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Ságra. Hiszen . tulajdonképpen nem is
illik, és a komolyság hijjával van az
' De szomorú szegény szivem,
Állandóim folynak a tanácskozá ebben a drága világban, ebben a nagy
Nem tnd nyugodni kehiemben,
sok ia_kornjányköj-ökb!-n, sőt a várme- élet-halál-harcban, ha valaki ma nem
NenL csnda^ hisz' hairvszik rám,
törődik
semmivel,
hanem
kizárólag
gyékben is, hogy m i k é p p e n lehet biz
a rózsám,
tosítani a n é p é l e l m e z é s é t . a még arra törekszik, hogy szükségleteit épp
Megborsátni nem is akar
a babi m.
beláthatatlan ideig is eltarft, elhúzódó ugy, minden zökkenés nélkül elégítse
háború alatt. Eleinte csak budapesti, ki, miot békeidőben. Nem azok idézik
Oka pedig nem én vagyok,
r'.
lokális kérdés volt a közélelmezés kér JFJIŐ az éleímíszer-hiányt. akik rendesen
Hisz' szerelmem fényben ragyog!..
dése, de csakhamar országos jelleget esznek, hanem azok, akik jelenleg is
Esdve kérlek, kis galambom,
nézz reám.
vett föl. Mert a közélelmezés alapja •— éppen olyan fényűzéssel akarnak élni
És bocsáss meg szerelmednek
tapasztalás.szerint — a kenyér és a élelmiszerek dolgában is,- amint a há
igazán!
hus, ám legkevésbbé sem szabad te ború előtt tették. Voltaképpen lelkiis
Megbékélve, szerelemben,
kinteten kivül hagyni a többi élelmi meretlen és hazafiat!ati üzérek mellett
Boldogságban és örömben
szert sem; mégis különösért kenyérrel ezek az emberek okozzák az élelmi
Nyújtsd csókra a pici szádat,
és liusnemüekkel kell ellátni a nemze szerek és ruházati cikkek szerfölötti
édesem,
tet, mert másképp nem volna meg az drágaságát is.
Borulj forró kebelemre,
Mindnyájunknak össze kell fog
ereje és kitartása a háború további
kedvesem !
nunk abban, hogy a kormány idevágó
folyamán.
.
- - .-•
-6.
Meg lehetünk nyugodva, A köz. rendeleteit szigornbban megtartjuk és
élelmezés kérdésé mindenütt kielégítő mikor á kormány takarékosságra, hamegoldási fog. ezután is nyerni. A I zaíiasságra, az igazi felebaráti szeretet
legutóbbi tanácskozásokon az illetékes " és az irgalmasság cselekedeteinek gyaTisia István gróf miniszterelnök, a
körök- a beérkezett jelentésekből nem ' korlására int bennünket, ezt az intelmet dúsgazdag
földesúr, a nagy földbirtokos, egy
csak azt tudták megállapítani, Hogy az | megfogadjuk.-Azok a kellemetlenségek, Őszinte nyilatkozata a főrendiházban: >A gyer
uf termésig is jól el vagyunk látva i amelyek ^-közélelmezés terén az or- mekhalandóságon a helyes birtokpolitikával és
élelmiszerrel, hanem a. föld kellő meg- ' szagot eddig már érték, mind elfogúak a közegészségügy javításával is lehet és kell
" művelése, a tavaszi mezőgazdasági maradni-abban az esetben,- ha bölcs segíteni. Ami azonban a nép fftlvilagositasát
és orvoslását illeti, egy müveit ember sok
munkák okszerű és szorgalmasan tör kormányunknak mindenre kiterjedd fi mindent tehet, ha foglalkozik a néppel es
gyelme,
.
intézkedése
és
a
szükségessé
ténő elvégezése oly jó és e l é g g é bősé
sokszor többet tehet, mint az orvos. Fajdalom,
ges uj termést is biztosit'* hogy okgs vált rendeletei nem maradnák semilyen kiveszőben van a földbirtokos, de nem azért,
' beosztással
és takarékossággál
a jövő irányban sem holt betűn, hanem élet mert elveszett a földje, hanem mert meg
földesurak lenni. A szórakozás hol
esztendőd minden • fönnatadás—'-'nélkül' tel, tártalom.mal tölti be a nemzet, így, szűntek
nagy városba, hol deli mulatóhelyre, vagy
és nem másképpen adunk erőt, bátor északi klimatikus helyekre viszi -a vagyonos
átélhetjük belőle.
_ ... De ehhez a beosztáshoz és taka ságot, szellemet a harctéren hazánkért, embert. Ebben hibás kisté az orvos is. Ha a
rékossághoz majd mindenkinek hozzá nemzetünkért, szabadságunkért, édes gyermek többször is náthás, maradjon és
kell járulnia. Nem .szabad a dolgot mind nyálunkért vitézül harcoló, küzdő nOjjön föl az otthonában, bocsássa bele gyö
kerét az Osi haz talajába, melyben atyja és
kizárólag a kormányra és a hatósá kedves fiainknak is !
nagyatyái fölnőttek és ne neveljünk olyan
Ma Vas vármegye élén áiló vezető generációt, melynek kastélyé van meg, de a
gokra bízni. A kormány ugy, mint a
hatóságok hozhatnak ugyan határozato férfiaink, járásunk és községeink ható kastélyba már csak szórakozni jár és nem
kat, fölállíthatnak bizonyos elveketarra ságai léiekismeretük minden tisztaságá megy a nép közé, amelynek 0 volna hivatott
Most,amikor megtanultuk ismernie
vonatkozólag, hogy miképpen osszuk val lörekesznek azon, , hogy a -közélel vezetője.
magyar parasztot, a magyar bakát, a magyar
be az élelmiszereket, amelyek rendel mezés dolgában rend • legyen, a nép anyát, a magyar társadalom fölsőbb rétegei
kezésünkre állanak, hanem ezek még lehetőleg .kielégítést nyerjen és meg dnek tudatára kell ébrednie arra, hogy a legnjabb kötelesség, ha otthon teljesitik a földes
mindig csak holt, belük, üres formák nyugvást találjon.
urak kötelességüket.. — A miniszterelnök
maradnak mindaddig, míg maga a nem
A jó Isten áldása legyen mind beszédét
lelkes éljenzéssel és tapssal fogadták;
zet, maga a nagyközönség
be nem nyájukon, akik ebben a kiválóan fon mi is forró köszöoetet mondunk neki,- hogy
látja e szabályok és a kormányrende tos, hazafias misszióban közreműködnek! nemes őszinteséggel — fején találta a szeget
letek szükségét és nemcsak azért ra Magyarország termőereje elég erős a
Hadifog oly-bizottság. A hadifoglyok
gaszkodik hozzájok, mert megvannak magyar nemzet eltartására. Csak oko munkához
való beosztása es ellenérzése, mint
%s mert kötelezők,
hanem főleg azért, san, takarékosan kell vele .bánni. Ha ismeretes, külön bizottság hatáskörébe tarto
mert érzi az igazságukat és helyessé zánk első szén] királyával teljes meg zik. E bizottság tagjait á vármegye főispánja
güket
győződésből mondjuk: »Ha Isten velünk, hozzájárulásával az alispán nevezte ki. A k i - .
nevezetlek között találjuk dr. Maródi; László
-Mindnyájunknak arra az állás ki ellenünk ! ? (B. Gy.)
káldi nagybirtokost és dr. i'ietnils Ferenc
pontra kell helyezkednünk, hogy ta
czelldömölki ügyvédet.
karékoskodunk az élelmiszerekkel és
Járvány. Ismét felütötte tejét az apró
Közgyűlés. A czelldömölki Vöröskereszt
- k«rül]ük a fölösleges luxus-kiadásokat fiókegyesület ma délután fél 4 órakor a vá gyermekek között a járvány; ezért a helybeli
akkor is, ha nincsenek szigorú szabá roshaza tanácstermében tartja évi rendes óvoda hatóságilag lezáratott s a szükséges
ovóiutézkedések egyébként is megtétettek.
lyok és parancsok erre a takarékos- közgyűlését. — - >
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Választók összeírása k vármegyei
Ófölségének .legfiatalabb- katonai,
az .öreg- 43—46 évesek, a inul! héten be központi választmány legutóbbi gyűlésen meg
rukkoltak. Láttuk.a eszünkbe jutott Zrínyi alakították a választói névjegyzékeket meg
mondása: >Édes a vitézség az ember szájá állapító összeíró küldött-egeket. A küldöttsé
ban, de nagy és rettenete* a halálos próbá gek elnökei és tagjai kerületek és szavazóban.* Nem tréfadolog hat ez a bernkkolás. körök szerint a czelldömölki választókerület
Volt ngyan valami furcsa, valami szokatlan ben a következők: Az alsósági szavazókorben:
