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p UaMUvatal:
Kántor könyvnyomdája CeUdAndUoi
"Tí a n f l w i részt illető közlemén;
íések és mindennemű pénzilletékék. '

lést, hogy a pénztárosnak adja meg a
felmentést..
A közgyűlés a fel mentvén yt egyíiókegyesület 1915, évi
hángulág megszavazza és egyúttal buzgó
mfiködése. fáradozásáért köszönetet szavaz a pénz
tárosnak.
Tudjuk, mert látjuk, hogy a czeli
Az elnök jelenti, . hogy a pénztári
dömölki Vöröskereszt Egyesület mily maradványból csak 3147-47 K Vörös
nemes buzgalommal, odaadással, ön-' kereszt-egyesületi vagyon, mig 1293-69
zetlenüt teljesili hazafias kötelességét.. K_ a czelidömölki járásból hadba vonul
Nem is bocsátkozunk a dicséretekbe, tak családjainak támogatására'—szolgál,
glória-zengésekbe, mert arra a~derék mert erre a célra gyűjtetett, 74266 K
egyesület sem rászorulva nincsen, sem pedig rokkant alap. Ezen alapok a vá
mi nem tudnánk megtalálni arra a lasztmány határozata értelmében ezentúl
megfelelő szavakat. A jutalom á nyu külön fognák kezeltetni. Még egy se
godt öntudatban van és a számtalan gélyalapja van' az egyesületnek, amely
elismerésben és köszönetben.
a számadásban nem fordul elő, az a
• Mi is, amikor a f. hó B-én meg Czelldömölk községből liadba vonul lak
tartott közgyűlés Jegyzőkönyvét egész családjainak támogatására szolgál és
terjedelmében közöljük, meghajtjuk a 2404 08 K-t tesz, ez eddig is külön
~ szép hivatásu egyesület elolt' ensmeré- kezeltetett.
sünk zászlóját, kívánva hazafias köte
Az elnök ezután élőterjeszti az
lességük teljesítéséhez további kitartást 1916.évre vonatkozó költségvetés-elő
és az eddigi készséges buzgalmat.
irányzatot és működési tervezetet, a
A Jegyzőkönyv egyébiránt szósze- közgyűlés mindkettőt jóváhagyólag el
rint itt következik:
fogadja.
J e g y z ő k ö n y v .
2. Az elnök jelentést tesz továbbá
Felvétetett Czelldömölkön, a czeli az egyesületnek az 1915. évben kifej
dömölki Vöröskereszt-fiókegyesület f. é. tett működéséről. 4z egyesület a köz
március 5-én tartott évi rendes köz- gyűlésig 8 választmányi ülést tartóit, a
gyülésén.
**
hölgybizottság és a segélykiosztó bi
zottság hármai-hármat A^ebr. 25-én
T á r g y : .. . .-'
.
— 1. Jelentés a • pénztári számadás tartott első választmányi ülésén meg
történt az egyesület 25 önkéntes be
vizsgálatáról.
2. Elnöki jelentés a fiókegyesület tegápolónőjének ünnepies felavatása és
a karszallagok átadása.
1915. évi" működéséről.
A nyár folyamán az elnök felké
3. Uj választmány választása.
résére a járásbeli kath. és ág. ev. val
4. Indítványok.
Ho'lósi Rupert apát, elnök üdvözli lású lelkészek közül 17-en, azonkivül
a nagyszámmal megjelent egyesületi egy világi földbirtokos elvállalták a
tagokat és az egyesület harmadik évi rokkantgyámi tisztségei.
Aug. 20-án az egyesület hölgyei
rendes közgyűlését megnyitja. A jegy
zőkönyv vezetésére, leikéri Kemenesi sikerült népünnepélyt rendeztek a FélixJózsef urat. az egyesület, jegyzőjét, a ligetben a fiókegyesület céljaira, kará
jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Balassa csonykor pedig szép lefolyású karácsony
estét a Vöröskereszt-kórházban ápolt
Jenőné és Takách Márton tagokat.
' Kijelenti, hogy az alapszabályok 13. katonák részére, mely célra 900 K-t
<
§-a szerint a közgyűlés a megjelentek szá- sikerült összegyüjleniök.
A Tnöst folyó éy_jsiején az egye- mára való tekintet nélkül határozatképes.
1. Fölkéri a jegyzőt az 1916. febr. sület gondnoka Götlmann Bódog ny.
*14-én ff pénztári számadás vizsgálata alezredes és Mersicb Jenő egyesületi
tárgyában tartott vál. ülés jegyzŐköny- jegyző általános sajnálkozásra tisztsé
-vének felolvasására. A jegyző felolvassa gükről lemondtak. Helyükbe a választ
a jegyzőkönyvet, mely szerint a szám mány Berzsenyi Dezső ügyvédet gond
vizsgálók a számadást megvizsgálták és nokul és Kemenesi József polg. isk.
rendben találták. A számadás szerint igazgatót jegyzőnek választotta.
Az elnök örömmel jelenti, hogy ő
a
fiókegyesület
1915. évi bevétele
11680/28 K, kiadása 6496.56 K, a pénz cs. és kir. fensége Ferenc Salvátor főtári tnaradvány 518372 K. Az elnök herceg az önkéntes egészségápolás fő
a választmány nevében kéri a közgyü- felügyelője és a magyar Vöröskereszt
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védöhelyetlese Götlmann Bódog ny.
alezredest a Vöröskereszt körül szerzeit
kiváló érdemeiért a hadi diszitményes
ll oszt. oTszielyénnyel tüntette ki, mélyen tisztelt elhöknőnket pedig özv.
Szőgyény-Marich Ferencné grófnőt a
szomszéd megyékből is tömegesen föl
keresett tudakozó irodájának nagy fá
radsággal járó vezetéséért a hadiékitményes ezüst diszéremmel tüntette ki.
