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Jéggyárat Czelldömolknek 1 
A habom okozta súlyos viszonyok 

közt ma már úgyszólván mindnyájan 
a fölött elmélkedünk, miként lehetne a 
bajokon segíteni s mint tudnánk ráta
lálni egy olyan kivezető ulra, melyen 
át az emberiség gazdasági és egészség
ügyi szempontból a szabadabb lélekzet-
vétel és megkönnyebbülés terrénumára 
léphetne. 

Minden gondolat, minden eszme 
rejt magában valami üdvös és egész
séges újítást, de inig az egyik a most 
uralkodó állapotok mellett probléma 
marad, a másik iészben megvalósítható, 
addig születnek oJyari ideák is, melyek 
már csak a technikai kivitelre várnak. 

Mint ilyent említjük fel a jéggyár 

nem leltünk. S nem-e hasonló az eset 
az italfogyasztás terén s egyáltalán szol-
gálhalja-e célját valamely hűsitö folya-
dék, ha azt melegen kapjuk? Egyeseit 
talán, most még felületesen vélekednek 
a beálló eshetőségekkel szemben, de 
annak idején keserves tapasztalatok 
birtokába juthatnák. Ennek minden áron 
elejét kell vennünk s nem engedhető 
meg, hogy a nemtörődömség szülte ba
jok reánk zúduljanak. 

A közegészség fenntartása és a 
felette való éber ügyelet képezi minden 
államnak legfőbb feladatát. Ezt megkö
veteli a kultúra és humánus érzés, 
melynek célk még a nyomorék és torz
szülöttek megmentése is a-t élet szá
mára. Ez az inteotio nemesnek mond
ható akkor is, ha szórványosan egyes 

énnek a következménye? Egy olyan 
áilapot, amely eddig csak fogalom volt 
és amely — előre látható alkalmat 
nyújt egy üjábT) uzsorára, á jígüzsorára. 

Ha a most érkező nyári nőnapo
kon mégis sikerülne valamiképpen és 
különösebb megrázkódtatás nélkül át
lábalnunk, még mindig kérdéssé vál-
hatik, vájjon a jövőben, mikor a tél 
természetes jeget termel számunkra, 
volna-e értalme egy műjéggyár fenntar
tásának és az reális vállalatnak bizo
nyulna-e. 

Ugy a válasz, mint az indokolás 
igen egyszerű. 

Az egyszersmindenkorra való tőke
befektetés és az üzemköltség minimáli
san csekély, a vállalat tehát abban a 
helyzetben lehet, hogy gyártmányát is 

képez nálunk sem nóvumot, de soha 
aktuálisabb' nem volt, mint most és 
éppen jókor került felszínre. 

Nem vonható kétségbe, hogy még 
mindig vannak közöltünk olyanok, akik 
bizonyos egykedvűséggel fogadnak min
den ily irányú mozgalmat. Ha azonban 
figyelembe vesszük azt, hogy az indif-
ferentizmus rendszerint positiv állás
foglalásba megy át akkor, ha bevégzett 
ténnyel találja szemben magát, nem 
eshetnek csüggedésbe azok, akik előre 
át ludják--érezni az eszqje__messze ki
ható jelentőségét és fontosságát. Ennél
fogva tehát ők nyugodt lelkiismerettel 
folytathatják a közjó érdekében meg
kezdett munkájukat. 

Többek kedvéért rá kell mutat
nunk arra, hogy mily hátrányok és 
bajok származhatnak az idei enyhe tél 
nyomán, midőn most a jégvermek üre
sen állanak. 

Élelmi szereink elviselhetellen drá
gasága mellett ki vagyunk téve annak, 
hogy mindaz, amit talárt utolsó fillé
reinken szereztünk meg magunknak és 
családunk számára, egy bekövetkezendő 
rekkenő nyár folyamán több izben el
romlik és élvezhetetlenné válik csak 
azért, mert nem helyezhettük el egyik 
napról a másikra hideg helyen. Azt 
pedig mindnyájan tudjuk, hogy fonto-
sabb élelmi cikkeink, mint a tej, hus 
slb. beható gondozás mellett nem nél
külözheti a hideget akkor, midőn azok
nak csak pár órai eltartásáról is vap 
szó. Mily nagy károk állhatnak elő 
ilyenkor azért, mert á jégmizéria elhá
rítása ellen kellő időben intézkedést 

inkább magasztos akkor, mikor egy 
.pusztító és romboló járványnak állja 
utjál a hatóság és az orvgsi tudomány. 
Hogy pedig a jégnek mint gyógyszernek 
ilyenkor mily fontos szerep jul, külön 
hangsúlyoznunk felesleges. Nem kell 
azt hinnünk, hogy most, mikor úgyis 
százezrek élete felett tör pálcát az ir
galmatlan végzet, olcsó az ember-élet; 
sőt minden igyekezetünk lalbavetésével 
oda kell hatnunk, hogy mentendő, aki 
menthető. Utövég're a hazáért hősileg 
elvérzettek helyébe kell, hogy uj gene-
rátióról való gondoskodás történjék, ez 
a kötelesség pedig a megmaradottakra 
háramlik. Egy nemzet erőssége nemcsak 
fiai erejében, hanem számában is rejlik. 
Tulajdonképpen tehát a jég hiánya 
egyik nélkülözhetetlen gyógyító eszkö
zünk hiányát is jelenti s ha egy köz
ség vagy város ezzel a szerrel egy év 
leforgása alatt csak egy ember életét 
menti is meg, általa sok tízezer embert 
adtunk a hazának. 