elevenség látható, amint lépkedtek ott, a vá Elnök: Pálinkás Géza alsósági, h. elnök:
sott állomáson l.i a táskájával, ki a tulipános Wallenstein Karoly e-- póttag.-KoCzor Márton
ládájával, Jii meg egyszerű batyujával s mas alsósági lakosok. Ezenkívül hivatalból rendes
efféle holmijával, — mégis amerre jártak, tagok az alsósági, bobai éS kisköcski körjegy
megfordullak az emberek, sajnálkozva mon zők. Az ö->zeiró küldöttség A^óságoo, Boban"
dogattak: >Élraenuek ők i», a szegény öre és Kisköcsköu tartozik megje.enni-. A czell
gek . . . ' É< az öregek, köztük akárhány dömölki szavazókörben: Ehlök: Berzsenyi
nehéz mozgású lérliu, akiket az - h l csatája Dezső, h. elnök: dr. Plelnits Ferenc és póttag:
már jói megviselt, feszesen lépkedtek, ámde Nagy Sándor lelkész czelldömölki lakosok.
a szemükbrtl az elet komolysága sugárzott™ Hivatalból rendes tagjai a czelldömölki nagy
Nólazgattak is, eleveokedtek, '. . de az őket községi jegyző, a c/.elldömölkyidéki é s ~ f 0 «
kikísérő hitv-esiársak és gyermekek sirása nöcki körjegyzők. Az összeíró -küldöttség
erősen megdobogtatta az .öregek« s z i v é t . . . Czelldümölköu és Vönöczkön-tartozik megjeA magyarok igazságos Istene"vezéreljen és •lennirTA-gerczei- szavaziikörbcu: ~ Elnök: d r .
áldjon meg benneteket, édes > legfiatalabb' Maróthy László, h. elnök: Kotzmánn Rezső,
katonai a Hazának és királynak ! Szeretettel póttag: Kiss Sándor káldi lakósok. Hivatalból
búcsúzunk el tőletek, de erős a hitünk, hogy rendes tagok: a uérczei és nagysimonyi-r
körjegyzők. A küldöttség Gerczén és Nagyhamar visszajöttök ... . szerencsésen!
simonyiban tartozik megjelenni, A jánosházai
Doktor lelkész. Ma egy hete avatták a szavazókörben: Elnök: Farigh József jános
budapesti tudományegyetemen a jog- és állam házai, h. elnök: Illa Antal karakói, póttag:
tudományok doktorává Mohácsy Lajos mar- Bődy István dukai lakosok. Hivatalból rendes
czalgergelyi evang lelkészt, ami annál inkább tagok-a jánosházai nagyközségi jegyző, a já
is érdekes, mert amióta a budapesti tudomány nosházavidéki körjegyző. A küldöttség János
egyetem fennál, ez az első eset, hogy rendes házán tartozik megjelenni. A kenyéri szava
evangélikus lelkészt avattak a jog és állam zókörben: Elnök: Karolyi Endreostflyasszonytudományok doktorává. Mohácsy minden fai, h. elnök: Horváth Ernő csüngei, póttag:
• szigorlalát igen szép eredménnyel tette le es Sutter Ede kenyéri lakósok. Hivatalból ren
az egyete'mre is már mint rendes lelkész des tagjai a pápóczi é s ostffyasszonyfai kör-,
iratkozott be. A felavatási ünnepélyen az uj jegyzők. A küldöttség P.ipócon és Oslffyaszdoktoraudus hivatalos papi ornátusban: Luther- szonylán tartozik megjelenni. A roagyargencsi
köntöíbeu jeleni meg. Megjelenték az ünne-' szavazókörben: Elnök: Hertelendy Gyula, h.
uk thioilngiiii tanár, löhh lelkész,
sőt megjelent Szász Károly, a képviselőház
elnöke, Kaczián János főesperes és Raflay
Sándor theologiai tanár is. Az uj doktornak,
a jeles t>ápnak és ismeft jö hazafinak sok
ismerősével együ.l mi is .őszintéit-gratulálunk!
A háztartások féméi. Bar. a háztartá
sokban levő fém kötelező beszolgáltatását
még nem rendeltek el, a fembevallas szaka
datlanul és eredményesen folyik. A" gyűjtést
vezető hadi Feinközéppont mar tekintélyes
ménuyiségü fémet bocsátott i g y a hadvezelő. ség rendelkezésere és bizonyos. Iiogy sok békés
sárgarezmozsárból^ készült ágyu mar valame
lyik harctéren durrog. A Femközéppont ismerve
hivatásának rendkívüli lontossagai, az elért
•ikernél nem áll meg, hanem, ujabb és ujabb
fémbeváll.i helyet áliit föl. Nemsokára el fogja
érni, hogy üerrr lesz-itl.igyaTert'.-zago-i város,
vagy község, ahol nincsen egy-egy beváltó
szerve. Természetesen minden siker aiapja
közönségünk öntudat, .ssága. mely e jol mükökő
szervezettel egyelőre biztosítéka annak, hogy
hadseregünk nem lesz egyhamar muníció hijján.
Elhányt plébános. Beszinger Sándor
üyug. salomvári plébános-helyettes febr. 24-én
hosszas szenvedés után. életének 66 dik évé
ben, hosszas" szenvedés után Vépben elhunyt.
A megboldogult Vépben 1850-ben szülelett,
1873-ban szentelték föl áldozúpappá s mind
járt Nagysitkére helyezték segédlelkésznek.
1875-ben Csehimindszentre, 1876-ban Vámosesaládra került káplánnak, 1884-ben Szombat
helyen volt karkáplán, 1885-ben kinevezték
ölbői plébánosnak, 1911-ben Salomvárra
küldték adminisztrátornak, 1915 ben nyuga
lomba vonult s egy ideig Czelldömölkön élt,
míg aztán f. é. jannáriusban Vépbe, szülőföld
j é r e kívánkozott. Ott helyezték febr. 26-án
nagy részvét melléti örök pihenőre
Lesz petrolenm-közeppont is 1 Bécsből
jelentik nekünk, hogy a magyar és osztrák
kormány a petróleumipar megbízottjaival tár
gyalt. Azt állítják, hogy jövőben'a nyersolajellátást teljesen az uj középpont-mVezi
és
hatalma annál nagyobb lesz, mert a kincstári
kutak termékeit is ők fogják irányítani a
gyárakhoz, illetőleg a közönséghez. Nem a
fogyászlókrMrére történt egyezségről van-e
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elnök: Nunkovits
ovits uenes
Uenes magyargeóösl, póttag:
Hannig János kemeneshőgyészi lakosok. Hi
vatalból rendes-tagok a magjargencsi, egyházaskeszői és kemenesmagasi körjegyzők.
A küldótt.-ég Magyargeoc-en. Egyházaskeszón
Kemenesmagasiban tartozik megjelenni.
A lavaronei fönsik A* napisajtóban
és a mindennapi beszélgetésben gyakorta for
dult-meg-ez á név: lavaronei fönsik. Nézzük
a térképet! A lavaronei fönsik. amelyen az
osztrák-olasz országhatár húzódik, arról nevez'ejes, hogy közvetlenül a Trient felé vezető
hegyi átjárók előtt terül el. A triehti vasút
elágazás fele haladó raűulak a lavaronei fönsi«on vezetnek át. Ezért érllielö. hogy az
olaszok itt próbáltak meg az elöreíörést. Mind
annyiszor csúfos kudarcot váltottak. Az ola
szok, még a híres alpiuik is. a lovarnn i fünsikou egyszerűen megfutamodtak
harcban
kipróbált seregeink elöl. A fönsik felé néző
átjárók olasz oldalán az Arsiero és Asiago
olasz erődök emeikednek.
A főrendiházban febr. 25-én nagy vita
kerekedett a kivételes hatalomról szóló mi
niszterelnöki jelentéseknél. Mikes János gróf
szombathelyi püspök az alkoholizmus ellen
mondott erős filippikáL A többi között a
szeszadcpolitikát rablógazdálkodásnak mon
dotta. Beszédét, melybén sok érdekes és meg
szívlelésre méltó megjegyzést tett, éber figye
lemmel hallgatták. Az alkohol nálunk sok
bajt okoz, a legsúlyosabbat talán a székely
földön, ahol a székelység, a magyarság vé
dőbástyája, szétmállik, elromlik épp az alko
hol miatt. A nép elissza földjét, keresetét,
mindenét, kivándorol, - avagy a főváros pro
letárjait sziporilja.
. A habom és az iskola. Petri Mór dr.,
a királyi tanfelügyelők egyik legkiválóbbika, j
igazi szakférfiú, a minap a világháború tanul- I
ságairól szólt az Országos Pedagogium nagy- I
termeben. amelyeke a népnevejésben és nép
oktatásban alkalmazhatunk. Reámutatott, hogy
az iskolák, óvóiutézetek szervezése mily he
lyes irányban haladt, de. még mindig szapo
rítanunk, különösen az óvóintózetek, az elemi
iskolákban pedig nagyobb gondot kell (ordítani
a gazdasági oktatásra. - Hangoztatta a tanföl
ügyelet reformjának szükségességét, az iskolai
zászlóaljak jelentőségét és a szlöjd fontosságát.

