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P o r b ó l l e t t ü n k , 

p o r r á l e s z ü n k . 

Benne vagyunk a nagyböjt idősza
kában. Magunkba szállunk, gondolko
dunk, elmélkedünk . . . 

Korunkban, még béke idején is, 
sokféle kételyek, mindenféle 'homályok 
é s bizonytalanságok szállják meg a lelket, 
gyakran bizonyos lelki mámor és zsib-
badtság fenyeget. Igen jó tehát, ha az 
ifjú bizonyos pályát korán választ, bi
zonyos határozott célt lüz ki magának, 
melynek gondolata el-elszenderürő tett
erejét föikölti és őt a fásultságtól, élet
untságtól -megóvja. Veszve van az az 
ifjú, aki határozóit cél nélkül ide s tova' 

. tántorog és a henyeség párnáin heveri 
el napjait; szabadságát csakhamar elve
szíti és hanyathomlok rohan a tátongó 

, , firvényhe _ •• 

A gyermekek Rflserdfllnek, valami 
életpályára lépnek, megházasodnak és 

-apákká, anyákká lesznek. 'Az apára uj 
kötelességek várakoznak. A férj é s apa 
a család feje, gondját kell viselnie a 
nejének és gyermekeinek. Rendszerint, 
viseli is hosszú évekén át, míg meg 
nem öregszik. A feleség hűséges munka
társa, szerető gondozója az urának és 
odaadó nevelőié, ápolója szivemagzatai
nak, legnagyobb kincseinek. 

Mi a teendője az öregbülő ember
nek, mikor ereje hanyatlik, jövőjének 

__-:látóhatárajr egyre szűkül? Ekkor ugy 
-"-látszik, az ember teljesítette föladatát, 
" de kedve sem lehelne többé az élethez, 

. . ' h a még :\!:!:or.is itsttőn jövő, syermo* 
keinek és tulajdon lelkének jövője nem 
nyílnék előtte. S ez a remény arany
sugaraival hímezi még a gyönge agg
kort is. Szende, bájos alkony dereng 
annak estéjére, kí életé' hajnalát és 

..napját dicséretesen töltötte ! 
Ily összhar . életben egybe-

füződnek az c>»uicsi világ összes gyű
rűi, támogatják, segítik egymást vala
mennyi kötelességeink. A gyermek, férj 
é s apa és a jó édesanya egymást föl
váltó kedves kötelességei nevelik lelkün
ket. Gyermekségünkbe. , a kötelesség az 

. anya oly édes , oly rábeszélő szavában 
szólal meg, intve szereit 5a tiszteletre. 

A szeretet és tiszte.. az.-emberi-
. ség két üdvös érzelme, melyek, életünk . 
minden szakába fényt és .meleget árasz-

. tanak és á l d á s t terjesztenek, uj .meg 
uj szint öltve. Édesek, é s . együgyűek a 
gyermekekben, hőn lángolók és komo

lyak a fiatalemberben," állhatatosak és I 
szilárdak a megérett emberben, jámbo- j 
rak és kegyesek a megőszültben é s 
mindinkább Isten felé vonzók, bár le 
nem mondották arról, ami kedveset a 
föld nyújt. 

Egész életünkben tehát a köteles-
| ség hű társunk, igaz, kissé komoly tár-
{ sunk, de olyan, aki lelkünket folyvást 
j támogatja és sohasem hagy cserben. 
I Eletünk kötelességei egymásra épülnek, 
I körei naponként terjeszkednek és nap 
{ nap után magasabbra emelkednek. De 
i életünk minden szakának van saját 

mentője is, ki minket kötelességeink 
{ táguló é s emelkedő körein föntart. 

. A gyermekség nemtöje a földhöz 
I van. legközelebb,- a pázsit virágaival 
j játszadozik é s oly kedves, oly tiszta, 

mint. az édesanya édelgtése és a nővér 
csókja." Az ifjúság nemtője szintén szép 
és bájos, de csak addig, mig a vétség 
nyomában kelő bú fátyolt nem. vet ra
gyogó homlokára. Az aggkor nemtője 
végre nyugodt és derűit homlokkal ül 
a körük legfelsőjén, legközelebb a 
mennyhez és hátratekintve? az eltűnt 
évek hosszú során, szelíden int — az 
utolsó lépés megtételére 

• Porból lettünk, azzá fogunk vál
ni*, — de halhatatlan lelkünk él, ét 
örökké ! Népünk ajkáról halljuk elhang
zani : > Ahol az a csillag ragyog, én is 
oda való^ vagyok . . .« 

Virágrege. 
f a Staaibors.k, L»joi, volt sárvári, majd j 

szombathelyi orvosdoktor. 

Rózsák fakadnak üde ajkán, 
yfreán a taVasz ragyogott: 
jMost olyan bus, oly üljem — halvány, 
S ugy szented, mikor mosolyog . . . 

Ibolyás lány Volt. Annyit kellett ' 
Szegénynek ácser ia; 

. jMost selyempárnákon, pihen meg, 
S hajába' friss — kamilla. 

S z e m l e . 