Feltéve azt, hogy most már a jég 
fontos és nélkülözhetetlen voltáról min
denkit sikerült meggyőznünk, még min
dig akadhatnak eltérő vélemények an
nak beszerzési módját és célszerűségét 
illetőleg. 

.'Nem vonható kétségbe, hogy egye
sek, akiknek üzletével kapcsolatban 
nélkülözhetetlen a nyári hónapokban 
a jég, nem teszik meg beszerzésére 
már most - a kellő intézkedést, azt 
azonban szem előtt kell tartanúnk, hogy 
az ily műjégoek mennyisége oly mini
mális lesz, hogy csak kevesen és kor
látoltan vehetik igénybe,/És mi lesz 

üzletfeleinek s e mellett mi fogyasztók 
bizonyosak lehetünk a felöl is, hogy 
tiszta, kristályjeget kapunk, nem pedig 
holmi : egészségtelen s talán állati hul
láktól fertőzött mocsárjeget. Gyakori az 
az eset, midőn a hűtőkészülékbe helye-, 
zetl edényünk tartalmát véletlenül sza
porítja a felolvadod jég leve, ez eset
ben sem undorító, sem pedig inficiáló 
miaxmák nem fognak ártani egészsé
günknek. 

Mindezek a szempontok irányadók 
lehetnek a terv kivitelénél, de' az a 
körülmény is, hogy a mfljég hasz
nos volta és célszerűsége folytán 
mindenütt bevált, ahol gyártották, ne
künk se lehet okunk aggodalmakat 
táplálni a siker elmaradása miatt. 

Takách' Márton főszolgabírónak és 
dr. Pietnits Ferencnek a műjéggyár 
létesítése körüli fáradozásait tehát a 
legteljesebb mértékben üdvösnek és 
hasznosnak találjuk s majdan ugy a 
vállalat részvényesei, mint a fogyasztók 
nékik fognak adózni elismerésükkel s 
az ő érdemüknek fogják betudni azt, 
hogy városunk egy ilyen, a közjó elő
mozdítását célzó gyári iparvállalattal 
ĝazdagodott. Cs. Gy. 

A háborns pótlékot nem lehet lefog
lalni. A hivat Josjap április 12-ik száma 
rendeletet közöl, hogy a közszolgálatban vagy 
maganalkalmazásban lévó egyének járandósá
gának azt a részét, amelyet a háború követ
keztében a reodes járandóságokon felöl bár
minő elnevezés alatt élveznek, semmi körül
mények között nem lehet végrehajtás alá venni. 



A háborús segélyek. 
A czelldöroölki váioshaza- körül az 

elmúlt héten sötét ruhába öltözött szo
morú asszonyok és törődött paraszti 
forma férfiak tömegei csoportosultak. 
Mindenik külön és kütön a világháború 
súlyos terheit hordozza vállain. A nagy 
embermozgás elragadott tőlük < gy érté
ket hosszú időre, dolgos munkás kezet, j 
szerető, gyámolító támaszt, akinek hiá- i 
nya nemcsak a szivüket tölti meg fáj
dalommal. . hanem gazdasági helyze
tükre nézM Í8 gnlyna, sőt néha elvisel 
hetetlen csapást jelent- Az állam, amely 
szülői odaadással ö'eli á> minden 
polgárát különösen most, mikor azok a I 
kis portákból harctérre hivott egyszerű J 
emberek legendás hóstettek virágait i 
fonták koszorúba, minden tőle telhető 
áldozatkészséggel a rendkívüli törvények, I 
kivételes rendelkezéseinek egész légiója- | 
val és anyagi erőképessége teljességével 
támogatja azoknak az anyagi helyzetét; 
akiket a világháború megfosztott a 
családfőtől, vagy a serény buzgósággal 
és fiatalos erővel dolgozó munkáskéztől. 
Azok a sok milliók, amelyeket a had-
bavónuitak hozzátartozói élveznek az 
állami gondoskodás értékpénztárából, 
módot nyújtanak arra, hogy hőseinknek 
hátrahagyott és a kis portákon várakozó 
családtagjai ne merüljenek a nyomor 

abba a létminimumba, amely fentartá-
sukhoz szükséges. 

Ennek a háborús állami támoga
tásnak azonban csupán a segélyezés 
keretében szabad maradni es a létééri 
küzdő Magyarország a közvagyonból 
semmit sem juttathat olyanok számára, 
akiknek anyagi helyzete ezt a támoga
tást nélkülözhetetlenné nem teszi. A 
háborús segélyei való visszaélés a mai 
nehéz-viszonyok között, amikor a min
ket és a nagy szövetségesünket megfoj
tani törekvő ellenség a legvadabb erő
feszítéssel éppen gazdasági gyengíté
sünkre törekszik, amikor a minden téren 
való takarékosság .erkölcsi kötelesség, 
szinte hazaárulásnak nevezhető. Ezért 
tehát a legszigorúbban kell őrködnünk 
a felett, hogy az államsegély ne a 
proletárok szárnál növelje, és a lakos
ság ne várja ölbe telt kézzel kizárólag 
ettől a segélytől exisztentiáját, hanem 
fentartásán a maga dolgozni képes 
energiájával és buzgalmával munkál
kodva törekedjék arra, hogy ez a há
borús segély, amelynek igazi rendelke
zése és célja a gyámoltalanok és a 
teljes nihil habensek átkarolása, ne jus
son arra rá nem szorulók kezébe. Or
szágszerte egész sorozatát találjuk a 
háborús segéllyel való könnyelmű és 
lelkiismeretlen pazarlásnak és ez a 
bünlajstrom indítottá a Kormányt arra, 
hogy a legfüggetfenebb és legmegbízha
tóbb közigazgatási és pénzügyi szerve
zethez tartozó tagokból álló bizottsá
gokkal vétesse revízió alá a segélyezet
tek anyagi helyzetét és törölje ki a 

