk.
Es a jótettnek megvolt a gazdag ju
talma. Egész sereg if)U nőtt fel igy
körülöttem, nemzedékek tekintélyes lán
colata és mindegyik ma is-meghittjenek.
tanácsadójának, bizalmasának
tekint.

iránt. A nép jószívű. A szegény ember min
di.: a legkönyörületesebb. Sajnálja, ápolja,
gondozza, szigorúan ügyel, hogy a gyermek
nek egy falattal kevesebb, vagy silányabb ne
jusson, mint saját gyermekeinek, de ezzel az
tán be is fejezi a kötelességeit. A nehéz
munkát végző, műveletlen nevelő szülő nem
igen er ra ueveiijéuek lelki kialakulásával tö
rődni. A jót alig hiszi el a ssegény gyer
mekről, vagy bizalmatlanul fogadja, ellenben
azon sem ütődik meg, ha neveltjéről valami
főbenjáró csíny sül ki. Ezt a bizalmatlansá
got s azt, hogy a szegény »lelencet« nem
tartja gyermekeivel erkölcsileg egyenlő érté
kűnek, a műveletlen, érzelmeit, gondolatait
palástolni nem tudó egyszerű nevelő szülő
érezteti is a neveltjével. A gondozottnak csak
a teste vesz részt a családi élet melegében,
lelkében mindig idegen, mindig csak a 'le
lenc* marad minden átkával e szónak. A
szegény gyermek érzi, hogy őt másnak, roszszabbnak tartják, mint szerencsésebb kortár
sait, kiknek apjuk, anyjuk van, érzi hogy
bűnhődik valamiéri, ami neki nem büne. Kis
szivébe keserűség, irigység lopódzik és mond
hatatlan vágy az olyan szeretet után, miben
társai részesülnek A szeretet után sóvárgó,
lelkében magára hagyatott gyermek zárkó
zott, konok lesz nevelő szüleivel szemben,
elkeseredése, lelki forrongása nem ritkán er
kölcsi tévedésekre ragadja^A legtöbb neve
lőszülőnek kevés az intelligenciája arra, hogy
ezt a lelki forrongást meg tudja érteni és

méltányolni, még kevésbbé arra, hogy az er
kölcsi ktoövéseket idejében kiirtsa a neveltje
lelkéből. A meg nem értettség a kútforrása
a legtöbb esetben a fialalkoru bűnözésének.
A gondozott gyermek iránti előítélet
alol még a legintelligensebb szüiö sem tudja
magát teljesen emancipálni. Ez magyarázza
meg, hogy a jobb családok nem fogadnak el
nevelőbe gyermeket. Egy részük saját gyer
mekeit félti a »lelenc« káros befolyásától,
másrészük fel az esetleges kellemetlenségtől
és bosszúságtól. A > lelenc* előtt el van zárva
ekként a tisztultabb erkölcsi világba juthatás
lehetősége, marad a műveletlen környezetben,
hol esetleg vele született rossz hajlama sza
badon tenyészhet. Mig egyrészről a meg
nem értettség a gondozott erkölcsi elzülléséuek lehet oka, másrészt a leghatalmasabb
energiákat válthatja ki a lélekből. A hatás
a gyermek egyéniségétől függ. Mig a gyer
mekkorban a szeretet hiánya az egyiket az
ösvénybe taszítja, a másikat felemeli. Ha 6
maga nem talál is szeretetet, de látja a csa
ládtagok egymás iránti ragaszkodását, gyön
gédségét, ami még jobban növeli lelkében a
családi szeretet vágyát. A gyermekkorban
lelkébe felszívódott vágy serkenteni fogja,
hogy minden eszközt megszerezzeu- arra, hogy
felnővén, mihamarabb családot alapítson. A
családalapítás vágya pedig, mint valami ta
lizmán, megóvja a léha szerelmek hajszo
lásától, munkakedvét, energiáját célja eléré
sében fokozza. A gyermekvédelem azon célja,

(

Vagyok. Viseljen ráták

A j ó Isten gondot c —

Mint Valósult

kártya,

álom,

Sugarat hint a lelkekre
A magyar

tanyákon.