, Ismeretes, hogy a legtöbb fejedelmi 
házas?'"ot politikai rugók hozzák létre. Az 
európai uralkodó-hazák állam rezon (államér
dek) szempontjából össze-vissza házasodtak *>• 
alijg van .királyi ház, melynek egyik-ma-, 
tagja .ne Jenbe, sógorságban a másik királyi 
herceg valamelyik hercegével. Valamikor rop-
p-ínt jelentőséget - tuiajdóniiottak' az ilyen po
litikai ' ' .j'^digl hogy ezeknek a 
király milyen kevés befolyá

suk van a népek sorsára, a mai eu rópa i há
ború megint fényesen igazolja. Most is egész 
sereg rokon áll. ugyanis eggmdssal szembe a 
harcmezőn s az atyafiság éppeu nem akadá
lyozta meg, hogy az uralkodók szembeá l l í t s ák 
e g y m á s s a l a maguk seregeit. 

I t! van mindiárt II Vilmos császár és 
György angol király. Mindketten u n o k á i a 
volt angol királynőnek : Viktoriának. Vilmos 
császár anyja, I . Frigyes császár felesége an
gol hercegnő volt. Viktorja Jurályné -Jiv.nva 
és nővére VI!. Edvárá^-. lvakuVíü fia aXmos-. 
tani angol király. A qeniet császáreajtz^angol 
király szülei íme testvérek voltak, a föt ural
kodó tehal vérszerinti nnokafivér. 1 

. A másik hadbavonnlt ellenség: a hazug 
Cár is közeli rokona egyik szöve tséges német 
fejedelemnek, akinek hadai most Oroszország 
ellen küzdenek. A cár felesége, -.Alexandra 
Feodorowna ugyanis született Alisz liesszeni 
hercegnő és ez a cá rne nővére a most ural
kodó hesszeni nagyhercegnek: Ernő Lajosnak. 
A hesszeni katonák persze a n é m f hadsereg
ben harcolnak s uruk sógora ellen és a sógor' 
s zöve t ségese : a francia köztársaság ellen v i 
selnek háborút. 

. Sőt még 77. Vilmos és Miklós cár k ö -
zött is van sógorsági viszony^ Néhai Ed várd 
angol király ugyanis — mint már említettük 
— nagy bátyja volt Vilmos császárnak. De 
nagybátyja vi.U a cárnak is, n\ert felesége 
és a cár anyja nővérek voltak, mindketten: 
Alexandra es Dagmar is dán hercegnők. 
Dagmar mint orosz hercegnő a Mária Fe
odorowna nevet vette föl. És nuvezct.es,.hflgy 
az anyacárnő, a születelt germán (német) 
hercegnő, támogatja a-cafT udvarban, legme
legebben a tnlzó páns7táv irányzat képviselőit. 
A pászláv anyácánié Edvard angol királ|yal 
való sógorsága révén nagynénje lett' Vilmos 
császárnak s fia, a cár, unokatestvére így a 
császárrak. • Hogy az orosz cárban magában 
is német vér folyik, az köztudomású. Az orosz 
uralkodó-házat atyán liomanoir nak hirják, 
de az a valóságban Holstein Oottor. 

Albert belga i i r ü y - máísftKftlenfele a 
német császárnak — sokszorosait rokona a 
Hohenznllern-háznak. A belga király anyja, 
Mária hercegnő, a flandriai grófnak ty\t-
sége — nővére volt a már elhunyt Linót 
holienzollerni hercegnek, a király' egf hóVere, 
Jozefin belga hercegnő ped*; Ffohenzollern 
Károly herceghez ment nőül..- Mindezek** fe'C! 
a belga király felesége: Er;.scb 
leánya a nemrég elhunyt" ™ 
bajor hercegnek.-riiki miríF dfiHaY 6rhedicinae 
és gyakorióorvos H.ij.ir/.ríaa'chaii ig^n nagy 
népszerűségnek örvenda^am ná xA 

Állami -zr.vc; .eaekr-.c-ak »-sí!áV;fej.:d. imi 
házasságok vezetfek. j1£jifer;.szerb .király lud-
yalp-öieg veje Nikila montéiiVp'njíijlirálynak, 
akit násik két leáfiya o^aíftry^rercegekhez 

,iöül. A E idöst^ikgonjuj í j j^VperceRiiő, 
\icolajevics-, a fiatalabbik : Anaszld-
rrwgab wün^llknltijerfi*'Miklós nagy-
- -ege. -^-Mondja*, thW£-,3tilica es 

. - ' •nain ' iW r ' " f i í r^« a B' n WNf" l l a k f ö -
„szker az ( M K M ^ M ^ 

Ez a rnknnsaz, lehal jarí vájatni pozi 
eredménnyel, ^ t táij? további kWetkezmé-
nyeket is vonhat rtwgal'illánt'zdíéak kitartás, 
kitartás! 

féM , királyné, 
i rörjP^Iioartar 

mr-" 
P' • 
zia 111 
heir 

.'..sz 
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Katonád egyének levelezése 
a háborn alatt. 

" A mozgósított és a működő hadsereggel 
val , forgalomban lenoálló portómentesség tu
lajdonképpen csak azokat a levelezéseket i l 
leti meg, amelyek tábori postahivataloknál 
attttirak fel, illetve ily helyekre lesznek ci-
n i t i i r ; továbbá a katonasághoz beosztott 
polgári egyénekkel,- valamint -a kórházakban 
ápolt csak katonai személyekkel váltott leve
lezést, végül a korházba szállított csak kato
nai személyektől u'gőzben feladott levelezést. 

Ezzei ellentétben a. postahivatalok sok 
esetben másnemű levelezést is elfogadtak 
portómentesen, különösen elfogadták a tábori 
levelezőlap ikat a polgári egyénekkel való le
velezéseknél is. 