Bnkedreló. Hírt adtunk a czelldömölki
rkath. apácazárda növendékeinek az elmúlt
vasárnap és hétfőn megtartott műkedvelői
előadásáról. Előre látható is volt, hogy ugy
vasárnap, mint hétfőn annyira zsúfolásig telt
a (Inff-száll.i nagyterme, hogy igen sokan
kiszorul'ak. Ezért az előadást ma esti 5 árai
kezdettel megismételik. A uöveudékek által
előadott színművek ésVenei számok igazán
élvezetessé tettek az estéket; volt is taps bő
ven, melyből ugyancsak kijutott a jó nővérek
nek is, kik fáradtságot nem ismerve, még éj
jelüket is nappallá tették az előadások sikere
erdekében. A Bolgár Vöröskereszt részére az
eddig is befolyt jövedelem — mint halljuk —
meghaladja az 1000 koronát.
Halálozás. Üzv. Sandára Istvánué szül.
Gálos Erzsébet magánzó f. hó 1 én reggel
jobblétre szenderült. A boldogult 73 évet élt
s ebből az utolsó három evet Czelldömölkön
iöl|öite Az elhunytban Sandára Imre kemeneskápolnai kántortanító édesanyját,. Horváth
Mihály czelldömölki máv. mozdonyvezető
napát gyászolja.