Német leVél, magyar tanyán
— Furcsa is az élet
Székely honVéd németül ir
A -szeretőjének."

I hogy a gyermek családi szeretetben részesül; jön, csak a jövőben valósul meg.
A legideálisabb kívánság azonban: min
den gyermeknek megszerzi a gyöngédséget, a
gyermekkor édes, derűs, gondtalan békéjét,
mindaddig nem valósul meg, mig intelligensebb
közönségünk is meg nem nyitja szivét, le nem
veti előítéletét a törvényteleu szülöttek, vagy
bűnös szülők ártatlan magzatai iránt.
Gyermekvédelmünk csak akkor lesz
teljes, ha a társadalom nem elégszik meg
azzal, hogy a gyermek puszta életét meg
menti, ha majd nem csak azok vállalnak
gondozottat, kik abból jövedelmi forrást csi
nálnak, hanem a jobb kötök is megnyitják
szivüket, ajtóikat a szerencsétlen gyermekek
előtt, hogy adjanak saját tűzhelyük melegéből
azoknak is, kiket ártatlanul kizárt abból a sors.
Ma a gyermekvédelem az ország egyik
legfontosabb kérdése. Most, mikor nemzeti
létünk oly súlyos próbára van vetve, mikor
fennmaradásunk az alkotó atomok szoros
összetartásától függ csak, meg kell becsülnüok
a nemzet legparányibb porszemét is, mert az
is ember és magyar. Talán e rettentő idő
megtanít bennünket arra, hogy a gyermekvé
delemre nem elegendő a ridegen odavetett
milliós tőke, hanem szeretet kell, sok, sok
szeretet, mely uem tud külömbséget lenni
gyermek és gyermek közt, egyformán keblére
öleli, ápolja, neveli, féltve őrzi, mert a gyer
mek a nemzet legdrágább kincse, reménye, s
gyermek a jövő Magyarország.
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A barna lány nem is érti