Július—közepén az egyesület bölgyei az eddigi vállalkozó vendéglőstől
házi kezelésbe vették át a-Vöröskeresztkórházban ápolt katonák élelmezését és
ezen időtől kezdve egészen nov. hó
közepéig a közkórházban ápolt katonák
is a Vöröskereszt konyhájából, annak
költségén kapták vacsorájukat. Nov." hó
közepén a Vöröskereszt-kórház a kath.
elemi iskola helyiségéből átköltözött a
feroszlátölt katonai kisegítő kórház helyébe a Korona-vendéglőbe, ahol az
egyesület önkéntes ápoló hölgyei .drv
Király János orvos jeles vezetése alatt
folytatják hazafias, nemesszivű műkö
désüket.'A kórház 40 beteg befogadá
sára van berendezve. Az egyesület az •
egész éven át az átvonuló sebesült ka
tonák részére üditő-állomásr tarlóit fenn
a pályaudvaron.. Az üditést az egye
sülethölgyei végezték csoportokra osztva.
A helyiség berendezésének és_ az flditésnek költségeit aug. haváig a maga
pénztárából Tedezte az egyesület; aug.tól kezdve részint az átutazó közönség
filléreiből, részint Czelldömölk és vidé
kének nagyobbrészt természetben be
folyó adományaiból lehetett a kiadáso
kat fedezni. Az elmúlt évben 48141
átvonuló sebesült katona részesült üditésben. Kiosztatott 31124 adag tea.
17117 adag tej, 729 adag vegyes, 48141
drb. kenyér, 96282 dtb. cigaretta. Az
üdítő állomásnak fáradságot nem ismerő
vezetője dukai Takách Márton főbiróné.
Az egyesület gyűjtései: A füsttelen
napon (máj. 1-én) befolyt a rokkant
katonák javára 86256 K. a mozinapon
(máj. 19-én) az Országos Vöröskeresztegyesület és az Auguszta rokkant alap
javára 20298 K. A magya»r--aök
alapjára, melynek célja a hadi özvegyek
és árvák segélyezése, 400 K-t gyűjtöt
tek az egyesület hölgyei. A Félix-ligetben aüg. 20-án rendezett- népünnep
1218-48 K-t jövedelmezett. Halottak
estéjén Czelldömölkön 11520 K-t gyűj
töttek a hölgyek, a járásból 396 22 K
folyt be. A czelidömölki Vöröskereszt
kórházban ápolt katonák karácsonyi
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ajándékára 900 K gyűlt egybe, a harc
téren levő katonák
részére ugyanezen
célra 288 K. Természetben is sok ado
mány folyt be az egész évben Czelldömölk községből és a járásból.
Az egyesület jótevői között nagyabb
adományokkal
kiemelkednek
Pfeiffer
Ottó (Vönöczkt Nagy Sándor (Egyházashelye), Slauffer Testvérek (Répcelak),
Gyömörey György (Inta-pusxU), Czelldömölkről özv. Szögyény-Marich Ferencné Gorcey grófnő, Klein Testvérek,
OeuUch Gyulárié, Szabó Károly és a
két helybeli pénzintézel, a Takarék
pénztár é s a Hitelbank.
Elnök
-k&taáari(±

indítványára

jegyzőkönyvi
közgyűlés.
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A hadsegélyző i hivatalnak és avasvármegyei választmánynak a hadi
özvegyek, árvák, rokkanlak javára é s
karácsonyi ajándékra 1000 K-t küldött
be az egyesület. Természetben beküldött
- a hadsegélyző hivatalnak 49 pár érmelegitőt, 18 pár térdmelegitőt, 1-i darab
sált, 23 pár lábfej melegítőt és 6 darab
hasmelegitőt, mint az ápolóhölgyek a
helybeli apácazárda jó nővéreinek mun
káját.
Az üditő-állomást aug-haváig 1106
K-val segélyezte az egyesület, a közk'órházban ápolt katonák élelmezésének
javítására 1060 K-t fordított. A.hadbavnnn»»lr ra»l«Hj»jt 2 9 5 8 K-Val Segélyezte. A felsorólt összegek tobb mint
6000 K-t lesznek. Az elnök ezután az
egyti-üiel nevében köszönetet mond a
hölgybizottság tagjainak eddigi önfelál
dozó fáradozásukért és kéri ŐKet, hogy
ezentúl
is lankadatlan buzgalommal
karolják fel áz egyesület szent ügyét.
3. Az egyesület
megalakult az
1912. év végén és mivel az alapszabá
lyok 14. § a szerint a választmányi tag
ság csak 3 évig tart, azért ezen har
madik évi rendes közgyűlés feladata uj
választmánynak kiküldése. A közgyűlés
az elu.ük által javaslatba hozott követ- kezo tagoi.al (nagyrészt a régieket) egy
hangúlag választmányi tagokká válasz
totta: Balassa Jer.őné, Böjtös Jánosné,
Deutsch Gyuláné, Honig Sámuelné, Ki
rály Erzsébet, Klein Vilmosrté. Németh
Márkusné, Pletnits Ferencné, Szabó Károlyné, özv. Szőgyény-Marich Kerencné
Gorcey grófnő, Szőgyény-Marich Mária,
Takách Márlonné, Böjtös János, Draveczky Árpád, Götttnann Bódog, Hollósi
Rupert, Hónig-^Sámuel, Horváth József,
Király János dr., Nagy Sándor, Pletnits
Ferenc dr., Prinz Ferenc, Szabó Károly,
Takách Márton. — ' —
Berzsenyi Dezső indítványára a
Közgyűlés elhatározza, hogy az elnök
évi jelentése a »Vasvármegye«,a »Szombatbelyi Ujság« és a 'Kemenesalja« c.
lapokban egész terjedelmében közzéte
endő. Egyben az elnöknek az egyesület
érdekében kifejtett fáradhatatlan buzgóságáért hálás köszönetét fejezi ki.