A vall. és közoktatásügyi magy. kir.
minilter engedélyezésévél és felügyelete alatt
álló szombathelyi Deák-Otthon fiúnevelő in
tézet ötödik éve áll fönn és az intézetben a
vidéki tanulók kellemes otthont talajnak. Ál
landó fegyelmi és tanulmányi felügyelet van
ott és a növendékek leckéikben naponta ellen
őrizve lesznek. Helyben van főgim'n., áll. fő
reál, -felső kereskedelmi és poigári iskola. Napi
4-szeri étkezés, az ebéd fölváltva 2 és 3 tálas
(normális időben naponta 3 tálas). Havi teljés
ellátási díj 80 K (étkezés, lakás, mosás, fűtés,
világítás, kiszolgálás slb). Érdeklődőknek tes
sék tájékoztatót kérni az igazgatóságtól.
Hazafias ünnepély. A czeHdOmölki
községi pulgaii fiúiskola 1010. »máro. 13 6a
(délutáu 5 órakor), a »Griff szálloda nagyter
mében hazafias ünnepélyt rendez. Az Onnepély műsora: 1. Szózat. Énekli a polg. finisk.
énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Elmondja: Bálint
Endre I I I . oszt. t. 3. Szülőföldem. Énekli a
polg fiuisk. énekkar. 4. Talpra magyar! "Sza
valja Fiukelslein Lajos III. oszt. t. 5. Talpra
magyar! Énekli a polg. fiuisk. énekkar. 6.
Rendületlenül! Háborús színjáték 1 felvonás
ban. Irta: Lampérth Géza. Személyek: Öreg
ur Horváth József. Honvédtiszt, a fia -Kovács
Sándor. Közös tiszt Módos József. Lengyel
légionárius P.'thö Lajos! Öreg béres Jenéi
linré. JleTrnxtW-Trr Bálint Endre. Menekülő
polgár Szarka-Ferenc. Menekülő paraszt. Tar
labér Károly. Orosz altiszt — . (Sugó:
Csikor Lajos.) Katona:;, nép. Történik az
orosz betörés idején. Kikel még a földből....
Éneklik a szereplők. 7. A bonbonok. Szavalja
Varga József III. oszt. t. 8. Rajnai őrszem.
Énekli a pnlg. fiuisk. énekkar. 9. Zsarnokölő,
ragyogó nap! Irta: Ábrányi E. Szavalja Szabó
József I I . o. t. 10. Rajta fül! Énekli a polg.
fiuisk. énekkar. 11. A koldus. Ábrányi E tői.
Szavalja Csajbók Elemér I I . o. t. 12. Nepdalegyveleg. ÉneklLjtjxilg. fiúiskolái énekkar. 13.
Hős diákok. Játék 3 felvonásban. Irta: Pakots
József. Személyek: Kenéz tanár Németh János,
Bothos népf. riszt Nagy László. Öreg 48-as
ujtz Imre. Orosz kapitány Hegyi László. Orosz
hadnagy Szalay Imre. Rutén par.szt Meszlényi
József Bothos diák GjőrfTy Imre.- Pajor diák
Kemenesi Tibor. Csák diák SzókaJJyola. Tö
rök diák Révész Zoltán. Jánosi diák Ipcsics
József. Kemeues diák Németh Zoltán. Széki
diák Blettler László. (Sugó: Csikor Lajos.)
Színhely: égy iskola; a Kárpátok melletti
harctér. Az énekszámokat (Bérces Kárpát . . .
Mi. piroslik
. Honfiak! . . .) előadják á
szereplők. Idő: a mai- háború. 14. A czenstpchai legenda. Irta: Kiss MenyhérL ZongoraKiséret mallétt előadja: Kemenesi Tibor HLo. .
tan. 15. Himnus. Énekli a polg. fiúiskolái
énekkar. Belépő-dij: I . hely 1 K. I I . hely 80
fillér, HL hely 60 fillér, állóhely -20 fillér.
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. A kia
dások levonása után megmaradt összeg a
• Czelldömölk járási rokkant katonák alapja*
javára szolgál.
,
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Apró hírek. Már az 1915 dik évvégéig
is a világháború a hadviselőknek kerék szám
ban 300 milliárdjába került, amiből Angliára
75 milliárd j u t Hol van, vagy mennyi még a
vagyon-veszteségen kivűl a rengeteg emberpusztulásv ami bizony a háborút előidéző -el
lenségeink bűnös lelkét terheli ? | — Mult évi
lebr. hő közepétől lógva a folyó év február
18-ig a középponti szövetségesek 670 haját
torpedóztak mej; (439 angolt, 44 franciát, 29
oroszt, 28 olaszt, 8 belgát, a többi más nem>
j zetiségü). — Lapunkban már említettük,
hogy á kormány újból elrendelte a .vasárnapi
munkaszünetet^ ez tehát ma már mindenhol
kötelező. Ugyancsak kormányrendelet érkezett
le az orosz foglyok munkáltatására vonatko
zólag, mely elég humánusan gondoskodik a
foglyokról, akiknek munkaideje 12 óra, ebből
i9 egy óra pihenőre esik; szeszt nem kaphat—nak, de orvosi vizsgálat alá kerülnék havon—kint kétszer is s róluk fejenkint 30 korona
»kaució« teendő le. — A budapesti önkéntes
tűzoltótestület, mely közel negyvenhat esztendő
óta szoros, kapcsolatban a székesfőváros tűz
oltóságával őrködött a főváros éjjeli' tűzbiz
tossá jan, a napokban kénytelen volt taghiány
miatt, szolgálatát egyelőre beszüntetni. — Egy
imént megjelent statisztika szerint a világ
1914—15. évi kávétermelése 18.218.000 bált
tett ki; az 1915—16. évi termelest 20,355.000
bálra becsúrik. — Lapunk előző számába - szól
tunk a facipőkröl,
Mint valami kísértei, itt
kopog körülöttünk a facipő kérdése, mert nagy
a bőrhiány. De hát nem ragad-e bele a sárba
a facipő, mm neliézkes-e, nem kényelmetlen
- és hangos-e? Erdélyi székelyeink foglalkoznak
a facipő készítésével, Kubina András telepítő
fölügyelőségi mérnöknek is volna valami prakHiktís uj találmánya: a régi cipő talpára hát
mpgfplelőeo késziiett rezeOnyarfa lécet kap
csolnak. Mondjak. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi"
püspök (atalpn cipőt visel.
Uj bőripari rendelet. A hivatalos lap
mai száma a február 3 ikán megjelent rende
letet a következőképpen modosilia^A. korlá
tozás alá eső bőröket bőrgyárak ésAimárok
eladhatják katonai személyek részére az eset
ben, ha azok fölöttes hatóságuk igazolásával
bizonyítják, hogy a vásárolt bőr "személyes
.szükségletük fedezésére szolgál. Cipőgyárakés
nagyobb bőrfeldolgozó üzemek 4 míliméteruél
vastagabb talpbőrből kivágott, 10 kilogramo*.
meghaladó keszletükre bizottsági vizsgálatot
kérhetnek, hogy az .katonai célra nem lenne
földolgozható. Húsznál kevesebb munkát fog
lalkoztató, túlnyomó részt, vagy teljesen kézi
üzemmel dolgozó cipészek es bőrfeldolgozó
kis-iparosok a február 6 án már kivágott
állapotban volt talpkészletükét szabadon föl
dolgozhatják az esetben is, ha az a 10 kilog
ramot meghaladja. Egészben Jevö azon talp
készletüket azonban,—amely korlátozás alá
esik, csak katonai célra dolgozhatják föl..Az
esetben, ha katonai rendelésük nincs, az ily
készleteket esetleg a hatóságilag megállapított
legnagyobb áron el is adhatják.