Ünnepelt plébános. A nyári szünidőre

Mi Van bele irv'a,

esik Bán János czelldömölki plébános neve
napja, igy az iskolai ünneplés elől akkor k i 
Mégis — mégis csókolgatja
térhet. Az élelmesség, de legfőképpen a hála,
Minden sorát sirVa.
tisztelet és ragaszkodás a születésnapját ün
HALMI 3ÓD0Q.
nepelte meg tegnap. A fiúiskolái ünnepeltetés
után a leányiskolában és óvodában Ünnepel
ték énekekkel, versekkel és apró színdarabbal
a népszerű gyermekbarátot
Felhívás!
Hymen. Bárány Gyula czelldömölki
k Vöröskereszt Egyesölet czell máv. mozdonyvezető ma egy hete tartotta
dömölki fiókjának elnöksége tisztelettel eljegyzését Mattern Mariska kisasszonnyal.
felkéri a nagyközönséget, hogy a hely
A hadiárvák gyámolitását célzó megyei,
beli Vöröskereszt Kórházban ápolt se bizottságba a varmegye _e hó 5>én tartott
besült és beteg katonáink részére ren közgyűlésén a czelldömölki járás területére
dezendő ..karácsonyt ünnepély - céljaira, dr. Pletnits Ferenc iiityvédét valasztottákmeg.
Előszedik az ezüst pénzt. Mindnyá
akár pénzbeli-, akár természetbeli ado
mányát f. évi december hó, 18-ig
Ta jan ludtuk, hogy a forgalomból hiányzó ezüst
kách Mártönné"úrnőnél,
mint egye pénz valahol a ladafiiban pihen. Jó öreg ki
sületünk
elnöknőjénél
beadni szíves rályunk halálának kellett elkövetkeznie, hogy
kedjék. Adakozzunk a nemes célra s a pihenő ezüstgarmadákat megmozdítsa. Ho
legyük kellemessé sokat szenvedett ka gyan, hogyan se, híre futott, hogy nem érvé
nyes riiár az a pénz, melyet a megboldogult
tonáinknak a szeretet ünnepét!
Külön gyűjtést az egyesület ezen király arcképe ékesít. Ez a vészhír lett a
varázsknlcs, mely megnyitotta a Wertheimnél
célra nem rendez.
A Vöröskereszt Egyesület is jobban zart falusi pénzszekrényeket. A
koronák, a két és üt koronások előkerülnek.
czelldömölki fiókjának
elnöksége.
Egyik helybeli pénzintézetben a mult hetek
ben több ezer darab egykoronást fizettek be.
De igy van ez más városokban is s megérjük
hogy mire az uj király képével díszített pén
zek forgalomba kerűli.ek, addigra az elrejtett
ezüstök is előkerülnek.
Halálozás. Hosszú és kínos szenvedés
Bukarett román főváros elfoglalásának
uian hunyta le örökre szemeit Szeiler Antal
örömére csütörtökön a déli harangszó után,
helyié-1 magán-hivatalnok áldott lelkű fele
mint másutt, ugy CzeUdömölkön is negyed
sége. A hétfőn megtörtént temetésén gyászoló
óráig szóltak a harangok.
férjén, gyermekein és rokonságán kivűl a
Gyászistentisztelet. A czelldömölki izr.
család számos tisztelője is megjelent s adott
congr. hitköz.-ég f,' hó 4-én tartotta meg
kifejezési részvétének.
templomában megdicsőült királyunk I . Ferencz
A |övö évi esküdtek között még a
József emlékére az ünnepélyes gyászistenüszkövetkezők vannak : Katona Fülöp Czelldö
teletet. Ez alkalommal az imaházat a diszes
mölk, Károlyi Endre Ostffyasszonyfa, Kegloelőkelő közönség zsúfolásig megtöltötte, mely
vics József Nagyköcsk, Ködös Lajos, Mesternek soraiban megjelentek a járásbíróság- és
házy Lajos Nagysimonyi, Németh János Vöszolgabifóságon kívül az összes hivatalok
nöck, Krenn József, Németh Lajos, Tóth La
testületek és intézetek képviselői. Dr. Horojos Jánosháza.
viíz József szombathelyi főrabbi magas szár
A herceghalomi katasztrófa czelldö
nyalású hazafias beszédével könnyekig megin
mölki áldozata. Ismeretes olvasóink előtt
dító beszédet tartott, míg az énekrészekkel
hogy mily rémes katasztrófa történt a Bpest
— Finkelstein
Antal kántorunk betegsége
közelében levő herceghalomi vasúti állomáson.
miatt — a szombathelyi főkántor kellett
Mint értesülünk, a hatottak között van Szarka
mély hatást.
János 83-as katona is, Szarka József helybeli
A herceghalomi sebesültek között van
közbecsülésben álló nőiszabó' iparos polgártár
Berzsenyi-Jánosits Miklós Ferenc Józset —
intézeti növendék is, aki Berzsenyi Dezső sunk ifjabbik lakatos-iparos fia. A mélyen
czelldömölki ügyvéd uagyreményekre jogosító snjtott család iránt általános a részvét
•ennyi pénzt küldenek hasa a ka
unokája.
Lemondott községi orvos. Deutsch tonák ? Szeptember hónap folyamán a hadSamn dr. czelldömölki közs. orvos, egészségi rakelt seregtől a következő pénzösszegeket
okokból állásáról lemondott. A vármegye küldték haza: tábori postautalványon 30,040.166
állandó választmánya elfogadta a lemondást K-t, postatakarékpénztárral 13,234222 K-t,
pénzes-levélben 25,534663 K-t. A hadrakelt
és megállapította az illetményeket.
Ujabb rekvirálás. Az országos Köz seregnek utalványon 2^64.579 K-t, pénzes
élelmezési hivatal ujabb, szigorú rekvirálás! levélben 38,642.635 K-t.
rendelt el, mely eznttal kiterjed a magánház
Olcsóbb a marha. Az Országos Közélel
tartásokra is. Rekvirálás alá kerül a többek
között- a liszt, zsír, hüvelyesek is. Járásunk mezési Hivatal elnöke: Kürthy Lajos báró igy
területén holnap kezdődik a rekvirálás kato nyilatkozott: >. . . Az tény, hogy az élő
nai asszisztálással. Dukai Takách Márton fő marha ára leszállott, igy tehát indokolt volna
szolgabíró a rekvirálás körüli eljárás meg- a húsárak, leszállítása is. Az élelmezési hiva
beszélése céljából a tegnapi napra a köz- j
igazgatási rekviráló biztosokat a czelldömölki t tal foglalkozik is vele, azonban ez igen
községházára rendelte be. CzeUdömölkön a : komplikált ügy . . .< De azért a marhahús'
rekvirálást Barabás Ernő rk. főtanitó eszközli. kilója most is 8 korona.
f
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Halálozás. Hizeri -Sándor, a helybeli
apátsági plébániatemplom sekrestyése, hoszszas szenvedés után a mult szerdán este el
hunyt. A pénteken de:ntán végbement teme
tésén vallás- és osztálykülömbség nélkül
szép számmal jelentek meg a resztrevök s
kisérték
nyugvóhelyére a megboldogultat,
mintegy igazolásul annak, hogy az elhunytat
tisztelték, szerették-életében. Halálát két nő
vérén s két fivérén kívül kiterjedt rokonság
gy ászolja.
Tanítóválasztás. Vináron a -megürese
dett közs. isk. tanítói állásra az ottani iskola
szék Horváth János vindornyalaki róm. kalh.
tanítót választolta meg.
Katonák karácsonyára adakoztak:
Honig Samuelné 20 kor., Egy vadász-társa
ság 11 kor., Gretcs Károlyné 2 kor, 11 Th
Pál 50 kor., Günsberger Ignác (Ság) :20 kor.,
Klein Vilmos 20 kor., dr. Bisiczky Atidr t .
20 kor., Weisz Ármin (Csönge) 40 kor.,
Schmidt Kuni 4 kor., Kemenesaljái Közg. I I . telbank 25 K. Wallner Sándor 25 K. Takácsoe
20 K, Steiner L. 20_korona.