— — M á s tárgy nem lévén, az elnök a
gyűlést bezárja.

IrU: liktar Uiali.
Minden aludt hosszan, minden alndt -melyen,
Nem biít erőt \enni semmi a najiy éjjen.
Voltak Vrós izmok, de nvogndlán ttyáván:
S voltak dic ő eszmék, elhagy atott árván.
Ués a Nap is elbujt fekete fajhőbe,
Nem szöti a pacsirta fönn a levegőbe.
.
Mindati aludt hnatzau, minden aiudt mélyen,
Nem bírt erőt Venni semmi a nagy éjjen.
Egy>zerre földrengés rázta meg a földet
S mint h.ólavitia, mit a vihar göruet.
Nőtt', szállt szerteszéjjel a szabadVdg'szója,
Márciusi szellő, dicső hordozója. '
Kicsapolt a Duna vize a medréből,
Fölébredt az ország a nagy ejpui.
Kidörzsölte tespedt, kínos,- gyáva álmát
S mellére tűzte a' nemzeti kokárdát.
,

Dj időket kérek, uj földrengést várok,
Amely megreszkesse ezt a rongy vilácot I
Amelytől a napfény újra ránk ragyogjon;
Amely a magyarnak uj izmokat adjon;
Amejynek ne legyen pártoskodó kedve;
Amely ülle>.-e a Hazat a szivekbe ;
Amely ranga.-sa le az áruló .lárvát,S amelytől foltozzuk újra a kokárdát!
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Mikes János gróf •.-ombailiu.lv i megtO
püspök március 15-én Budapestre utazik, ahol
részt VPSZ a magyarországi püspöki kar konferenciajan.
-T7Elismeres községi és körjegyzőinknek.
Sándor J-intis belügyminiszter a mult héten
logadta a. községi és körjegyzők
országos
árvaház-egyesületének küldöttségéi, mely a
tízezer koronás állatni segítésért mondott
köszönetet A miniszter válaszában kiemelte,
hogy nagy örömére szolgait, hogy a jegyzői
kar n. mes intézményen.-k segítésére tehetett,
annyival-is inkább, mert hos-zii közpályáján
alkalma; volt közeiről megismerni es megbe
csülni a községi j , gyzö munkáságát, buzgal
mát és hazaS'tssagát. Ezután a háborús hely
zettel kapcsolatosan na'gy elismeréssel emlé-.
kezelt meg a miniszter a jegyzők 'odaadó és
önföláldozó tevékenységéről s kéri őket, hogy
nemes irányú munkálkodásukkal ezután is ad
ják értékük legjavát a hadi közigazgatásnak.
Kevesen vannak, mondta a miniszter, akik
jobban becsülnék és értékelnék a jegyzők
munkásságát, mint éppen ő.
Vasi elhányt a Góthai Almanachban.
A Góthai Almanach 1916. évkönyve most
jelent meg a szokásos három (uralkodócsalá
dok és hercegek, grón es bárói nemzetségek)
kötete. Mindegyik kötet elején gyászkerotbeu
található a becsület mezején hősi halált halt
főurak névsora. A nrófi kötetben található föl
a többek között Niczky Ferenc gróf, volt
ostffyasszonyfai földbirtokos is, ki a 18. hon
véd-gyalogezred főhadnagya volt s ki a lembergi csatában halt meg.
A hadsegelyezés revíziója. Sok hadbavooult csaladja panaszkodik a hadisegély
csekélysége miatt. A pénzügyigazgátóság, hogy
közvetlenebbül meggyőződhessék a tényállá
sokról, helyi megbízottak igénybevétele mellett
egy-egy bizottság fog kiszállani a járási szék
helyeken, illetőleg egyes nagyobb községekben,
a panaszokat meghallgatja,
jegyzőkönyvbe
foglalja és azok alapján fognak határozni.
Mint halljuk, CzelldömölkOn és vidékén is lesz
elég dolga a bizottságnak.

Aaiiatar tt altért part. A böios Sejiecának tulajdonított ema kölinopdás magya
rul azt jelenti, hogy hallgassuk meg a másik félt is. É lap muM vasárnapi száméban hi
vatkozás történt Tisza István gróf miuiuttrelnök főrendiházi beszédére, melyben a jó
földesurakat aposztrofálta. Véleményünk sze
rint Tisia gróf ciakugran lején r t/dálta a
szöget, amennyibén c-upán azokat a földes
urakai értelte, akik könnyelműen vesztegették,
raey-'pazarolták el ősi vagyonukat; mig-efJenben meg kell hallgatnunk azokat is, akik
rag.is7kodn.ik ó-i kurtájukhoz, iparkodnak az
ősi vagyont fnntartani, d* — gazdálkodni a
jelet, viszonyok között nem tudnak. Balógi
Hiíogliv B^la honv. száznd.w Sere«*lyMrői
nyílt levelet intézett a miniszterelnökhöz,
melyben refiekt.il annak főrendiházi beszedése.