lajstromból azolrrTTeTretr-aiakoeJLga^-
sági helyzete a hiányzó munkáskéz da
cára segély nélkül is elég szilárd alapo
kon álló. 

A sok sötét ruhás asszony könnye, 
a törődött paraszti emberek keserű 
pánaszkodása mindnyájunk szivébe mar
kol, hiszen ez a világháború, amelynek 
legragyogóbb magyar lapját éppen a kis 
fehér házikók és az apró parcellák 
mellől elszólított magyar földmives köz
vetlen alkotják, az érzetünket egészen 
közel hozta a faluk emberéhez. Hiszen 
azok a gunvos szavú gőgös városi em
berek az ő metrópolicus kulturönérze-
tükkel szinte leborultak a magyar pa
raszt hűsége, megbízhatósága és délceg 
ősereje előtt, de ez a szeretet nem 
engedheti meg azt, hogy a háborús 
segély számtalan koronákban hulljon 
minden portára csupán azon a címen,' 
hogy a haza egy családtagot a frontra 
szólított. A magyar ember nem is kíván
hatja 'azt, hogy mikor a legszentebb 
ideálnak a hazaszeretetnek oltárára 
rakja áldozatait, amikor éppen annak 
a földnek a létéért és fennmaradásáért 
hozza meg a legmagasztosabb véráldo-
zatot, ennek az ezeréves államiságnak 
gazdasági létalapja rendüljön meg a 
könnyelmű és indokolatlan pénzpazar
lások miatt. Mindnyájunknak harcolnunk 

II a magyar házakban, ahonnét hiány-

kája pótolja, tőle telhetőleg azt az erős 
kezet, amely< most a kardot forgatja, 
ha azonban gyenge hozzá és- ha nincs 
anyagi és erkölcsi támasza ahhoz, hogy 
viselje az élet terhét, akkor a magyar 
haza egész ölelő bensőséggel áll helyt 
érte és megmenti- őt a romlástól. Ez a 
háborús segélyezés morálja és az indoka, 
de nyerészkedő kufárok és henye lelki
ismeretlen félemberek számára ne jus
son abból egy fillér sem. B. 

= Könyvet a harctéuak=L__: 
Minél tovább tart a háború, annál 

sűrűbben hallható a harctéren levő ka
tonák kérő szava, hogy küldjünk nekik 
olvasni valót a lövészárokba. A könyv 
a legjobh eszköz, arra, hogy összekötte
tést teremtsen a messze idegenben tá
borozó katona és szülőföldje közölt. 
A katonai parancsnokságok ismételten 
megállapították, hogy az olvasás feltű
nően jó hatással van a magyar csapa
tok szellemére^ mert a pozitiós harc 
egyhangúsága közepett is mégvédi 
őket a fásultságtól és fokozza lelki 
erejüket. * : ~ 

Mivel a csapatok eddig csak szór
ványosan és rendszertelenül tudtak 
magyar könyvekhez jutni, az országos 
Hadsegélyző Bizottság és a Vörös ke
reszt egylet közös mozgalmat indítanak 
oly célból, hogy az ellenség előtt álló 
magyar katonákat rendszeresen ellássák 
olvasmányokkal. 

Tisztelettel kérjük a vidéki magyar 
sajtót és a művelt olvasó közönséget, 
amely a háború folyamán már annyi 
megkapó jelét adta nagyszerű áldozat
készségének, hogy támogasson minket 
hazafias, emberbaráti és kulturális szem
pontból egyesült fontos .vállalkozásunk
ban. A közös nagy cél érdekében szük
ség van erre az ujabb áldozatra is. 

Mindenkinek-- vannak otthon liöny-

Elnéznélek . . 
Kinéznélek én sokáig, 
Tán a hajnal hasadtáig, 
Akkor aztán újra kezdve 
A setétifi éjszakáig : . . 

Szólnék is hozzád szívesen, 
De hát mégis, tndja Isten; T 
Ha tégedet én meglátlak, 
Híjján vagyok bátorságnak. 

Elbűvöl két szemed 'ángja, 
Fejed díszes koronája; 
A hangod, mint ezer hárfa, 
Alakodnak kecses bája. 

Ne fuss el hát úgy előlem 
Kedves lányka szóljál vélem! 
Mert jól tudoraiéra ca szived 
Mégis, mégis engem szeret 

Troubadour. 

Levelezéseinknél 

használjunk hadi-segély bélyeget! 

vei, füzetei és képes újságjai, amelyek 
régóta érintetlenül és haszonnélkül he
vernek a polcokon és amelyek valódi 
kincsesé lesznek, ha a harctéren levő 
katonák kezébe kerülnek. 