Fölemelik a hadisegélyt. Az illetékes
körök — mint értesülünk — behatóan fog
lalkoznak a jelenlegi hadisegélyek felemelésé
nek kérdésévet; sőt ngy hirltt, hogy a hadi
segélyek újbóli megállapítása már rövid idő
alatt megtörténik. Az illetékes köröknek ezt
a méltán népszerű tervéi nagy appirátnssal
támogatja az .Esti Újság; amelynek uj kor
szakával éppen lapunk mai számában foglal
kozunk. Az »Esti Djság< egy cikksorozatbau
tárja fel" adatait arra nézve^ hogy a hadsegélyzés mai mérve és rendszere milyen vo
natkozásokban nem elégíti ki a tényleges
szükségletet és rámutat arra, hogy a hadi
segélyek megszabásánál figyelembe kell venni
a megélhetési eszközök megszerzésének min
den terén három év alatt előállott óriási
drágulást.
Az »K-ti Djság« szerkesztősége
kéri a közönséget, hogy a hadisegélyezés
terén szerzett eddigi tapasztalatairól
szá
moljon be -neki, javaslataival, panaszait, ta
nácsait írja meg, hogy ezzel az illetékes
körök figyelme olyan szempontokra is rátere
lődjék és olyan sérelmekre is felhivassék
amelyekre a hadisegélyzés első megállapítá
sánál gondolni sem lehetett._A hadisegélyzés
ügyében irt levelekel az .Esti Újság' szer
kesztőségének címére kell küldeni. Budapest,
V., Kálmán-illái
15. szám.
Borosné kérelme. Néhai Boros János
cimbalmos özvegye szerkesztőségünk utján
kéri a jószívű közönséget, hogy mivel bete
geskedése miatt dolgozni nem tud s mivel
gyermekeit iskolába járatni lábbeli híján nem
tudja, a tél közeledtével a legnagyobb nyo
mornak néz eléje: szánja meg őket s juttas
son neki s gyerraekeinok viseltes ruhát, c i 
pői, élelmet, fűtőanyagot s azt kegyeskedjék
Árpád-u. 24. sz. a. lakájára küldeni.