A tisztelt szerkesztőség engedelmével a nagyon
is közérdekű levélből csak rövid kivonatot
közök: »Az úriemberrel
összeférhetetlenné
válik .már a gazdálkodás, mert- erőszakosság
gal és annyi érdemetlen boszuság eltűrésével
jár. hogy erre csak-y—tisztán haszonra néző,
.fölüleles lelkületteV'es ízléssel bíró egyén
vállalkozhatik, aki behódol a >man musssich
nicht genieren«" - elvnek. Hogy ez igy van> •
mulatja az öröklött T>irtokok igen sok par
cellázása és eladása, -s aki még rauaszkodik az ősi röghöz, az is bérheadja, vagy mással
kezelteti, inert ki ném bírható a néppel való
érinfke-zes. melyet lelket;en izgatók n m szo
cialistává, hanem romboló ; narkistává vál
toztattak ! . . . Mint ivadéka oly családnak,
mely a honfoglalás őfa földesúr, a mozgósítás
•óta szolgáltam hazamat, s most, hogy viszsíatértem, birtokomat féiig elpusztulva, lerongáiva, jószágomat agyoura Verve találtam
s láb kelt itt mindennek, ami csak meglán
colva nem volt. Mindezt uem orosz, haoem
..Irn-L- . . . . p<mnr;élinnn.
I »tjá> napaná
hogy az az övé, amit ellop s kárörömmel
árt ahol lehel, kenyéradó gazdájának, mert
mir.den-urban ellenséget lát-. ... Orvosságot
közigazgatásunknál hiába keresünk, mert tiUli 11111 mi 11 s törvényeinket is nagy elnézéssel
kezeiik. melytől a rossz ember meg csak
vérszemet ad.. Kötelességérzet népünknél tel
jesen hiányzik s- ezen a mai harctéri vitézség
sem változtat, inert hisz kiile'lenséggel szem-"
ben megvci.ls^njndeiikor a virtus, de a béke
az, niely rossz vezetés és törvények mellett.'
elsorvaszt'. . . E terén lei. yen a miniszter
elnök ur s szabályozza a. könnyen kijátszható
törvényeket és sújtson le annak teljes "szigor
ráv I, lm mindjárt « i l e r e s u t j a n is, de úrra
és parasztokra egyiifánt, . liá szigorúan vett
'kötelességeit nem teljesiti s ezzel többet len
dít az immár tűrhetetlen és nyomasztó vi
szonyokon, mintha a tényeket csak egysze
rűen konstatálja,; — E nyílt levelet szépén
állítsuk Ti-za István gról főrendiházi beszéde
mellé s akkor azokból le tudjuk vonni.— a
színtiszta igazságot. Egy vidéki
földbirtokos.
(Lapunk szerkesztősége megjegyzi, hogy Tisza
gróf a B. H.-ban már válaszolt a nyílt le
vélre é» azt mondja, hogy nem fojthatja el
kínos csodálkozását, hogy a magyar földbir
tokos tollából ilyet olvashatóit Tisza grófnak
közel 40 évi gazdálkodása alatt nagyon ke
vés kellemetlen tapasztalata volt s akkor is
megtalálta a kellő ólaimat a törvényben,
amely igazságos szigorral bánik munkaadóval
és munkással egyaránt.)
A cukor legmagasabb ára vármegyénk
ben. Kormányrendelet jelent meg, mely meg
állapítja minden törvényhatóság területére. &
fogyasztási cukor maximális árát, mely magá
ban foglalja a fogyasztási adót is. A lolyó
1916. év dec. 31-ig Vas vármegye egyes
községeiben a maximális ár 100 kilónkint:
Boba 11265 K, Czelldömölk 112-45, Hegyfal"
112-65, Hosszupereszteg 11330, Jánosháza
113000, Sárvár 11270, Szombathely 112-20.
Vámoscsalád 112 65 K stb. (a gyártelepekről
és cukorraktárakból az alapár 111 K.) A jóvö
évben az ár emelkedik.
:

oldal.
1 polgári fiaiskola ünnepélye. Mtrtr
számunkban közöltük a czelldömölki közs.
polgári fiúiskola ma tartandó hazafias ünne
pélyének műsorát. Az előadásra, oly nagy
érdeklődés mutatkozik, hogy a jegyek pár nap
alatt mind elfogytak. Hogy az elemi iskolás
gyerekek is élvezhessék az előadás gyönyöreit,
hétfőn és kedden délután 3 órakor az elemi
iskolák tanulóinak fogják előadni a teljes
műsort. A hétfői előadáson a Czelldömölkön
tartózkodó összes katonák díjmentesen vehet
nek részt. Ugyanéz»n nap a közönség rendel
kezésére 1 K árban korlátolt számú I . oszt.
jegyek is kiadatnak, melyek Dinkgreve Nándor i
papirkereskedésében már előre megválthatók.
A keddi előadáson csak az apácazárda'''növen
dékei vesznek részt. — Szinte megszoktuk már,
hogy a polgári fiúiskola minden ünnepélye
—élvezetes, művészies, ugy el vagyunk készülve
arra, hogy a mai előadás sem fog az előbbiek
mögött maradui A jelek arra vallanak, hogy
az JSnnepély nemcsak anyagilag, hanem erköl
csileg is fényesen fog sikerülni. ~ ^

"
Országos vásár lesz holnap Czelldö
mölkön. Tekintve az állatok rettenetes árait,
ha felhajtás lesz is, kérdés, lesz-e eladás.

Egyes énlekk
kosán azt a hírt terjesztették, hogy Norvégiá
ban és Dániában megtiltották a kávé kivitelét.