Erre való tekintettel a portómentességet 
a kereskedelemügyi miniszter ur a következő
képpen szabályozta: 

Piirtómentes a levelezés, közös hadsereg 
vagy a honvédség és néptelkelöi szolgálatot 
teljesítő azon katonánál, melyek ha bem is 
hadműveleti térületen adatnak fel. de azok 
irói védőségi és biztjsitó szolgálatot teljesí
tenek, avagy helyőrségi kórházak és nyilván
tartó élelmezési raktárak kötelékébe tartoznak. 
Ezek a személyek azonban csak hetenként 
kétszer adhat iák lel portómentesen egy—egy 
nyílt levelezőlapot, azonban ajánlott feladás 
kizárásával. 

E célra a levelezőlapokat a katonai 
parancsnokság szolgáltalja ki és egy—egy al
kalommal egy iezelezőlapnal többet egyik ka
tona sem adhat fel, a feladott lapokat a pa
rancsnokság minden hétfőn és csütörtökön 
összegyűjti és "postára adja. 

Ez a portóméntesség nem terjed ki a 
katonai egyéneknek" a" kérdéses-heti két leve
lezőlapon felüli egyébb levelezésére, valamint 
a fenti katonákhoz, intézett magánlevelezésekre, 
ugy, hogy a_kSíönség. ezekhez, a katonai sze
mélyekhez portómentesen egyáltalán nem le
velezhet. • 

A kőzöuség részéről teliát csak a moz
gósított hadsereghez szóló az a levelezés élvez 
portómemességel, amely a tábori postahiea-
U>k utján továbbiltati . 

Ami az erődített helyekkel váltott leve
lezést' illeti, az azontúl megszorítás alá esik, 
amennyiben csak a működő hadsereg terű-
Mén ftttÚ pt-rtHitell li.-Kel.Te -finnen lavntu-. 
zés élvez portómeotességei. 

Itthon pedig Vigasztaljad 
Aggódó családjukat! - * 

Hozd el immár azt a békét. 
Amely most oly táVol van. 
Önts belénk hő reménységet, 
Hogy bizzunk irgalmadban ; 
Add vissza az apát, fiút. 
Add v'issza családjuknak. 
Hogy így együtt örvendjenek 
A békés nyugalomnak! 

Ezt a népet, e nemzetet 
Erősítsd és gyarapitsd ; 
Erkölcsökben, erényekben 
AidVo-t'édv'e boldogítsd ! 
Véráztatta hősi földjén" 
El nem türkén a zaVart, • 
Ezután is oltalmazzad, 
Isten, álld meg a magyart ! 

H l R E K . 

Iskolalátogatás. Mihalik Sándor min. 
biztos, polg" isk. szanfelügyelő lebrűár 24 én 
a közs. polgári fiúiskolában ellenőrző* látoga
tást tett. Megvizsgálta az iskola berendezését, 
ügykezeleset s a tanulók tanulmányi előme
netelét.' A tapasztaltak felett teljes megelége
désének adott kilejezést s jóleső örömmel 
jelentette ki, hogy a tanerők becsületes mun
kát végeztek s hogy ez iskola minden tekin
tetben minta-iskola. 

Ápolónak fölavatása. Folyó hó -25-én 
a czelldömölki Vörösker*szt-egylet választ
mánya a városháza tanácstermében ülést 
tartott, melynek tárgya az önkéntes ápolóoők 
fogadalointétéle és felavatása volt. Az ülés 
impozáns mederben (olyt le huszonöt vörös
keresztes teher egyenruhában felvonult urnö 
és urleány jelenlétében.. Hollósi Rupert apát, 
mint a fiókegylet elnöne, szép beszédben 
ecsetelte a nők haboru idején betöltendő ne-

j mes hivatását, majd az alábbi szövegű foga-
I dalmát olvasta fel előttük, amit hölgyeink 
! ünnepélyeién nioudiak el uiánna: »Én N. N. 
I magyar Vöröskereszt-egy1eti"önkéntes beteg-
I ápolónő, ünnepélyesen fogadom, hogy abban 

I m a . 

Barabás Ernő helybeli lőtauitó ...szerze
ményében Ima cimen az alábbi költemény 
jelent meg, melyhez a zenét is ő komponálta. 
A fohászt tartalmazó kedves hangú költeményt 
ma este 7 órakor a fegyvereink győzelméért 
tartandó istentiszteleten Jogja énekelni a szerző. 
A költemény teljes szövege a következő : 

Égbe szálló hő imámat 
Hallgasd meg jó Istenem, 
Most, hogy oly nagy szükségben Van 
Az én mayyar nemzetem, • ' 
Nc fordítsd el tői? soha 
Aldó, Védő karodat. 
Szükségében, Veszélyében" """" 
jMutasd nagy hatalmadat 1 

Segítsd harcos fiaidat, 
Segítsd Vitáz népedet - ' ' " ' ' " - . ' . 
jMély a harcban, háborúban 
Esdve m-ndja neVedet! i 
Alii a ISui 'apák melií, 

- T élozd karjaikat, ' 