Nincs többé tisztiszolga. A hadügy
miniszter, mint egyik laptársunk Írja, a hon
védelmi miniszterrel egyetértőleg elrendelte,
hogy az összes tisztiszolgák vonuljanak be
csapattesteikhez. Ezentnl tehát se a fronton;
se a belső országrészekbén nem tarthatnak a
tisztek katonaszolgát,. hanem e helyett havi
pótlékot kapnak. Csupán magasabb rangú
tiszteknek van joguk lovászt tartani.
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Módosítják az ipartörvónyt. A tninisz- i
térium egy rendelet.-J»je.,/. közzé az ipartörvénynek a bábom kÖvelkézWtben wülesége»é---Jp-.,
vált módosításáról és kiegészítéséről. A rcn- ;
delet tulajdonképen az. i | . írnak önálló gya
korlására jogosító iparijiazolvány elnyerésé
Országos vasár volt csütörtökön Czeli- nek uíégkönnyiléséró! lutézkedik. Főképen
dömölköB. Élés jó fűlhnjtás
volt az allatuk azokra vonatkozik, akiknek munkabírása a
ban; mégis, kevés lévén HÍZ förfi« nomeg háborúban teljesített—katonai szolgalatban
az e s ő és sar miatt, nagyon gyenge vár sérülés, vagy betegség következtében annyira ;
s r volt
csökkent, hogy korábbi foglalkozásukat, meg- I
• Adományok a sebestit katonák r é  élheiésük vagy egészségük vészély*zteté?i*~;
szére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház nélkül nem íuiytathatj.ik4-sKu:iiiyitést tartal
es vasúti edttő állomás részére az utóbbi
héten a következő adományok
érkeztek: maz a rendelet azokra vonatkozólag is, akik
ti;•Hnürey György tintaI naponta 2 liter tej, a háború ideje alatt legalább három hónapon
Klaffl Gyula naponta 10 üveg
szodaviz, at katonai szolgalatot teljesítettek, de csak
Tőke Józsefné (Vöuöczk) 3 I . tej, WaUeüstein azon-iparágra, amelyben katonai szolgálatra
-Károlyné uruő volt szives az üdiló részére a
enyérsutésl végeztetni. Günsberger Ignác bevonulásuk elölt szakképzésben részesttilék.
(Ság) a rum vételnél literenként 2 koronát Ezen szakbavágo munkával eltöltött időnek
számítja a rendelet a tanonci és segédi mi
volt szíves e.engedni.
' Márka, bakköny és muharmag sár Hőségben töltött időn kivül. valamely katonai
alá Vételek A hivatalos lapközli a -korm.iuy műhelyben ugyanezen szakbavágo munkával
i • i deletét, mellyel a tatárka, polaukn, takar eltöltött időnek egy evet meghaladó részét is.
mány, borsó (őszi borsó, vadborsó stb.) min K rendelet felhatalmazza egyuttai a kereske
it- nféle bükköny és muharmagkészlet zár alá
delmi minisztert, hogy a-katonai szolgálat
vételét rendeli el.
következtében munkaképességükben csökkent j
megszigorítják as ntasást Az utazás
jai.-.i.ir elsejével sziuairu megszorítás alá étik. egyének javára a házalási engedély megszer- i
— Utazni az ország bármely részere csak zése és házalás gyakorlása tekintetében je- {
katouai igazolványokkal lehet, Mielőtt az ilyen leidet; érvényben álló szabályokkal szemben '
igazolványokat kiallitanak, szigorúan meg- rendeletileg könnyítéseket állapítson meg.
v insgálják, hogy múlhatni lenni szükséges-e az
utazás. Szóval a (éjutazasok megszűnnek.
Kriesülésüuk szerint jövő évre a vasút evi
bérletjegyeket se bocsát ki. Az utazás inegi-'orilásanak áliitólag az az.oka, hogy minden
i. ozdonyt es vasúti kocsit a katonai- és élelc iszer-szállitásokhoz szándékoznak foldaszrulni.
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Adomány a kórházi betegeknek. .Mult