A Hitelbank közgyűlése. F. hó 4-én A Kereskedelmi Múzeum ma azt jeleni, hogy
tartotta közgyűlését a Kemeuesaljai Közg. a két . északi államban a kávé kiviteléhez
Hitelbank dr. Bsrzsenyi Jenő főrendiházi tag szükséges engedelmet minden különösebb fönelnöklete mellett. Az igazgatóság jelentésében tartás nélkül kiadják. — A magyar bortörvény
kegyelettel adózott Frisch Gusztáv, az igazga tudvalevően tiltja a mesterséges édesbor kétóság érdemekben gazdag tagjának elhunytáról. ] szitásét s emiatt az édesborral való kereske
A Hitelbank tiszta jövedelme az 1915. évre delem 1908. óta teljesen Ausztriába terelődött
65.000 korona, 5564 koronával több, mint az á t Dgy látszik, hogy a magyar termelőérde
előző esztendőbeu. A világháború ezen inté- keltségnek ez a sérelme a háborús viszonyok
zelre is kihatással volt, a váltótarca leapadt, alakulása folytán megoldást fog nyerni. O-ztrák
de a betétek ennek dacára is emelkedtek. Az kereskedőkörökben is ugy tudják, hogy ez az
intézet visszafizette az előző év végén fenn iparág cukrot nem log kapui. — A budapesti
állott 402.000 K viszleszámitolási tartozását. Kereskedelmi Bank 1914." évi összes forgalma
A hadiköiCsOnből 1,413.000 koronát jegyeztek, 18.315,885.500 K t tett ki és ez ntán a tiszta
ezen jegyzésre a felek betéteik terhére 550.300 nyereség 15,069.822 K volt; az 1915-évben
koronát fordítottak. Az intézet saját-számlá pedig az összes forgalom 86.553.882.000
jára 100000 koronát' jegyzett. Jótékony célra koronára rúgott, amivel szemben 15,618 959
2300 koronát fordított,/amely összegből 1800 koroua a tiszta nyereség hányada. — A fOldkoronát hadicélokra juttatott Az igazgatóságba mivelési minisztérium közli, hogy a vetőmag
mini uj tagok megválasztanak. Remete Dénes, vak forgatombahozatalátal megbízott Magyar
Wittmann Adoll; a felügyelő-bizottság uj tag MezőgazdákSzovétkezetí a tengeri oeiömagot
Hymeu. Klaffi Mihály, a czelldömölki
jai Weöreös Géza tjnáv. főellenőr és Szilassy métermázsánkint a következő alapárért hozza
roáv. osztalymernökség rokonszeuves fiatal
Karoly máv. főellenőr lettek. Dr. Maróthy forgalomba: csinkvantin 40 K, közönséges
tisztviselője, hétfőn tartotta eljegyzését ZseLászló felűgyelöbizottsági elnOk indítványára tengeri 37 K. A megrendelés határideje ápri
dényi Kálinauné (sz. Zsoldos Erzsébet) kedves
a közgyűlés a vezetőségnek köszönetet mon lis 15 dike. A tengeri ára azért ilyen nagy,
és szeretetreméltó leányával, Iluskával.
dott a célirányos, buzgó és példás vezetésért mert a mostani rekvirálás 6000 flgvuOköt
A Vasvármegye Írja, hogy Krenner Az intézet osztalék gyanánt részvényenként foglalkoztat s ezek költsége aránylag kevés
eredményre oszlik meg. — A kormány a
István dr. szolgabíró, ki korábban Czelldömöl 35 koronát tizet
tengeri és más termények forcalnmbah -.-atala
kön közigazgatási gyakornok volt s aki Felső
Fegyelmezetlen-e
a
magyar.
T
Az
a
tárgyában kiadott korábbi rendeletet m i i mó
őrből, mint tartalékos zászlós vonult be, résztvétt a Szerbia ellen viselt hadjáratban. Kren fegyelmezetlenséggel megvádolt magyar nem dosította, hogy egyes olyan törvényhatóságokra,
ner István dr. egyiké azoknak a keveseknek, zet sziklaszilárdan megállja helyét ebben a járásokra és községekre (városokra) nézve,
akik tesztvetlek Szerbia első osztrák-magyar világrengésben, ez világosan mutatja a kö- ahol a tengeri rekvirálását a földmivel sügyi
közigazgatásában és részint Palánkán, részint telességtéljesitésben való készségét, a "fegyel miniszter nem rendelte el, vagy ahol a rek
pedig Krusevál mellett Bosjanenél 30 község mezettségét. S ezt legszívesebben éppen a virált tengeri.készlel átvétele már megtörtént,
tartozott két hónapon át közigazgatást körle német bajtársai ismerik el róla. — Fegyel a főldmivelésűgyi ~ miniszter megengedheti,
tébe, A szolgabíró.-aki különben most haza- mezni fogja a magyar magát a békében is, hogy ott ne csak a Haditermény Re-, venyérkezett szabadságra, egyike volt azoknak a ha mint a , véres Strypánál s'a rettenetes társasag, vagy ennek részére bizományosai.
Debirdol
L'IIÍ oo ll hjlijinak meptalnlő
boldog harcosoknak is, akik legelőször talál~hane"m~sajat g"azüasagá' részére i^arm'Töyö""
eredmény kecsegteti. — Majd meglátjuk, hogy
kozlak a.bolgár sereg járőreivel.'
zás, hizlalás és a háztartás szükséglete c 'íjára
I azok, akik nem átalják éppen most a makizáróan és közvetetlenül a termelőtől, ennek
—Kntbirágyitk. -A—német-4mdvezeíősé£-+-^rt-v"ád«lnt —mokkora mértékét fogjak taszabad rendelkezése alatt* álló készleiéből/
küliin 'könyvtárkocsikat készíttetett, amelyek- j nusitani a fegyelmezettségnek, ha azok jogaimás is vásásoíhasson tengerit. Köteles azon
ban ötezer kötet könyv elfér,ezenkívül kisebb. ; ról legyen szó, akik-most értünk küzdenek.