I az esetben, ha egészségem <•.- családi körül-
V ménjeim nem gátolnak, a magyar vürüske-
j reszt-egylet felszólítására béke idején az éveu-
I kénti ellenőrzési szemlén résztveszek, -háború 
! esetén" pedig az ajáulati lapomon megjelölt 
{ kórházban megjelenek és ott mindaddig, amíg 

reám szűkség lesz, bategápolónői szolgálatot 
teljesítek és ezen honleányi kötelességeknek 
hiven és pontosan fogok megfelelnie — 
A fogadalom letétele után ápolónőink bizo
nyítványt kaptak képzettségükről a végül a 
karszallagok kiosztása- következett. A követ
kező hölgyek tettek fogadalmat: Özv. Ányos 
Lászlóné, Bánóczy Istvánná, Dárid Boriska, 

I dr. Deutsch Samnné, Ilonig Sámuelné, Hucht-
hausen Edéné, Günsberger Erzsébet (Alsóság), 
Günsberger Margit (Alsóság), Kabina Anna 
(Alsóság), Kabina I.uci (Alsóság), Király Erzsi, 
Király Sári, Kovács Gizella (Also.-ág), Loránth 
Katinka, Msrkry Annus, Mészáros Aranka, dr. 
Nagy Oézáné (Csöbge); Pletoits Gitta, Rosen-
berger Jozefin, Rosenberger Editb, Rosenber-
ger Sári, Taár Rozaraunda, Vejrik Bibiána 
özv. Vidi Antalné, Wallenstein Károlyné. 

Főjegyzőnk családjának gyásza. Há
rom árva sir magában, elhagyott apátlanság
ban. Három ártatlan kis apróság, akik eddig 
még csak úgyszólván öntudatlanul tudták fel
fogni az atyai szir forró kisugárzása'. Most 
már csupán éjjelente, epedő á'mok közben 
jön vissza hozzájok a gyengéden szerető apa, 
hogy egyiket betakarja, a masikat csókolgassa 
s a harmadikat felfogja karja . . S az ifja 
hitves özvegyi fátyóla fog olykor olykor fel
lebbenni, ha a szerető férj lehér széliemé kö
zeledik hozzá, hogy még egyszer, csak egyet
len egyszer, vagy talán százszor és meg ezer
szer magához ölelhesse epedő nejét. Fájdalom,. 

-mindez a sziv puszta vágya, mefy még szám
talanszor feltámad hosszú évek múlva is, mi
dőn az álom csendesen aláereszkedik a kóny-
nyektői ázott pillákra. Rácz Rezső, Loránth 
Gyula városunk főjegyzőjének veje vett bú
csút e földi v életben övéitől, mért a jóságos 
Mindenható kiválttá 'magához'. A szerető fér-^"* 
jet, atyát, vöt, illetve sógort, a gyászbaborult 
család f. hó 25-én kisérte örök nyugalomra 
a bakonyszentkirályi temetőben. Az elköltözött 
hozzátartozói iránt részvéttel adózik városunk 
közönsége is, mert habár közvetlenül nem is, 
de közvetve .érinteni tud mindnyájunkat Lo
ránth Gyulának, városunk főjegyzőjének és 
neje szül. Gaál Lenkének lesújtó fájdalma. 
A család az alábbi gyászjelentést adta ki a 
megboldogultról: - * ' 

özv. Rácz Rezsőné szül. Loránth Margit' 
a maga és alulírottak nevében kesergő fáj
dalommal tudatja, hotiy forrőn szeretett j ó " 
férje Rácz Rezső gyógyszerész életének 39. 
és igen boldog házasságának 7. évében, f. hó 
19-én este félJLórakor Wienben hosszas 
szenvedés és sulyds - orvosi műtét után, a j ó 
Isten akaratában megnyugodva csendesen -
meghalt. Az Istenben boldogult földi marad
ványa f. hó 25-én délelőtt 10 órakor fog 
szülőhelyén, a bakonyszentkirályi temetőben 
a rom. katli. vallás , szertartásai szerint a 
boldog viszontlátás reményében örök nyuga
lomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise 
áldozat f. hó 23-án reggel 9 órakor fog a jó Is
tennek berautattatni. Mór, 1915. február 20. 
Nyugodjál csendesen. A mi szeretetünk ő r 
ködni fog örök almod felett | Dinike, Katinka, 
Aladár, az elhunyt gyermekei. Rácz Vendelná 
szül. Hindler Anna, Rácz Vendel, az elhunyt 
szülői. Rácz Béla, Rácz Zoltán, az elhányt 
testvérei. Loránth Gyuláné szül. Gaál Lenke, 
Loránth Gyula, az elhunyt apósa és anyósa. 
Rácz Béláné szül Berghofd Erzsi, Rácz Zol
tánná szül. Ruray Erzsi, Somogyi Aladárné 
szül. Lóránt Irmus, Loránth'Katinka, Somogyi 
Aladár, az elhunyt sógornői és sógorai. 

A vasm. gazdasági egyesület ig. vá
lasztmánya mult hétfőn Végh Endre elnöklete 
alatt látogatott Ölést tartott, melyen a többi 
közt megjelentek: Ajkav Elemér. Ajkay Zoltán, 
Bezerédj Dénes, Horváth Mikló , Maróthy 
László dr . Kis Gyula, Förster Ottó. Hossza 
tanácskozás után minden egyes községre nézve 
megállapította a választmány a földek évi 
bérjövedelmét s véleményét átteszi a pénz
ügyigazgatósághoz. : 

Rekvi rá ló biztos. A íöldmivelésügyi m i 
niszter Heimler Ernő helybeli nagykereskedőt 
a czelldömölki járásra nézve rekviráló biztos
nak nevette k i , aki már a legközelebb meg
kezdi működését. 
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Adomány a tüzoltoegyletnek. Tűzoltó-
egyletünket a' Kemenesaljái Takarékpénztár 
R. T. 30 koronával ajándékozta meg, melyért 
köszönetét nyilvánítja az egylet vezetősége. 