Samunkban közüllük, hogy ifj. Nagy Sándor
e;\házashetyei nagybirtokos egy fel tmót
dományozott a helybeli Vöröskereszt kórh nak, ebi-: a Keuienesatjui Közkórhaz
betegjeinek 70 knó jutott. A szives adomány
ért köszönetet mondanak a kórházi bitlegek.

vaskályha
olcsón eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Kiadó: Dinkerevp Nándor.

Eladó

boroshordók:
1
1
1
1

drb.
drb.
drb.
drb.

760 literes
504
380
»
364

hordók jókarban vannak, olcsón
megszerezhetők.
Cím a kiadóhivatalban.

Községi pásztor

Kcszönetnyilvánitás.

A karórágás oka. Zeit szerint az a
h l'en-s. hogy a karóragast a lovak unalmukb n sajátítják el, téves, mert oly állatok mei) kei evekig nem használnak munkára, pl. a
berlini állatkert egypatásai, nem lesznek karórágók. Zell szerint a szálastakarmány hiá
nyában van befolyása a karórágás keletke
zésénél. A lo ugyanis (üevfl é s ba oem kap
elegendő szálastakarmány!, hanem inkább abakon Uirtjak, gyomrát az alom evesével,
vagy levegő nyelésével tölti _ meg. Oroszors -tgban ntar régen ismeretes szálast akari'-ánv hiáaya és a karórágás közötti összefu-gea és ../. orosz lovasság részére kiadott
utiteitásbs.. i - levashati), hogy a pusztáról vagy
it éaesről kerülő lovaknak eleinte több szé
nát kell adni, mint zabot,, mert küiönben
•zek ksTOrarók lesznek, "nem bírják ki a
hosszn etetési szüneteket, miután a folytonos
egeléshez szoktak.

Mindazon jóakaróinknak,
kik felejthetetlen jó bátyánk:
Hizeri Sándor
elhunyta felelt érzett mérhe
tetlen

fájdalmunkat

részvétükkel

bármi

kerestetik.

Czelldömölk nagyközség 1917. évi
j január hó 1.-vel

községi pásztort keres.
| Aki ezt az állást elnyerni óhajtja, for
duljon közvetlenül a községbirólioz, aki
a javadalmazásra nézve is bővebb fel
világosítást ad.

szives
módon

enyhíteni kegyesek voltak, fo

Keresek megvételre

gadják leghálásabb köszöne

egy

tünket.
Mizeri-testverek.

piailinót.
Cim a kiadóMvatalban.

Kemenesaljái Közg. Hitéibánk
Czelldömölkön

jegyzéseket elfogad az V-ik Mpölcsönre.A legelőnyösebb feltételek.Hivatalos aláírási hely.
Jegyzési határidő 1916. december 22.
. ; >
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Bővebb lelvilágositással szívesen szolgál az intézet.

Nyomatott Dinkgrevé^NiMor villinytrőre berendezett könyvnyomdájában, CelldenJoTk.
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