ban a vevő a megvásárolt mennyiség I let a
könyvtárládák is készültek, hogy a kocsival Ne •vádoljuk azt a magyart, akinek a keze
vételtől számított nyolc- napon belül a iladimegközelíthetetlen helyekre is 'eljuttassák, a' | oly soká volt bilincsben, hogy nem alkotott terméuy Részvénytársaságnak közcélokra meg
köftWeíeTT A »Kullurkanone« "— így hivják á"| annyit, mint a szabad német, hanem -icyer vételre fölajánlani. A megvásárolt tengeri el
-könyvXárkocoikat — . egy-árgy szakszerűen fel-•• j kezzünk őt fölemelni,, Tiszta gróf miniszter- szállításához szükséges' szállítási igazo vány
szerelt teljes könyvtár vallási, ternjészeltudö- I elnök mondja: .Szerettem a gazdálkodást, Je kiadása iránt a főldmivelésűgyi miniszter
mányi, földrajzi és ecyéb tudományos' köny-. !| annak igazi zománcát'az adta meg,, hogy az intézkedik. A 322/1916. számú rendeletét pedig
vekkel, valamint szépirodalmi müvekkel .-s jI ember a vele egyöjt dolgozó magyar nép. olyképp módosítja a kormány, hogy az idé
ezek kerülnek a frontra.^X uémet példa nyo- j[ telkehezTcis és nagy, komoly és tréfás do zett rendelet értelmében érvényüket ve>ztett
inán nálunk is tervbe vették a. könyvtartó- | logban, örömben ésliánatban közelférközhe- szerződések teljesítését a fökliniveiesugyi mi
-csili-létesítését s azokat valószínűleg a tábori ! tett« — Ha majd a magyar is - elmondhatja niszter megengedheti, ha.a vevő, kit a beje
•páz összes fölötteseiről, hogy azok magyarabbak lentés körül mulasztás nem terhel, takarmá
papság fogja kezelni
A knkorica-förgalom réSlleges" föl- \ nálánál, atkor épp oly készséggel engedel- nyozás és hiziaiás céljából vásárlásra jogosult
.
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. .helyén
. "
. . i meskedik
' ,i - s
o fegyelmezi
I
i magát,
vriiv.
m i n i a r-..,n,.t
mint
német volt és a megvett tengeri mennyiség felét a
szabadítása,
mint. lapunk
naás
emli
Hadttefméuy Részvénytársaságnak közcélokra
tettük, hivatalos rendeletben szabályoztatott,.1 Az irigyelt német faj csak szerencsésebb.
A harmadik hadikölcsönre vonatkozó megvételre fölajánlja. Megengedheti a főldmi
illetőleg a tengeri szabad vásárlása bizonyos j
[öltételek mellett egyes területeken
megen- I végleges zárolt és szabad kötvények a czell velésűgyi miniszter továbbá azt is, hoay a
gedtelett. E területek között Vau például: dömölki m. kir. adóhivatalhoz megérkeztek, vevő ilyen esetben a megvásárolt tengerinek
Vas, Győr és Sopron vármegye egész terü ahol azok az érdekéltek által a hivatalos a nevezett részvénytársaság által a vevő ren
lete, Győr, Pozsony es Sopron t. h. j . f. vá- órák alatt bélyegtelen nyugta ellenében, felve delkezésére hagyott részét elszállíthassa. A
jelen rendeletben foglalt rendelkezések i.em
hetők.
' rosok területe.
érintik a Haditefmény RészvénytársasagnakEltűnt
katonák
nyomozása.
A
cs.
és
A vármegye közig, bizottsága mult
és bizományosainak vásárló jogosultságai. A
szerdán a főispán elnöklete alatti ülésén kir. közös hadügyminisztérium, a magy. kir. részvénytársaság" bizományosai azonban ten
annak sorai közölt jelen volt az alispán, a honvédelmi minisztérium és a Magyar Vörös gerit, hüvelyeseket s egyéb terményeket, őrle
főjegyző, az előadók. Horváth Miklós, Maróthy í Kereszt Egylet hozzájárulásával és támogatá- ményeket a Haditermény Részvénytársaságon
László dr., Végh Endre stb. A szentgotthárdi ! sával a budapesti •Tudósiló Iroda- mult év Jtivül más részére vagy továbbeladás céljából
pékek panaszának tolmácsolása után az alis j december óta .Katonanyomozó-Jegyzék, eim- a maguk részére nem vásárolhatnak.
pán kijelentette^ hogy a jövőben a körmendi I mel lapot ad ki, amely kizárólag az eltűnt
es a sárvári* járásban is életbeléptetik a l katonák felkutatását célozza s a kutatás sike
Megszüntetett Tonatjárat A Czelldökenyérjegy-rendszert — Maróthy L. dr. pa rességének előmozdítására sok keresett katona mölkről esle 6 óra 10 perckor Zalaegerszeg
naszolta, hogy az ostffyasszonyfai hadifoglyok arcképét is közli. A lap — melynek élén gróf felé induló vonat járása bizonytalan időre
kOzül egyesek fölkeresik- a községekel, ma Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre felfflggesztetett.
gukkal zsákot visznek és a lakosság körében, fömegbizottak állanak — havonként kétszer
Adományok a Vöröskereszt-kórháznak
koldulnak. Az alispán kijelentette, hogy a jelenik meg legalább 15.000 példányban és az
pozsonyi parancsnoksághoz fordul orvoslásért. Összes csapattesteknek a harctérre és a front ÓS üdítőnek. Frisch ChTszlávné 1 csomag tea,
mögött,
az
Összes'
kórházaknak
Magyarorszá
Az utakról lévén szó, a bizottság egy teher
Somogyi Aladarné 9 üveg bor, Weisz Kálmán
autó beszerzését elhatározta. — Februárins- gon és Ausztriában, valamint a hadifogságból 39 K 80 fillér, Szalóky Imréné 4'/, kg. bab,
ban megkezdték a haszonállatok Összeírását. hazatért rokkant katonáknak hivatalból ingyen 17 tojás, Lilienthal Fülöp 3 üveg lekvár, Klein
A szarvasmarha-állomány lényeges csökke küldetik meg. A lap íelelős szerkesztőié B. Vilmosné 2 csomag dohány, Dti Sándor:,e.