Huszonöt betörés a nagy sitkei szőlő
hegyben. Nagysitkéről írják nekünk: Az
utóbbi hetekben a nagysitkei szőlőhegyekben
levő pincék nagy részét eddig még ismeretlen
tettesek feltörték és az azokban levő gyümöl
csöt mind elvitték. Némelyiknél az ajtókat
feszitették ki különféle eszközökkel, ahol pedig
azokkal nem boldogultak, á tetőkön rést
bontva a padlás deszkáit fölfeszítve ereszked
tek le a helyiségekbe, sőt e_-y helyen^a falat
bontották k i ugy hatoltak be a pincébe. A
gyakori betörés által.szenvedett károk mellett
még szerencse, hogy a borkészletet.megkímél
ték, legföljebb néhány litert fogyasztottak el.
Éppen ezjért igen erős a gyanú, hogy a betö
réseket a határban levő fogolytáborból kiszö
kött foglyok-követték el, mivel azok nagyobb
mennyiségű bort elrejteni nem tudnak és igy
csupán élelmiszereket zsákmányoltak. Eddig
összesen 25 helyen törtek be Nagysitkén.
}
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A cikor árak maximálása. A kormány
e tárgyban kiadott rendelete általánosságban
kimondja, - hogy a cukorgyártelepekről és a
cukor tartására rendelt raktárakból elszállí
tásra kerülő -cukor alapára a fogyasztási adó
val együtt L é v i d e t S U g 100 kg,kénti 111
korona. A rendelet alapján Vas vármegyében
is kihirdettetik a'cukor árari Járásunk terüle
tén Czelldömölkön 112 45' K, Jánosházán
113 K-ban van megállapítva 100 kg-kéot a
cukor maximális ára.
Jó lesz mielőbb
tudatni a kereskedőkkel, mert máris vesze
delmesen fölcsigázták az árakat!
Hirtelen halál. Mult hó 26 án a Grazbudapesti vonalon hirtelenül meghalt Bakos
Imre újpesti lakos, kocsikezelő, ki Sárvárott
szállt föl, hogy haza utazzon és egyel-mást
-elszállítson, de. máV beszállásakor rosszul lett
s mielőtt a vuuat Czelldömölkre ért volna,
meghalt és itt—levették. Az orvos-rendőri
vizsgálat megejtése után, kedden ePís temette
tett A temetésre hozzátartozói is megérkeztek.