Tisztelettel és. hazafias bizalommal 
kérjük Magyarország nemes érzésű 
hölsyeit és lelkes tanuló ifjait, hogy 
nyiijlsék össze otthon és ismerőseik 
köréhen az ilyen nyomtatványokat és 
ajánlják Uéi~~á harcoló katonáknak. 

A nagylelkű adományokat a Sze
retetadomány osztály Budapest, V., 
Lipótkörut 1. szám veszi át es továb
bítja az ellenség előtt álló csapatoknak. 
A kir. posta díjmentesen szállítja T-a 
küldeményeket, ha a csomagra rátrjuk, 
hogy ..Szeretetadomány a harctéren 
levő katonáknak, portómentes." 

Amit erre a célra áldozunk, azt 
Magyarország fegyverben álló ifjúsági
nak adjuk, a nemzet virágának, amely 
csodálatos áldozatkészséggel védi meg 
hazáját és mindannyiunk életét és va
gyonát. 

>Az Országos Hadsegélyző Bizott
ság és a Magyar Szent Korona Országai
nak Vöröskereszt Egylete megbízásából: 

Berezeg Ferenc. 
• * 

Könyv és nyomtatvány-adományo
kat, esetleg ezen célra pénzt Hollósi 
Rupert apát, a Czelldömölki' Vöröske
reszt Fiókegyesület elnöke is elfogad és 
ezeket a Hadsegélyző Bizottság cimére 
elküldüT -^ — 



Hábortís képek. 
• • • . i . • 

Ütközet után. Az ellenség két napos 
pergőtüze megszánt. A futóárkokból viszik 
hátrafelé a halottakat eltemetni. A sebesültek 
még olt sóhajtoznak, nyögnek, rájuk csak 
később^ kerül a i tuwElf l l most- folyik- ádáz 
állati üvöltéssel a kézitusa. Dolgoznak a szu
ronyok, tompa zuhanással sujt a puskatus, a 
fogak vad mohósággal mélyednek a birkózók 
húsába, Dante pokláiig méltó jelenetek ját
szódnak le a félig beomlott lövészárkokban. 
A hősök, utolsót lehelve hazagondolnak: váj
jon mit csiuálnák most itthon? 

n. 
A kis város félig/kihalt. A tejosztó bolt 

előtt elállják a járdát az asszonyok, kis leá
nyok, rongyos, mezítlábas kis 6ucskák s ke
zükben szorongatván a piros jegyeket, várják 
mig kinyitják a boltajtót, hogy kis kannájuk
ban hazavihessek -a-tejecskét otthon várakojio 
kis gyermekeiknek, testvéreiknek. Nyugodtan, 
türelmesen várnak. Sebesült, lábbadozó kato
nák baktatnak haza -a b»rákba* s kopottan, 
szomorúan beszélgetnek. Öreg munkás megy 
a féleségével s halkan, kétségbeesetten kons
tatálják, hogy a napi keresmény kenyérre 
sem elég. Leszáll az est, kihalnak egészen a 
csendes utcák. 

Kigyúlnak a villanylámpák. Fényes tár
saság gyülekezik a fehér asztalok körül. Ra
gyognak az arcok a vidámságtól. SzeHemes 
tréfák, kacér pillantások. Bő vacsora után 
keringnek a habzó borral, pezsgőveit telt 
poharak. A cigány húzza érzékcsiklandozóan 
a tüzes nótákat. Gazdag urak mulatnak ori 
módon, repUI a kékhasu bankó, A háborúról 
nem beszél senki. Csak reggel, amikor v er
nyedt idegekkel fehér ágya párnájába temet
kezik, mielőtt szemét kéju F^ttfMMMp fi 

a legközelebb immár negyedszer fog a nem
zethez felhívást intézni, melyben a győzelme
sen megvívott háború folytatásához és sikeres 
befejezéséhez szükséges anyagi eszközöket 
kéri. Hős véreink diadalmas csatáinak ered
ményeként a helyzet az összes harctereken a 

hó l l m i 'sií 9 órakor eddig még ismeretieu 
okból kigyuladt a soproni Schwarz-féle tégla
gyár szárító színje, mely ujabban ököristállóvá 
lett átépítve. Az elhamvadt épületben Krausz 
Mihály mészáros és társai szokták elhelyezni 
marháikat s ez alkalommal is 170 drb. tehén 

legnagyobb mértékben kielégítő és a legszebb [vár ta ott szomorú sorsát. A sötét éjben fel 
reményekre jogosít Fegyvereink győzelme 
minden kétségen felül áll. Miként vitéz kato
náink az ágyo és gépfegyverek tüzében, ak
ként az itthonmaradottak a polgári munkával 
tették meg kötelességüket Kormányunk hivó 
szavára most újra meg ketl mutatnunk az 
e.ész világnak, hogy nemzetünk a pénzügyi 
téren épugy megállja helyety mint a világhá
ború izzó csatáiban. A kormány nem áldoza
tot kivan a nemzettől, hanem csak azt kéri, 
hogy a nélkttlö/.hetö pénzt biztos állampapírba 
fektessük. Ezúttal kétféle kölcsönt bocsát alá
írásra, és pedig 6»/. os állami járadékot és 
b'/j ' /í-os állami pénztári jegyet. 