Virágh Géza. A kutatások közlési feltételei Sánta Jánosné, Szabó Antalné. h'oczor Imréné
nésétől vármegyénkben nem kell tartani
A tanfelügyelőség részére a Mikos-palotában i megtudhatók a
»Katonanyomozö-Jegyzék« Doka 1—1 korona. GyOmOrey György (Inta.
bérelnek helyiségeL — Megvitatták a had- I szerkesztőségében és kiadóhivatalában (Buda és Klein Vilmos naponta különböző mennyi
ségű tej.
'
— —
segélyezés revíziójának kérdését
' pest, I V , Váczi-utca 38. I . emelet)
;
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'.. Felülfizetések a czelldömölki apáca- |
"
zárda növendékeinek a Bolgár Vöröskereszt tanító imigyen töprenkedik: »A jótékonyság
javára tartott műkedvelői előadásán: Szabó listásának eredménye alapján gyakran, egész
H á b o r ú b a n is
Karolj 16 K, dr. Pietnits Ferenc 15 K, Sző- illően bejelentik a jó szülők, hogy a gyermek
gyény Marich Ferencné 12, Ozv. Takách Je- nem jöhet addig iskolába, mig ott cipőt nem
gondoljunk
szőlőinkre!
nőne, BalTel Mihály, Nunkovits Dénes (Ma- adunk neki. Mi történik majd, ha a tanitó is
gyari;eucs), Péller Pál kanonok, Kránitz Kálmán, hasonló indokolás mellett be fogja jelenteni
Kifogástalan,
gyönyörű
PfeilT r Oltó, Czelldömölki ipartestQTet 10—10 az iskolából való távolmaradását?' . . .
szép, kétéves gyökeres sző
K, dr. Király János, Hollósa Rupert, Nagy
Árad a l á b a . : Járásunk rábaraenli
lőoltványokat, hiányok pót
József közj. 8—8 K. Wallenstein Károly, dr. községeit különösen'a mult .héten .. komoly
lásához, vagy nj telepítéshez
Hetthessy Elek, Takách Márton, Spitzer Adolfné, vészedelem fenyegette a gyakori .és hosszas
Weiss Izidor 6—6 K, Berzsenyi Dezső, Weisz esőzések|ől j ó l megdagadt a Rába. Még csak
szállít kicsinyben és nagyban,
Kálmán, Fráncsics Norbert apat, dr. Szentes éppen az hiányzik, hogy áz amúgy is alig
postán vagy vasúton
az
Anzelm (Zircz), dr. Maróthy László (Káld), megmunkálható földeket arviz öntse et!
országban elsőnek ismert
Marlineum (Szombathely), Tóth Sándor (E»yMénvásárlás. Mindazok, akiknek tulaj
bázashetye, Egy átutazó, Gedeon. Rózsi (So
roksári, Tóth .Gábor (Inta), Nunkovits N. donában kifogástalan küllemű és jó, lehetőleg
„ M i l l t é l e p "
5—5 K, Prinz Ferenc, Balassa Jenőué, Honig belga származású, 3 évesnél nem fiatalabb és
Sámuel, Göt'mann Bódog, Wallner Sándor, 5 évesnél nem idősebb, hidegvéiu^mén van
N a g y ö s z.
. . jAlmási Jánosné, Szalay József. Nóvák Janka és azt eladni hajlandók, azon körülményt a
Ugyanitt olcsón kaphatók:
mén
helyének,
valamint
a
posta,
távírda
és
(KirálilX Horváth Mihályné, üdránszky SánPortalis, Monticola, Arramonrnpest—dorne-—Horváth István i 1 K,—Lingl Valé- vasúti állomásnak megjelölése mellett a keret
ris, Murveder és Berlaodieri sima
rián, Szarka Valér, I.ewisch R (Szombathely), méntelep-osztály paraucsnokságavárNagykaniés gyökeres alanyok.
Zrínyi J. (Sárvár), Bobleter Aloizia, Katona zsára közöljék.
Füöp, Kántor Ferencné (Soroksár) 3—3 K,
Apró hírek. Anglia 400.000 női munkást
Horvái h István (Vinarj, Guzmics Antal (Vásáros- keres.-Az angol kormány fölhivá.-t tett közzé,
miskej, Permai Irénke, Németh József, Gönye amelyben tudatja, hogy négyszázezer aszFerenc. Záborszky Sándor, Zlattnyánszky szonyra és leányra van szüksége, akikre oly
János pleb., özv. Weöres Sándorné (Csönge), munkákat fog bizni, amelyeket eddig férfiak
B é r b e a d ó
ház.
Kiss Sándor tb. esp. (Káld). Mód Jolán (Nagy- végeznek. A jelentkezőket megvizitálják s
simonyi). Dániel Géza, Perepatics János (Pin akik beválnak, két hónapi tanfolyamot végez
kafő), özv. Takács Györgyné, Fritz János nek, a vizsgálat sikeres letétele után bizo
A CzelldömölkOn Árpád
(Vöuőczk), Zechmeister Viktor pleb., Gombás nyítványt és karon hordozható jelvényt,
Sándorné, Meisner Gyuláné, Hajas János, később pedig formaruhát kapnak, —. igy hát utca 29. sz. a.