Uj főhadnagyok, őfelsége a i irály dr. 
Szekeres Pál és dr. Tompa Sáudor. czelldö
mölki ügyvédeket, akik a harctéren mint hép-
fölkelö hadnagyok harcolnak ellenségeink ellen, 
főnagynagyokka léptelte elő 

A Szalay-c.alad gyásza. Lesojlú csa
pást mért a sors Szalay Gyu.a polgártársunkra 
és családjára. Ezyetlen 22 éves katomriraprJti 
a beteges szülőknek vigasza és támasza volt, 
a harctéren szerzett súlyos betegségének kö-
vetkezlébati a főváros egyik korházában el
hunyt. Szülei a drága halottat hazasjallitlattak 
Czelldömölkre és szerdán délután 4 Arakor 
helyezték örök nyugalomra a város közönsé
gének részvétele, mellett. A gyászmenethen 
testületileg megjeíetitek a tűzoltók-, á kalh. 
legények, a vasutasok szövetségi- es temetke
zési-egyletei is zászlaik alatt e- j>zép koszo
rút helyeitek el a ravatalon. Az ifja hőTtTff-' 
lála mély fájdalmat keltett mindnyájunk szi
vében. -' 

. Felmentett anyakönyvvezető. Ludváu 
..János n •gy.-imonyi atiyaköíiyvvez.•'^-helyettest 
a belügyminiszter ezen tisztsége alól fel
mentette. " . ' 

A czelldömölki kath. legényegylet 
elnöksége ez uton is halas köszönetét lejézi 
azon nagylelkű adományért (30- K\~ amelyet 
a Kemenesaljái Takarékpénztár — mint min
dén évben — az idén is ajándékozni ke
gyeskedett *• Jt \ 

Az alkoholfogyasztás ellen. Dj kornak 
kapóit nyitja ez a habom minden' terén. Azt, 
amit az előző negyven esztendős béke jónak, 
hasznosnak es helyesnek talált, a habom szánk- . 
cionalja. Ebben az- izzo levegőben csak izmos, 
növények tartják meg az élete'., a többi, .el
pusztul. Az alkohol romboló, ideget; julmét, tel
ket mérgező hatásáról irodalom keletkezett 
Mindenki tudta, hogy generációk pusztainak 
el tőle. de senki nem tett semmit megszün* 
tetésére. Az államnak óriási bevétele volt az 
alkoholból, s ez a nézőpont elcsitította az in-
tézőkOrök lelkiismeretét. Franciaországban az 
abszint, Oroszországban a votki gyilkolt, pusz
tított s hiába volt minden erőlködése a filant
rópoknak, az alkoholfogyasztás mind nagyobb 
meg nagyobb lett. Amikor a habom kitört,' 
rögtön kitűnt, hogy a francia katona ellfntál-
lóképessége kisebb mint a németé, aki sokkal 
kisebb mértékben élvezője az alkoholnak s 
pálinkát egyáltalán nem iszik. Ugyanez áll az 
oroszokra is. A vutkitól agyoncsigázott orosz 
tömeg nem tud érvényesülni a sokkal józa
nabb, szívósabb, erosebb németségnek s egy
másután éri vereség őket. Amikrr ez nyilván-' 
való.lett, a francia államférfiak elhatározták, 
hogy nemzetüket fölszabadítják az alkohol bi
lincsétől. Poincaré elnök rendelettel eltiltotta 
az abszint meg az erős pálinka árusítását, 
ugyanezt tették az oroszok is és a cár egy 
ukáza teljesen megszüntette a vutki elárusi-
tasát. Természetes, hogy még egy-két gene
ráció kell, amíg ennek hatása meglátszik, azon
ban ez is óriás hordóerejü. A mi hadügymi
niszterünk már augusztusban cselekedett, bár 
a monarkii népének alkoholfogyasztása sokkal 
ki:-eb. , mint ellenfeleié, Most a hadügyminisz
ter ujabb rendéletet adott ki, hogy a parancs
nokok vigyázzanak arra, hogy. a harctérre 
utazó katonáknak alkoholt ne adjanak, mert 
az alkohol élvezése csökkenti a csapatok 
harcképességét. *' , 

A veszte»égi kimutatásbóL A legutóbbi 
veszteségi kimutatás szerint Pocza István, fel-
éőjnesteri, 1893. évlolyambeli 83-as gyalogos 
bósí háláit halt. 

Halálozás. Heucz János f. hó 23 án 
délután 71 éves korában Czelldömölkön el
hunyt A megboldogult Berzsenyi István hely
beli mái. pályafelvigyázónak volt az ipa. 

Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái 
Takarékpénztár szíves Volt az idén iára. 
czeltdömölki evang nőegylet céljaira harminc 
koronát adományozni, amely adományért há
lás köszönetéi fejezi ki Berzsenyi Dezsőné elnök. 