Iskolai bir. DezsVTDpopür. tanTelügyetsi^tttz keletkezése okát megállapítani. Az épület 
szerdán délután városuukba' érkezett. Másnap | biztosítva volt, de a marhaállomány nem s 

törő lángokra csakhamar figyelmessé lettek, a 
közelben járókelők é.s tüstént hozzáláttak a 
tehenek kiszabadításához. Fáradtságukat a 
tüz gyors terjedése folytán azonban csík 
részben koronázta siker, mert 19 drb. állat, 
mégis ott pusztult el a tüztengerben, a kisza
badultak közül pedig kettőt a* Szómba!hely 
felől berobogott délivasul i ' vonat gázolt agyon. 
A közben megérkezett tűzoltóságnak nehéz 
munkát okozott az uralkodott viharszerü s»él, 
mely lehetetlenné tette a lokalizálásra való 
törekvésüket, jólehet a muszka foglyok is de
rekas munkai végeztek az oltás körül. A 
megindított vizsgálatnak talán sikerülni fog a 

és pénteken az egyes iskolákban a ¥1. osztá
lyos fiúgyermekek "érettségit vizsgálatain 
részt vett s a tapa-ztalt eredmények felett 
elismerését fejezte ki. Pénteken délután visz-
szautazott Szombathelyre. Itt tartózkodása 
alatt a bencés-rendháznak volt szívesen látott 
vendége. . 

Az oltat. Nem ér az az oltás semmit, 
— mondja egy öreg népfelkelő a ha-al reg
rutának. Az én cuggombac mindenki ba volt 
oltva kétszer is, ott a Doberdónál egy talján 
gránát mégis agyoncsapott közülünk kilencét! 

. Katonák hnsvéti szabadsaga. Az egyik 
kőnyomatos laptudósító közli: A hadügymi
nisztérium rendeleté szerint" áménnyibeiTa 
szolgálat megengedi, a keresztény lelekezetek-
hez tartozó katonák április 21 én. nagvnén-

igy érzékeny kár sújtja a tulajdonos céget. 
Megyegyülós. Vas vármegye törvény

hatósága május hó 15-én fogja legközelebbi 
közgyűlését tartani, melynek gazdag prog-
rammja lesz. 

Áprilisi zivatar. Csütörtökön délután 
3 óra felé — az idén először — hallható, volt 

j az ég morgása, mely hamarosan zivatarrá 
I növekedett; mintegy öt percig jég is esett 
I apró szemekben, mely persze még nem t-tt 
l kárt A megye területén több helyen a vihar 
I nagy károkat is tett pl. a nénietujvári és 

szentgotthárdi járásokkal nem lehetett teu
tonon beszélni egész délután. 

Tábori csomagforgalomban nem romló 
élelmiszerek szállítása. A hadseregfőpa-

gondolja némelyik: — valpbao, a háború l 
nélkül ez a jó mulatság nem esett volna meg. I 

Manliiis. i 

H Í R E K . 
Személyi hír. Francsics Norbert ba-

kouybéii apát több napi tartózkodásra szer
dán Czelldömülkre érkezett. 

Április 11-én, az 1848. évi törvények 
szentesítésének évlordulójan, a helybeli apát
sági plebátiia-teropíómban ünnepélyes isten
tisztelet volt, melyen a mindkét nembeli 
kath. tanulóifjúságon és tanítóikon kiviil az 

^egyes hivatalok és hatóságok képviselői is 
jelen voltak. 

Rendeletek. A kcizokt. miniszter kör
rendeletben utasította, illetőleg fölkérte az 
iskolai halóságokai, hogy május 1-én a kár
páti falvak hajléktalan lakóiért kárpáli napot 
tartsanak. — A hivatalos lap a kormány 
1092—1916. M. E. sz. rendeletét közli az 
1916. év folyamán varható termés lefoglalá
sáról és az erre vonatkozó adásvételek eltil
tásáról és érvénytelenítéséről. — A pénzügy
miniszternek rendelete szerint kizárólag a 
gyógyszerek készítéséhez szükséges szesz a 
zar alol föloldatik. — A keresk. miniszter 
rendelete szerint a buza, rozs, árpa, tengeri 
és rozsliszt, valamint mindennemű szalonna, 
háj, zsir és sertéshús postai forgalmának 
korlátozására vonatkozó összes rendelkezése
ket kiterjesztette a miniszter a hüvelyesekre 
(bab, borsó, lencse stb.) és mindennemű 
kávéra. -

Gabona-reqnirálas. A be nem jelen
tettnek talált gabonakészlétek réquirálása 
Czelldömölkön tegnap fejeződött be, es.pedig', 
mint halljuk, «szép« eredménnyel. Járásunk 
többi községeiben is jobbára befejezést nyert 
a requirálási eljárás. 

tekén, 22-én, nagyszombat délutánján és 23 -án 
húsvét első napján szabadnapot kapjanak. Az 
izraelita katonák április 17 én délután,'a zsidó 
húsvét előestéjén, továbbá 18 án és 19-én 
kapnak szabadnapot. Ez a rendelkezés ki fog 
terjedni a hadifogolytáborokra és az e tábo
rokon kívül dolgozókra. 