villaszerűén
Györe Gizella (Veszprém), Szabó Lajosné, rajok ismerhetnek, kik leltek taughehókká és
Gedeon Józsefné (Soroksár), Varga Gyuía
épült
lakóház,
mely áll 5
(Vönöck), Mógor Józselné, Weisz Ignác, Siei- diplomásokká. — A határon könyvet, irást
nem
szabad
átvinni
a
kettős
birodalom
hatá
szoba,
fürdőszoba,
zárt ve
' ner Lajos, Pécsi Imre, Málnási Antal 2—2 K,
Dalán Józsa 1 K 50, Dentsch Irma, Koncz rán. — A hivatalos lap kormányrendeletet randa,
mosókonyha,
pince,
kOzöl, mely szerint nyers gummi és géperejű
h
ftl|
Kálma-i Sümegi IstTán, Weiler Simon,
ffljg. járőmövatr ré«*érn Wlgálu gnromiabjnpcsojiat,
padlás
h
»fly*
"
frfrftlyiberger Bözsi, Mendel János (Vönöczk), Deutsch ezután nétti kell bejelenteni. — A belügy
Gyuláné, Németh Károly, Weiler Juliska, miniszter elrendelte, hogy a mulatóhelyeket, ségekből s amely épület fel
Marton Izidorné, Horler Jánosné, Sfltó Annns, | vendéglőket, korcsmákat - és hasonló italmérő
Végh Istvánná 1—1 K, Vas János, Laki Ist- üzleteket, ha rájuk a hatályban álló -jogsza van szerelve házi vízvezeték
vánne. Jakab József 50—50 fillér, Koncz bályban még rövidebb záróra nincsen . meg kel,
villanyvilágítással,
kisleány 10 fillér.
állapítva, nem szabad éjfél után egy óránál
kertje parkírozott,
Aí Erzsóbet-nöegyletnek a Kemenes tovább nyitva tartani. A záróra a kávéházakra
aljái Közg. Hitelbank 50 koronát volt szíves is vonatkozik— föltétel mellell. — Ranzera z o n n
á l
adományozni, amely Összegért köszönetet berger tanár, a 42-es mozsár föltalálója a
mond az elnökség.
technikai tudományok tiszteletbeli doktora,
Mágnás Miska. Február tizenkettedikén épp oly jól tud ágyúból tüzelni, mint alkotni.
ünnepi külsőségek között lezajlott az idei Ó különben népfOlüelő őrnagy és ánnakelölte b é r b e a d ó .
szezon első nagy operett-szenzátiója: a Király aktív tüzértiszt volt és csak később kezdte
Érdeklődőknek ielvilágosltást a i
Színház bemutatta Szirmai Albert uj operett meg gépészi tanulmányait a technikai.főisko
Bánóczy István adóhivatali ellenőr ur
jét, a Mágnás Miskát. Szirmai Albert uj bű lán. A jeles tanár szerint olyan várakat, mint
bájos zenéje, a > Mágnás Miska < egyszerre aminő Lüttich és Antwerpen volt, a jövőre CzelldömölkOn.
meglepte a nagyközönséget szépségével. Ez aligha fognak építeni, Természetesen a jövőre
.
SOKORAY ELEK
a mnzsika az inventió és tudás szerencsés is megerősítik a határokat és a különösen.,
egymásratalálása. Szirmai Albert azokat is fontos pontokat. De a mostani erődöket és Szentgotthárd nagyközség
főjegyzője.
meglepte, akik már régen és nagyon sokat erődgyürfiket a modern tüzérség elintézte.
vártak tőle. Olcsó, triviális eszkőzOk nélkül
is megtalálta a zenei megszólalás módját, sőt
Kiadó: Dmkgreve Nándor.
az operettben nélkülözhetetlen utat a nép
szerfiséghez. Muzsikája buja gazdagsággal "vi
Eladó sághegyi villa
rágzik és a melódiák végtelen folyondárál
futtatja. Ritmusérzéke a felszabadulás lele
és szőlőhegybirtok.
ményességével tör utat magának és egy se
Ablak-virágrács
reg bravúros ének és táncszámmal tűzdeli
A sághegyen egy két
ládával
tele a zenekOnyvet, mely finom ízléssel és
szobából, 1 konyhából, élés
kii ,nyed izmojsággal megépített
finálékban
Nyitott udvari veranda
kamrából, tágas verandából,
kulminál. Nagy sikere, mellyel a közönséget
is megnyerte, csak zajos és külsősegekben j
2 pincéből,
egy fedett elő
(Lusthaus).
is megnyilvánuló igazolása annak az elisme- I
térből, 2 mellékhelyiségből
Csement
virág-állvány,;;
résnek, mely Szirmai Albert tehetsége iránt j
álló
eddig benső tisztelői körében megnyilvánult. :
Virág lép csö állvány, - •Hoppsza Sári !< és .Cintányéros nóta- a i
Bőrgarnitúra,
címe a .Mágnás Miska< legzajosabb . sikerű
villaszerű épület,
két számának. Az operett két gyönyörű ke- I
költözködés miatt azonnal
külön istálló, az ezekhez tar
1
rionője »A nő szivét ki ismeri ?« és »Ugy •
elesén
tozó szőlőterülettel és lucer
szei: inék boldog léiini !« örök kedves nyó- i
nással egészben, esetleg két
nioi hagy a hallgatónál. Nagy sikere van
eladó.
részben, szabadkézből e l a d ó .
meg az >Oh suhogó selyemszárnyak• cimü
dalnak is. A végtelen bájos operett teljes zeTudakozódhatni a
Bővebb értesítés nyerhető
nej.'ret füzetben jelent meg. Egy-egy füzet
„Kemenesalja"
szerkesztősélapunk szerkesztőségében.
ara 3 korona. Kapható a kiadónál: Rózsagénéi, r
vö'siy: és Társa cs. és kir. udvari zenemű és
H *
kOuy. kereskedem-!.Budapest,IV.Szervita-tér 5.
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Mjroantott DMgrcv*. Nándor rillnyerűre beradestt könyvnyomdáját)*,, CeUdöaöla.