.—
fejteni, de az oroszok előrenyomulása lépés
ről-lépésre nehezebb lesz. Valóságos csapdába
jutnak bele, ha gyors, meggondolatlan offen
zívát erőszakolnak. A bagdadi vasutat nem
kell félteni erről az oldalról. A Kárpátoknál
sokkal uagyobb akadályok tornyosulnak. Szí
riáról és Palesztináról beszélt még az elő
adó, kiemelve ezeknek a területeknek jelen
tőségét Mezopotámiával együtt A török bi
rodalom megújhodása- várható a .mezopotá
miai öntözések, a szíriai oázisok berendezé
sétől. A magyar mérnököknek is nagyszert
alkalom nyílik-itt hogy tudásukat kifejtsék,
nagyot alkossanak, maguknak vagyoni szerez
zenek, a törököket pedig megerősítsék, hogy
semmiféle halalom ne vehessen többe erőt
rajtuk — Nem drágul a gyújtó. A Bud.
Tud.-ót illetékes helyen annak kijelentésére
hatalmazták föl, hogy a hazai gyujtógyartmányók- árinak emelése nem áll küszöbön, to
vábbá, Tiogy a^ iiletektéiei'FallzveltKi kfzáTág"
sával vett .belföldi gyújtó megfelelő polgári
haszonnal továbbra -is négy fi lerjével árusít
ható dóbozonkint. Azzal a híreszteléssel -zeni
ben, hogy Ausztriából nem jöhet be - yujtó,
a magyar királyi középponti statisztikai hi
vatal adatai alapján megállapítható, hogy
csupán az 1915. január-szeptemberi idő
szakban (későbbi adatok még nem állnak
rendelkezésre) 17.873 métermázsát hoztak be
Ausztriából, ami körülbelül húszezer ládának,
illetve százmillió doboznak felel meg. - - A
Belgrader Nachrichten egyik legutóbbi -.ama
azt mondja, hogy a szerb főváros lakossá iának
száma elérte az 52.000-et Tekintettél arra,
hogy békében kerek százezer szerb élt benne,
most már újjáéledésről lehet „beszélni. A
visszatérő lakosság szivárgása folytonos I n 
nen is, amonnan is előkerülnek az emberek.
Emberek, akiket elsodort a háború szele és