HadiadO. A stájer országos bizottság 
az osztrák kormányhoz emlékiratot intézett, 
amelyben fölhívta a kormány figyelmét, hogy 
a háborús konjunktúrából egyesek oly mér
téktelen hasznot húztak, amely sem az ős
termelésből, sem pediglen az iparból, hanem 
a nemzetgazdaságra nézve értéktelen közvetítő 
kereskedelemből ered. Számtalan millió hal-

"ran'Sn(ilsag hozzajaruiasav 
üiiyi miniszter megengedte, hogy a tábori 
csomagokban ezentúl nem romlandó élelmi
szerek é<élvezeti cikkek,—ngy, mint kávé 
(szemes vagy poralaku), cukor és cukorfélek, 
csokoládé, téa sütemény, tea, kétszersült, to
vábbá mindenfajta'kouzerv leforrasztolt do
bozokban szállíttassanak. Ezenkívül szabad a 
tábori postai csomagokban mézet is elhelyezni, 
ha az piéhlubuábaa vagy dobozban akként 
van csomagolva, hogy ki nem ömölhetik. 

Francia fölfödözés nagyböjtben. A 
francia lapoknak most az is egyik föladatuk, 
hogy derűt vigyenek a böjti hangulatba. A 
>Gaulois< cimfl lapnak porapás feilfödözést 

raozódott föl ily-modon, melyek a jelenlegi j sikerült" tenni, mely a r.áphál is' fényesebben 
törvényes rend alapján nem vonhatók adózás 
alá. Fölszólítja tehát a kormányt, teljesítse 
az ország közönségének a követelését és 
ezekre a háborús jövedelmekre meglelelő 
hadiadót rójjon ki. — Értesülésünk szerint a 
magyar társadalomban is foglalkoznak á hadi
adó kérdésével. 

Olcsó cipötalp. Uj találmányok egész 
özöne dicséri az emberek leleményességét, 
amely kifog minden hiányon és fedez minden 
szükségletet Hogy hiány mutatkozik bőrci-
pőtalpbau, nyomába léptek a különböző ta
lálmányú fa- és bőrhulladéktalpak, amelyekkel 
azonban nehezen barátkoznak meg, aminek 
oka a nagyreszt a konzervatizmusuuk, a 
mely nagy eltérést mutató újdonságokat ném 
igen tűr meg. Miut halljuk, egy szombathelyi 
iparos ujabb találmánnyal teszi most már 
teljesen nélkülözhetővé a bőrlalpat. Szeiffert 
Rudolf lakatos, Szeiffert János helybeli moz
donyvezető fivére a feltaláló, aki valamely 
masszát talált fJ, amelynek anyaga kellemes, 
könnyű viseletű, rugalmas, vízálló cipőtaipat 
ad. Nagy igénybevétel mellett is három hó
napig eltart egy "pár talp, amelynek árát a 
feltaláló két koronában tervezi megállapítani 
Szeiffert most terjesztette fel találmányát 
szabadalmazás végett, amely után a talpat 
forgalomba hozza. . 

bizonyítja azt, hogy Németországot a blokád 
i (ostromzár) reménytelenül kimentette. Nem-
, csak kenyér- es vaj jegy van Németországban, I 
! hanem másfajta fölölte aggasztó ínséggel yf 
! küzd a germánok hazája! elfogytak a haris

nyakötői ! A Gaulois-nak erről biztos értesü
lése van s vigyázni kell: nemsokára harisnya
kötő jegyet adnak k i ! A kaucsukhiány — 
hangoztatja a párisi lap — oly nagy Német
országban, hogy nem lehet jóravaló harisnya-
kötőhöz jutni. Arra szorultak tehát a németek, 
hogy kigyóbőrbrtl készítsenek harasnyakötőt. 
Egészen uj iparágak foglalkoznak kigyófogás-
sal, kigyonyuzással, hogy a harisnyakötő-gya-
rakat anyaggal lássák el. Nem hisszük el 
azonban, hogy kigyóbőrből készült harisnya
kötők rugalmasak és elegánsak. A kevésbbé 
jómódúak egyszerű kötőket használnak s a 
szegények zsioegdarabbal kötik meg haris
nyájukat. (A német hölgyek küldhetnének 
egynéhány zsinegdarabot a francia kormány
férfiaknak és a Gaulniv vicceltjének — nyak-
kötőnek.) 

Angol morál. Az angol admirális: Jól 
van. kedves kapitány, azt a hollandus hajót 
rendesen lenékbe forpedózta. De máskor ne 
feledje el torpedózás előtt felhúzni a német 
hadilobogót mert e nélkül nem ér az egész 
manőver semmit! . 



Á háborús segélyek 
A czelldömölki vái őshaza körül az 

elinalt héten sötét ruhába öltözött szo
morú asszonyok és törődött paraszti 
forma férfiak tömegei csoportosultak. 
Mindenik külön és külön a világháború 
súlyos terheit hordozza vállain. A nagy 
e.nberniozgás elragadott tőlük i gy érté
ket hosszú időre, dolgos munkás kezet, 
szerető, gyámolító támaszt,"akinek hiá
nya nemcsak a szivüket tölti meg fáj
dalommal, hanem gazdasági helyze
tükre nézve is súlyos, sőt néha elvisel
hetetlen csapást jelent. Az állam, amely 
szülői odaadással ö'eli át minden 
polgárát különösen most, mikor azok a 
kis portákból harctérre hívott egyszerű 
emberek legendás hőstettek virágait 
fonták koszorúba, minden tőle telhető 
áldozatkészséggel a rendkívüli törvények, 
kivételes rendelkezéseinek egész légiója-' 
val és anyagi erőképessége teljességével 
támogatja azoknak az anyagi helyzetét, 
akiket a világháború megfosztott a 
családfőtől, vagy a serény buzgósággal 
és fiatalos erővel dolgozó munkáskéztől. 
Azok a sok milliók, amelyeket a had
bavonultak hozzátartozói élveznek az 
állami gondoskodás értékpénztárából, 
módot nyújtanak arra, hogy hőseinknek 
hátrahagyott és a kis portákon várakozó 
családtagjai ne merüljenek a nyomor 

--és-a-zü4lés--~hin4rjába-^ 

lajilrorfiBoI ázőXTievét, akiki 
sági helyzete H hiányzó munkáskéz da : 

cára segély nélkül is eiég szilárd alapo
kon álló. 