Mit küldjünk a harctérre? Erre a k é r 
désre Zakanas János dr. kassai honvédlörzs-
urvos egy levélben felél meg. Szerinte alkal 
matlaii az élei uiszerküides, mert az rendesen 
megrom iva érkezik s a következménye azután 
neuf egy esetben mindenféle betegség. Amit 
még nélkülöznek, amivel még uiucsenek agy 
ellátva, hogy védekezzenek]és elejét vegyek 
a leuyegelő járványoknak, ezek a test tisz
tái it.irtas.it előmozdító és igen fontos tényezők, 

begyen a katona bőven ellátva* lelié-uémüvél, 
vászou es,meleg gyapjú alsóruházattal, haris
nyával, zsebkendőiéi, gallórvedőveL hogy iniuil-
ezefét_gs'akrau változtathassa s ezzel elejét 
Vegye a légma.VaCsabb. ellenségnek, a i-rgek 
föllépésének a^elterjedéséuek. Legyen ellátva 
szappannal, fésűvel, '.DeretvavalytálóVal, haj
é i fogkefével.- Juesou legalább 30 — (50 emberre 
egy tiafnjirógép. * • -

Az inasoktatás ingyenessége. A/, ijiar 
testületek OrszáguS-íizöveisége nfihány héttel 
ezelölr* föUerjiszWst .intézett a kormányhozaz 
íííasóktatas ingyenessé létele tárgyában. A 101-
lerjeszlé»re inast Harkányi -János • báró keres
kedelmi miniszter a következő leiratot intézte 
a szövetséghez : Föjuirjeszlésükre értesítem, 
hogy az inasoktátás ingyenessé tétele ügyében 
elém terjesztett kérést azonnal áttettem a,'val
lás- és' közoktatásügyi miniszter urhoz^ mint 

.az inasoktatas löhatn.ságához. Nevezett minisz
ter nr átiratával most arról értesített, hogy 
ezidőszerint a Szövetség kérését az erre, k 
étin, szükséges anyagi eszközök hiánya mi-
att nem teljesítheti 

Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái 
Takarék pénztar 30 K-át adományozott" a 
czelldömölki polgári fiúiskola szegény, de jó 
előmenetelő tanulóinak évvégi megjutalmazá
sára. Ez intézet ni.- tisztelt igazgatóságának 
ez uton is hálás kör zöm-let mondok a nagy
lelkű adományért Kemene&i J. polg.' fiuisk. 
igazgató. ' y - -. • '. 

Hőst temettek. Ferenczy Vince- csögleí 
ifjú mint tartalékos szakaszvezető vonult be 
csapatához, de egy eltévedt ellenséges golyó 
már augusztus hóban súlyos sebet ejtett rajta. 
Betegsége tartós szabadságra kárhoztatta a 
vitéz katonát, úgyannyira, hogy még mosta
náig sem térhetett vissza a dicsőség mezejére. 
A lábbadozó ifjú, aki még részt szeretett 
volna venni a babéraratáson, f. hó első nap
jaiban tífuszba esett s betegsége ezúttal ha
lalat okozta. Itt sóhajtotta k i lelkét a- czell
dömölki kórházban, ahova, behatóbb kezelte
tés végett hozták szülei. Temetése Csögle 
kOzség nagyszámú polgárságának részvétélé
vel szerdán történt meg a helybeli köz
kórház halottas házából, melyen a község 
református lelkész" végezte a gyászszertartást, 
oly mélyreható búcsúztató- beszédet tartva, 
hogy a gyászoló közönség szemeit a fájdalom 
könnyei özönlötték el. 

Sebesültek. A decemberi harcok sebe
sültjeinak névsorában az alábbi járásunkbéli 
hősök nevei foglaltatnak : Csiszár Imre, Pápócz; 
Gecze János, CsOnge ; Gujgitzer József őrmes
ter, Mers-eát; Horváth Gyula, Czelldömölk ; 
Jakab L J J ,s őrvezető, Kemeneskápolná; Lu-
1 >s Gábor, Pápócz. - ' . " . ' . ' 

. Mozi. A mult héten a sorozások miatt 
elmaradt a mozielőadás, dé ma mar ismét 
megkezdődnek az érdekesnél erdeke.,- hb kép
sorozatok bemutatása. A műsor terjedelmét 
Tőként két hosszú kép teszi, az egyik »Szent 
zászló című dráma, a másik a 2 felvonásos 
humoros langóldz. Kzenkivül ínég kisebb ke
pék teszi* a műsort változatossá.' 

Drágulás a cipőiparban Bécsb-ti jelen
tik, hogy Ausztriában a börarak intenzív ( nyo
mós) emelkedése folytán nagyban való ela
dásnál is 5—6 koronával drágább egy pnr 
cipó ára, mint a háború előtt. A gyárosok 
közlése szerint pl. a lalpbőr ára 4'50 koro
náról M-ig emelkedett A kicsinyben való el
adásnak szintén lényegesen emelkedett az ár, 
de a nagyobb raktárakba? egy pár cipőnél ez 
alig tesz ki többet mint 4 koronát —- I t t 
említjük meg, hógy a zsiradékok rohamos 
áremelkedése és ige,, nehéz beszerzési * lehe
tősége következtében a budapesti szappangya-
rak ujabban ismét era-'lték az arákat, termé
szetes tehát, hogy'a szappan és fryertya á r a 1 

is emelkedik. Németország nagyobb városaiból' 
mosószappant nagy tételekben kerestek náluiiK 
tehát zsiradékban ott is nagy á liiány/ 

A r. kain. iskolaszék elnöke ez uton 
is hálás szívvel köszöni a Kemenesaljái Ta
karékpénztar 3o korona kegyes, adományát, 
amelyet a leányiskola céljaira juttatott. " 