Az inasidó megállapítása. (A keres
kedelmi miniszter határozata). Az alispán
.megsemmisítette az ipartestület elöljáróságá
nak azt a .határozatai, mellyel az elöljáróság,
kimondotta, hogy az inas szerződését csak
abban az esetben veszi tudomásul, ha az
inasviszony tartamát legalább két esztendőben
állapítják meg. A miniszter helyben hagyta a
másodfokú határozatot, mert a tanidő meg
állapítását az ipartörvény az iparos é s az
inas szülője Vagy gyámja között kötött kol-'
csönös megállapodásnak tartotta fönn, egye
düli törvényes. korlátnak csak azt állítván
föl, Hogy a tan időnek legalább az inas tizen
ötödik életévéig kell tartani. A mennyiben,
mint a konkrét esetben, az inas ezt áz élet
kort meghaladta,, a taoidő mikéotvaló meg
állapításának kérdését az luaiin'ttfcág nem
• akiket nurmnamim
uiiuuat. Muu mm
befolyásolhatja.
alig van utca,- amelyben ne volna nyitva bolt,
Az alsósági ÍSaria-leányok szép sikerrel s a kereskedelem kezdi rendes éjeiét. A la
tartott sztnelőadásuk tiszta . J0vödelmébőat23 kosság nagyrésze beleilleszkedik a háboruadta
koronát juttattak a czelldömölki Vöröskereszt viszonyokba. Nagyrészüket a hatóság foglal
fiókégyTet céljaira. —"Ugyancsak fenti célra koztatja, egyik tolmács, a másik a hivatalban
Herteleudy "Gyula magyargencsi földbirtokos segít, a harmadik be van osztva valaitHyik
bizottságba. Van, aki bizalmi személy, s a
20 koronát volt szíves adományozni községtanácshál segit a munkások dolgoznak
A keresk. miniszter a hadseregfőpa- az elektromos müveknél, vagy szedők, vagy
raucsnoksaggal egyetértve ismételten kimon korrektorok, rendkívül sok csaladot juttat
datta, hogy a tábori postacsomagokban nem- kenyérhez a kifőzés. A nagyvendéglők, kávé-'
szabad élelmiszereket küldeni. A földm. mi házak megindították üzemüket, egyszóval
niszter rendeletileg figyelmezteti az illetékes Belgrádnak félig-meddig normális az élete. A *
hatóságokat, houy azok jövőben a lóvásárlá- minap Montenegróból 7030 belgrádi tért
sokat-Ausztria számára ne engedjék meg/ — vissza a városba Bosznián keresztül hozta
Kirabolták a rábakeresztori templomot Éjjel őket a vonat, s a halóság ingyi-njegyet adóit
vitték el a szentségtartót és egyéb értékes nekik s mindenben támogatta őket, csakhogy
kegyszert A tetteseknek már nyomában van hazajöhessenek. Nagy hálá»a1 vannak ható
nak. — .1 hadifoglyok' különösen a moszkálik, ságaink iránt s rettentő gyűlölettel beszélnek
ujabb időben már túlságosan otthonosan a szerb kormányról, mely miuden szeren
érezték magukat, azért az alispán rendeletére csétlenségnek okozója lett — Egy hős kafit'megrendszabályozásukra nézve már intézkedés natisztűnk, aki Szerbiát keresztül-kasul járta,
:történt s jövőre, nem csavaroghatnak el erre- hosszabb és nagyon érdekes tudósítást küldött
arra. — A hivatalos lap kormányrendeletet Szkutariból többek közt azt írja: Most járom a
-közölt, mely a cukor maximális árára vonat híres Tarabosz-hegyet és a citadellát, !iol ma
kozik; termjtezetesen a cukor ára is emelke is ugy áll az a pár öreg ágyú, ahogyan a j ó
dik, ugy mint hogy a becses kávéé is már törökök néhány évvel ezelőtt, otthagyták.
szépecskén emelkedett. — Kiss Gy. Zsigmou- Utunkon rettenetes nyomait láttunk a szerbek
dot az alispán megbízta a fölsőőri főszolga menekülésének. Utak mentén, folyók partjain
bíró helyettesítésével.
egyik lóhulla a másik mellett Igen gyakran
az ut közepén is, és itt senkinek sem jutott'
Adományok. A Vöröskereszt-kórháznak eszel), ezeket eltakarítani, amin a hollók és
és üdítő-állomásnak a héten az alábbi ado krityák nagyon örültek. Ami még borzasztóbb,
mányok érkeztek: Weltner Károly (Kemenes- a hevenyére elföldeli emberi holttesteket—is—
högyész) 16 kenyér, 10 kgT.ttiszt~Kleiii Vil előráncigálják a kutyák. S e szörnyűségek
mos és Gyömörey György (Ióta) - naponta mellett ugy járnak el az emberek, mintha
különböző mennyiségű tejet küldtek.
semmi különös dolgot nem látnának. Az an
Innen-onnan. .Budapestről írják nekünk: tant legokosabb szereplője; Nikita király,
A Szabad Líceumban Chnlnoky Jenő kolozs ezektől a borzalmaktót megkímélte népét 0
vári egyetemi tanár folytatta előadását, a
^Oldközi tengerről; Ez alkalommal főképpen^ ket nappal első csapatunk bevonulása előtt
Kisázsiáról szólt Erzercmig — úgymond — egy rozoga fiakkeron meglépett — Liverpool
eljuthattak az oroszok, de ezen tnl " jntni London után Angliának legjelentékenyebb va
nagyon nehéz, mert sem utak, sem vasutak rosa s Európa második legnagyobb k i k ö t ő h e 
nincsenek, a hegyek magasak, az • éghajlat lye. Testvérvárosa, Birkenbead, szintén első
száraz, és a magas vidékeken zord. A törökök rangú kereskedelmi város. Tömérdek gyára, •
Erzerumoál nem tudtak kellő védelmet k i  különösen sok posztógyára van. A két varos- f
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Rézgálic a szőlősgazdáknak. A folyó
nak 1894. óta komoly versenytársa akadt,
a
amikor Manchester és Lancashire más, szintén évi rézgáliz biztosítására az alispán
polgármesterekhez,
köz- ,
jelentékeny ipari városai, az úgynevezett főszorgabirákhoz,
ségi
és
körjegyzőkhöz
az
alábbi
felhívást
ini
Manchester-csatorna által eeyenes összekötte
tésbe jutottak a tengerrel, s Liverpool gyám tézte. Tegyék azonnal es sürgősen közhírré, I
kodásától megszabadultak. Uj iparágak kelet azonfelül a szőlős gazdákkal külön i s J ö z ö l - J ^
keztek, a.csatorna mentén nagy gyárak és jék, hogy a Föidmivelésügyi Miniszter ur k i 
munkasházak épültek. Fókiviteli cikk a szén, látásba helyezte, hogy május hó vegéig szőlő |
permetezési célokra 200 mázsa rézgálicot I
beviteli cikk a gyapot Manchester Anglia
gyapotiparáiiak, s a vele rokon többi iparág bocsát 3 korona árban a törvényhatóság ren- I
"delkezesére.
Általam szétosztandó rézgálicban J
nak a középpontja. Djabb időben hatalmas
vasgyárak is keletkeztek. Nottingham Anglia csakis a szőlősgazdák, még pedig kizárólag j
csipkegyártásának a székhelye, Sheflieldnek azok részesíthetők, akiknek Vas-vármegye j
egyebek közt világhírt) késárugyára van. Á törvényhatósága területén van a szőlőjük és !
most említett varosok valamennyi gyára a ezek is csak szőleik folyó évi permetezésére ;
bábom, kitörése óta muiiiciógyárLassal foglal és csak akkor kaphatnak rézgálicot", ha ebbeli t
kozik. Egyik-gyár a másik tövében áll s így szükségletüket más nton még nem szerezték i
nagyon valószínű, hogy minden német bomba be. Ezért mindazoknak, akiknek rézgálicra van |
bármiiy nagy mennyiségben
talált. A gyárakban okozott óriás pusztítást szükségük, tartoznak nálam írásban vagy ez I
-kétségkívül a iront is megfogja érezni. Ren űgy előadásával megbízóit—drv—Gnary Leó_
geteg kárt tettek a bombák a dokkokban s várm; Il-od főjegyzőnél személyesen jelent
a k i - es berakodásra szolgáló gépekben is, kezni és pedig legkésőbb 1916. ápril. 15-ig,
ami érzékeny kárára vau a tengeri forgalom mert a később jelentkezők vagy folyamodók
papirkereskedésébén.
nak, aiioál is inkább, mért az észak-amerikai kérelme semmi körülmények közt tekintetbe
bevitelnek éppen ezek a kikötök a kapuirEzt vétetni nem fog. A folyamodóknak
illetve
a csapást leginkább azok a körök fogják jelentkezőknek magukkal kell hozni, illetve
érezni, melyei: üzletnek tekintették a háborút, csatolni a következőket: 1) Község elöljárókedvező alkalomnak arra. hogy nagyobb ha sági bizonyítványt arról, a) hogy rézgálic
szonhoz jussanak. — Érdekes levelét kapott készletük nincs, b) hogy hány katasztrális
a B. H. egy clevelandi magyartól, aki maga hold (vagy hány- négyzet öl) szőlővel beülte
is azon töprenkedett, váljon a címzett meg tett földjük van a törvényhatóság területén?
kapja e levelét, »roert ugy tudja, a tengeri s az illető községben nincs szervezeti, hegy
rablók leszedik a postát*. A levél esetleg község. 2) Az igénylendő rézgálic mennviség
mégis eljutott hozzánk és a következőket szerint kilónként a vétel ára 3 koronát - a
mondja: Jónapot kívánok ! Levelem kelt Cle szállítási luvar és egyéb költségekre 1 koro
velandban, 1916. január 4. Nemzetünk más nát csatoljanak illetve hozzanak magukkal.
fél esztendeje állja a harcot. Dicséret és di Netáni olcsóbb szállítás esetén a folyamodók
csőség azoknak, akik elestek, dicséret és a feleslegét visszakapják. Mindazok, akik
dicsősé; azoknak is, akik még életben vannak. szervezett hegyközség kötelékébe tartfiznak, a
MegWilviulik a magjai H C I C L ' D L uUjQnh á t léégéHs
" hnr-yírzwcAflat- m j á fnlyamml. az itteni viszonyokra. Vannak itt magyar hatnak, mely célból a hegyközségi elöljáróság péntek*.,
szombaton é s n s á m a p .
. -állampolgárok, akiknek - állampolgárságokon a szőlővel beültetett terület nagyságát és a
krvlll ^ m - k f l t "semmi a magyar hazához. Se rézgálic szükségletet megállapítani, a rézgálic
a nyelvűk, se a hitük, semmijük. Ezek az árát bevenni és a hegyközség folyamodványa
ember . most egy kis Czeté-tobblelért dol
kapcsán hozzám juttatni tartozik. Ugyancsak
goznak fegyvergyárban, készítik a muníciót, figyelmeztessék nyomatékosan a szőlős gaz
mellyel magyarokat fognak Ölni. Ha ezek dákat arra is, hogy akinek más törvényhatóság
nem vállalkoznának a szennyes munkára, már területén van a szőlője, itt rézgálicot nem
régen vége szakadt volna a háborúnak. Ami
kaphat, csakis azon törvényhatóságnál, hol
kor fizetés napja van, boltrészegek, nem lehet szőlője fekszik, továbbá, hogy az eddig akár K á d f ü r d ő a h é t m i n d e~n
velük beszélni. Ha az ember figyelmezteti nálam, - akár másutt történt jelentkezések
napján használható.
őket, hogy hazaárulást követnek el, följelentik csak ugy vétetnek figyelembe, hogy ha az
és megbüntetik az illetőt, mert a törvény ezt községi bizonyítvánnyal és pénzzel pótlólag
az aljas szeméinépet védi. De ha van igazság felszereltetik. Szombathely, 1916. febrnár 11.
az égben, akkor less még Magyarország tör Alispán helyett: Dr. Badö s. k. főjegyző.
vényének is akkora ereje, hogy eltiporja ezt
a féreg népet Tündökölnek a municiógyártásban a bihari, olahok, a tenkei meg gyantái
rumunyok, akik 48-asoknak 'mondják magu
Kiadó : Dinkgreve Nándor.
kat, amikor ott járt Károlyi Mihály gróf, hogy
majd meghasadt.a dobhártyánk. Most muní
ciót gyártanak a magyarok ellen. A szatmári
svábok se különbek, azok is srapnelt gyárta
nak a magyar haza dicsőségére. De azzal
vigasztaljuk magunkat, hogy minden bűnnek
eljön a büntetése és láttunk mi már karón
varjut — A történeti nyelvtudomány és
néprajzi tények egész sorozatával bizonyítható
be. hogy a magyaroknak és bolgároknak ro
A sághegyen egy két
konsága és ezer ev előtt való együttélése nem
szobából, 1 konyhából, élés
vonható kétségbe. Ki lehet mutatni, hogy
Asparuch, ki a bolgárok élen a mai király
kamrából, tágas verandából,
ságot, vagyis Moezíát elfoglalta, számos ma
2 pincéből, egy fedett elő
gyar indult e hódító útjára, akik a bolgárságba
térből, 2 mellékhelyiségből
olvadtak; sőt a bolgároknak Mozeiába való
álló
letelepedése volt közvetett oka annak, hogy
a magyarok Pannóniába jöttek, hogy ismét a
bolgárok tőszomszédságában lehessenek.