A sok sötét ruhás asszony könnye, 
a törődött- paraszti emberek keserű 
panaszkodása mindnyájunk szivébe mar
kol, hiszen e2 a világháború, amelynek 
legragyogóbb magyar lapját éppen a kis 
fehér házikók és az apró parcellák 
mellől elszólított magyar föld míves köz
vetlen alkotják, az érzetünket egészen 
közel hozta a faluk emberéhez. Hiszen 
azok a gúnyos szava gőgös városi em
berek az ő metropolfeus kulturönérze-
tükkel szinte leborultak a magyar pa
raszt hűsege, megbízhatósága és délceg 
ősereje előtt, de ez a szeretet nem 
engedheti meg azt, hogy a "háborús 
segély számtalan koronákban hulljon 
minden portára csupán azon a címen; 
hogy a haza egy családtagot a frontra 
szólított. A magyar ember nem is kíván
hatja azt, hogy mikor a legszentebb 
ideálnak a hazaszeretetnek oltárára 
rakja áldozatait, amikor éppen annak 
a főidnek a létéért és fennmaradásáért 
hozza meg a legmagasztosabb véráldo
zatot, ennek az ezeréves államiságnak 
gazdasági létalapja rendüljön meg- a 
könnyelmű és indokolatlan pénzpazar
lások miatt. Mindnyájunknak harcolnunk 
kell a magyar házakban, ahonnét hiány
zik valaki fiii^^ejíjrjx_je?ek JBS!1:_ 

Minél tovább tart a háború, annál 
sűrűbben hallható a harctéren levő ka
tonák k^rőVszava, hogy küldjünk nekik 
olvasni valót a lövészárokba. A könyv 
a legjobb eszköz arra, hogy összekötte-' 
test teremtsen a messze idegenben tá
borozó katona és szülőföldje közölt. 
A katonai parancsnokságok ismételten 
megállapították, hogy az olvasás feltű
nően jó hatással van a magyar csapa
tok szellemére, mert a pozitiós harc 
egyhangúsága közepett is mégvédi 
őket a fásultságtól és fokozza lelki 
erejüket. 

Mivel a csapatok eddig csak szór
ványosan és rendszertelenül tudlak 
magyar könyvekhez jutni, az országos 
Hadsegélyző Bizottság és a Vörös ke
reszt egylet közös mozgalmat indítanak 
oly célból, hogy az ellenség előtt álló 
magyar katonákat rendszeresen ellássák 
olvasmányokkal. 

Tisztelettel kérjük a vidéki magyar 
sajtót és a művelt olvasó közönséget, 
amely a báboru folyamán már annyi 
megkapó jelét adta nagyszerű áldozat
készségének, hogy támogasson minket 
hazafias, emberbaráti és kulturális szem
pontból egyesült fontos vállalkozásunk
ban. A közös nagy cél érdekében szük
ség van erre az ujabb áldozatra is. 

abba a létminimumba, amely fentartá-
sukhoz szükséges. ' 

Ennek a liábortis állami támoga
tásnak azonban csupán a segélyezés 
keretében szabad maradni és a létéért 
küzdő Magyarország a közvagyonból 
semmit sem juttathat olyanok számára, 
akiknek anyagi helyzete ezt a támoga
tást nélkülözhetetlenné nem teszi. A 
háborús segéllyel való visszaélés a mai 
nehéz viszonyok közölt, amikor a min
ket és a nagy szövetségesünket megfoj
tani törekvő eilenség a legvadabb erő
feszítéssel éppen gazdasági gyengíté
sünkre törekszik, amikor a minden téren 
való takarékosság erkölcsi kötelesség, 
szinte hazaárulásnak nevezhető. Ezért 
tehát a legszigorúbban kell őrködnünk 
a felett, hogy a*, államsegély ne a 
proletárok számát növelje, és a lakos
ság ne várja ölbe tett kézzel kizárólag 
ettől a segélytől exisztentiáját, hanem 
fenlartásán a maga dolgozni képes 
energiájával és buzgalmával munkál
kodva törekedjék arra, hogy ez a há
borús segély, amelynek igazi rendelke
zése és célja a gyámoltalanok és a 
teljes nihil habensek átkarolása. ne jus
son arra rá nem szorulók kezébe. Or
szágszerte egész sorozatát' találjuk a 
háborús segéllyel való könnyelmű és 
lelkiismeretlen pazarlásnak és ez a 
bünfajstrom indította a Kormányt arra, 
hogy a -legfüggetlenebb és legmegbízha
tóbb közigazgatási és pénzügyi szerve
zethez tartozó tagokból álló bizottsá
gokkal vétesse revízió alá a segélyezet
tek anyagi helyzetét és törölje ki a 

kaja pótolja tőle telhetőleg azt az erős 
kezet, amely most a kardot forgatja, 
ha azonban gyenge hozzá és ha nincs 
anyagi és erkölcái" támasza ahhoz, hogy 
viselje az élet terhét, akkor a magyar 
haza egész öleiő bensőséggel áll helyt 
érte és megmenti őt a romlástól. Ez a 
háborús segélyezés morálja és az indoka, j 
de nyerészkedő kufárok és henye lelki- | 
ismeretlen félemberek számára ne Kis- j 
son abból egy fillér sem. B. 