Kimutatás a czelldömölki hadbavonul-
tak családjainak támogatására havonként ada
kozók február havi adományáról. Özv. Szó-
gyény-Marich Ferencné Gorcey grófnő 40 ko
ronát, adományozott, Klein Testvérek, Szabó 
Karoly, a'Kemenesaljai Takarékpénztár 25—'.'5 
kpr^Sc'heiber Zsigmond dr..20 K, Göttniami 
Bódog, Pletnits Ferenc dr. Klein Vi'.m...-,:ié 
'Horváth József, Princ Ferenc 10—ÍO K, Sző-
_gyéflyjiaricb Mária, Szőgyény-Marlch Paula, 
Honig Sámuel 5—5 K," Huchthausen Edéné, 
-Nemei Márkus, Dtutsh Samu dr. 4—t K , 
Schmid Kuni, Márton-Izidor 3—3 K, Leitoer 
Imre, Mersich Jenő, Roth Mór, Bánóczy Ist
vánná, Ozv. Hofhaoser Sándorné, Stero József 
2—2 K. Ozv. Merkly Edéné, Takács Ferencné, 
Stetka , Tici, Kiniczky Lajos, Steiner Lajos, 
Csikor Sándor, Wittmann Adóimé, Weisz 
Ignác, Verbőczr- József, Somogyi Aladárcé, 
Altstádter Józsefné, Schwarz Sámuel, 1—1 K, 
Guttmann Adolfné, Fischer FülOpné, Stern 
Éliás 50—50 fillér, Rosenthal Lipótné, Szenté 
Jenőm-, Grosz Henrikné, Bass Vilmos 40,—40 
fillér, összesen 245 K, 10 fillér. — A czelldö
mölki járásból hadbavonultak családjainak t á 
mogatására a Kemenesaljái Takarékpénztár 
havonként 75 koronát adományOs. 

A halál magah viseli a megnyugvást, 
mert a halál a legbizonyosabb -bizonyosság, 
a legnagyobb pozitium (valóság). A bizonyos
ság elviselhetőbb, ha még olyan rettenetes is. 
A negatiy (tagadó, nemleges) bizonytalanság 
malmán lelkeket őrölnek. A pozitív belénk 
vág kíméletlenül, de csak egyszer. A negatív 
életlen késsel nyiszálva dolgozik. Rideg ke
mény arcú bizonyosság a halál, de őszinte és 
csalhatatlan. Ez a bizonyosság nyugodt, védő 
karjába veszi drága halottunkat Idővel-idővel 
mindegyre jobban elmarad tőlünk a bánat 
vetése, elérkezünk és megállunk a megnyug
vás határán. Drága haloltunk emlékezete 
megmarad bennünk és annak lelkifldvéérl imát 
rebegünk addig, mig egyszer minmag'ouk is 
örökre lehányjak szemünket . . . Egy lelkes 
honleány. Babarczy báróné Jósa Jolán irja: 
A német nő," ákT családjából fakadt hőst sirat, 
kis táblát tűz a mellére, melyre föltűnő be
tűkkel ilyenféle van ráírva: Én is áldoztam 
drága lelket a hazának. 
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A tengeri maximális i r t . Békassj Ist
ván főispán elnOklete alatt pénteken bizott
sági értekezlet tartatott a megyeház tanács
termében a'fukorica maximális árának meg
állapítása tárgyában. Az értekezlet vármegyénk 
területére nézve a legmagasabb árat kukori
cánál 22 koronában, a kukoricali-ztnél 41 ko
ronában állapította meg métermázsankénL 

Az Eruébet-ndegylet köszönete. A 
Kemenesaljái, Takarékpénztár K. T. a czell-
dömölki Erzsébetnőegyleinek 30 koronát ado
mányozott, melyért köszönetet mond az egylet 
elnöksége. 

Adományok a sebesült katonák részere. 
A czelidömölki korházak és vasúti üditőállo-
m... részére az utóbbi héten a következő 
adományok érkeztek : Az üditő állomás ré
szére : Büki cukorgyár : 1Ú0 kilo cukor, Klein 
Viliuos (CzelldömölkJ: naponta 10 liter tej, 
Háuzs£r Eleiué, Kertész' Mihályné (Sag): 3—3 
liter tej, Deutsch Móráé (Sömjén): 10 korona, 
Ozv. Takách Jenőné (Czelldömölk) 1 üveg tör
köly, Németh Márkusné (CzelldömölkJrTum és 
dohány, Szegáll Vilmosné (Czelldömölk): 5 ko
rona. Kórházak részére. Ság község : 28 drb. 
kenyér, tojás busnemü, Bodor Antaljáé (Keme-
nesmagasi)- 1 kalács, 20 drb. tojás, Deutsch 
Gyuláné (Czelldömölkj rizs, Magasy Lajosné 
gyűjtése Külsővatun: 200 drb. fánk; 40 drb. 
tojás és 3 doboz- cigaretta. Gynmörey György 
(Inia) naponkint 10 liter lej. Heimier Emrtné 
és Káimanné 1 klg. thea, Ozv. Heimier Adolfné, 
6 Korona, Weisz Izidor tea és cukor, Csuha 
Lajos cigaretta és ozsonna. ' 