postaládák
könnyű, vékony gyalult
deszkából
kaphatók
Dinkgreve Nándor
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© Eladó sághegyi villa
és szölóhegybirtok.

villaszerű

Uj szállóige: A bábom egyik kezével
prémmel, drága boával takargatja be asszo
nyainkat, a másikkal pedig lehúzza róluuk
mée a cipőt is.

Levelezéseinknél
hsszaáljank hadi-segély bélyeget 1

épület,

külön istálló,, az ezekhez tar
tozó szőlőterülettel . és lucer
nással egészben, esetlegekét^
részben, szabadkézből e l a d ó .
Tudakozódhatni a
„Kemenesalja" szerkesztősé
génél.

h á z .

A Czelldömölkön Árpád
utca 29. sz. a. villaszerűén
épült lakóház, mely áll 5
szoba, fürdőszoba, zárt ve
randa, mosókonyha, pince,
padlás és egyéb mellékhelyi
ségekből s amely épület fel
van szerelve házi vízvezeték
kel, villanyvilágítással,
kertje parkírozott,
a z o n n aI
b

é

r

b

e a d ö «

Érdeklődőknek felvilágosítást ád
Bánóczy István adóhivatali ellenőr nr
Czelldömölkön.
e

SÖKORAY ELEK
Szentgotthárd nagyközség főjegyzője.

Nyomatott Dinlqjrevi Nándor villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