Adomány a rokkant iparosoknak. A. 
Kemenesaljái Takarékpénztár igazgatósaga 30 
koronát küldött a helybeli ipartestület vezető
cégének azzal á rendeltetéssel, hogy az ösz-
szeg az elaggott iparosok segéLyezésére fordit-
tassék. Az ipartestület elnöksége ez uton is 
köszönetet mond az adományért. • 

Az ipartársnlatok alapszabályai. A 
kizará< joga az ipartársulatok alapszabályai
ban eddig meg nem volt szabályozva. Ezt a ' 
kérdést most szabályozta Harkányi János báró 
kereskedelmi miniszter egy legutóbb kiadott 
rendeletével. A budapesti timár-ipartestület 
alapszaDályainak jóváhagyásánál ugyanis ki
mondotta a miniszter, hogy a kizárásra vonat
kozó rendelkezésben nem szabad olyan intéz
kedést tenni hogy a kizáró ok a tagol- ma-
yunoiszonyiiba való. megokolatian beavatko
zás . idjou modct. A keresk. miniszternek ez... 
a r.; ítélkezése sok visszás állapotot szün
tet .Beg. •> ;, 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon ismerősök és 

)<ibarátok, kik a harcmezőn 
kapott betegségben elhalt egyet
len fiánk, volt tábori tüzérnek 
temetésén megjelente rész
vétüket nyilvánították, ravaía-' 
Iára koszorút helyeztek s ez
zel megsebzett szivünkre eny
hítő balzsamot hozlak, fogad
ják ez uton is leghálásabb 
köszönetünket. 

— - ^ r d ö m ö l k , 191B.febr.26. . 
Szalay Gyula 

Időjárásunk Januárius utolsó hetében 
i sok esőnk volt, 28-án zord idő havazással, 
i 29-én kitisztult és megfagyott, 30 és - t i én, 

valamint febr. első napj in szép derült idő, 
; réggelenkinl jól megfagyott, 5-én reggel C — 
1 14 fok. Nyakra-főre hordták a jeget; 7 én 
! megenyhült, változó idő, közben-közben eső, 
I vagy tavaszias idő, 20 an es 24-én roppant 
| északi szél. Igazi telünk az idén csak tíz na

pig tartott 

Köszönetnyilvánítás. 
Azon gyászesetből kifolyólag, 

amely bennünket szeretett 
atyánknak, illetve apósunknak 
és nagyatyánknak, Hencz Já-
üOS-nak elhunytával oly sú
lyosan érintett, hálás köszö
netünket nyilvánítjuk minda
zok jóismerőseink és baráta
ink előtt akik részvétüket 
voltak szívesek kifejezésre jut
tatni s a véylisztessgg m e g 
adásával megjelentek. ;_ • 

Berzsenyi István 
és családja. 

AprA nirek. Budapesten a lóhus-keres-
let folytan a lo ára élőSilybau tetemesen 
inegnövekedvén, a lóhus árát is fölemelték : 
leveshas kilója 80 fillér, pecseuyehusé 1 kor., 
a vesepecsenye és a lóhaj es zsir kilója 1 kor. 
40 fillér. — A m. kir. kormány a Nemzeti 
Iskola cimü fővárosi politikai tanügyi hetilap 
megjelenését az 1912. evi 43. tc. értelmében 
letiltotta ; bizonyosan oka volt ra . — A 19 
és 20 éves tanuló ifjak, akik most alkalmassá 
váluak, illetőleg önkéntesek lesznek, a katonai 
ügyosztályban mielőbb adjak be kérvényüket, 
es pedig az 1893-ben szülelettek március 31-
ig, az 1886-ban születettek pedig ápr. 30-di-
káig. — A .42 es mozsár német találmány, az 
ésszerű- Krupp-gyár készttette. A mi Tiadsere-
günknek ilyen mozsara uincs, csak 30 és feles 
kaliberű van, ezeket a diósgyőri vasgyár ké
szíti. — A szerb hadilobogó színe egymás 
alalt: piros, kék és fehér ; a kék mező köze
pén a cimer. Az angol hadilobogó: lehér 
mezőben áltó vörös kereszt, mely az egészet 
négy mezőre osztja; a felső, balsarok mezője, 
kék, amelyben ismét egy vörös kereszt áll és 
ezt egy,dőlt vörös kereszt keresztezi. 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 
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MindciüU kapható, 
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Sanitas 
szoba-gőzfürdő teljesen jó-
karbao olcsóntut ié i ! eladó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Á l l 
• . 1 1 » •••itaf v 

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magá
nak csekélyebb értékű silány utánzatot, mint 
»ép oly jót« leidicsérni. Kedvelt minőségek: 
1203. sz. >Extrah'nom« minőség 8 K. 
1204. sz. >Snperfinom« minőség 8 K. 

Kapható: Dr Bisitzky Andris gyógy
szertárában Czelidömólkón. 

B E R E C Z L A J O S 
njonnan alapított 

é r c - é s f a k o p o r s ó r a k t á r a 

Czilldömtilk, Ferenc Jozseí-utca (Saját ház.) 

M i n d e n n e m ű t e m e t k e z é s i c ikkek bevá-

j - s a r l á s i forrása. 

- Á l l andó sirkoszoiu r a k t á r a 

Díszes ravatal-felállítás megegyezés szerint. 

T etések a legegyszerűbbtől a legdíszesebbekig 
eszközöltetnek. 

Nyomatott Dinkgrcve Nándor yillanyeröré berendezett könyvnyomdájában,' Cc' ömólk. 
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