Elnéznélek . . . 
Elnéznélek én sokáig, 
Tán a hajnal hasadtáig, 
Akkor azlán újra kezdve 
A setétlő éjszakáig . . . 

Szólnék is hozzád szívesen, 
De hát mégis, tudja Isten; 
Ha tégedet én meglátlak, 
Hijján vagyok bátorságnak. 

Elbűvöl két szemed lángja, 
Fejed díszes koronája; 
A hangod, mint ezer hárfa, 
Alakodnak kecses bája. 

Ne fuss el hát égy előlem 
Kedves lányka szóljál vélem ! 
Mert jól tudom, drága szived 
Mégis, mégis engem szeret,- • 

Troubadőur. 

Levelezéseinknél 

használjunk hadi-segély bélyeget! 

vei, füzetei és képes újságjai, amelyek 
régóta érintetlenül és haszon nélkül he
vernek a polcokon és amelyek valódi 
kincsesé lesznek, ha a harctéren levő 
katonák kezébe kerülnek. 

Tisztelettel és hazafias bizalommal 
kérjük Magyarország nemes érzésű 
hötayeit és lelkes tanuló ifjait, hogv 
gyűjtsék össze otthon és ismerőseik 
körében az ilyen nyomtatványokat és 
ajánlják fel a harcoló katonáknak. 

A nagylelkű adományokat a Sze
retetadomány osztály Budapest, V., 
Lipótkörut 1. szám veszi át es továb
bítja az ellenség előtt álló csapatoknak. 
A kir. posta díjmentesen szállítja a 
küldeményeket, ha a csomagra ráírjuk, 
hogy „Szeretetadomány a harctéren 
levő katonáknak, portómentes. * 

Amit erre a célra áldozunk, azt 
Magyarország fegyverben álló ifjúságá
nak adjuk, a nemzet virágának, amely 
csodálatos áldozatkészséggel védi meg 
hazáját és mindannyiunk életét és.va
gyonát. 

»Az Országos Hadsegélyző Bizott
ság és a Magyar Szent Korona Országai
nak Vöröskereszt Egylete megbízásából: 

Herczeg Ferenc. 
* • 

Könyv és nyomtatvány-adományo
kat, esetleg ezen célra pénzt Hollósi 
Rupert apát, a Czelldömölki Vöröske-
jeszkílőkegyesület elnöke is elfogad és 
ezeket a Hadsegélyző Bizottság címére 
Ülkflídi. „ 



Háborús képek. 
i . 

Ütközet után. Az ellenság két napos 
pergőlüze megszánt. A iutóárkokból viszik 
hátrafelé a halottakat eltemetni. A sebesültek 
még ott sóhajtóznak, nyögnek, rájnk csak 
később. kerül a sor. Elöl most folyik ádáz 
állati üvöltéssel a kézitusa. Dolgoznak a szu
ronyok, tompa zuhanással sujt a puskatus, a 
fogak vad mohósággal mélyednek a birkózók 
húsába, Dante pokláiig méltó jelenetek ját
szódnak le a félig beomlott lövészárkokban. 
A hősök, utolsót lehelve hazagondolnak: váj
jon mit csmálnak most itthon ? 

n. 
A kis város félig kihalt. A tejosztó bolt 

előtt elállják a járdát az asszonyok, kis leá
nyok, rongyos, mezítlábas kis fiúcskák s ke
zükben szorongatván a piros jegyeket, várják 
míg kinyitják a boltajtót, hogy kis kannájuk
ban hazavihessek a tejecske! otthon várakozó 
kis gyermekeiknek, testvéreiknek. Nyugodtan, 
türelmesen várnak. Sebesült, lábbadozó kato
nák baktatnak haza a ba rákba s kopottan, 
szomorúan beszélgetnek. Öreg munkás megy 
a feleségével s halkan, kétségbeesetten kons
tatálják, hogy a napi keresmény kenyérre 
sem elég. Leszáll az est, kihalnak egészen a 
csendes utcák. 

Kigyúlnak a villanylámpák. Fényes tár
saság gyülekezik a lehér asztalok körül. Ra
gyognak az arcok a vidámságtól: Szellemes 
tréfák, kacér pillantásuk. Bő vacsora után 
keringnek a habzó borral, pezsgőveit telt 
poharak. A cigány húzza érzekcsiklandozóan 
a tüzes nótákat. Gazdag urak mulatnak uri 
módon, repül a kékhasu bankó, A háborúról 
nem beszél senki. Csak reggel, amikor er
nyedt idegekkel fehér ágya barnájába temet-

~k"e~zik," mielőtt szemét" kéjes aliásra lehunyná:-
gondolja némelyik: —; valóbao, a háborn 
nélkül ez a jó mulatság nem esett volua meg. 

: T - Manlius. 

H Í R E K . 

Hadikölcsön. A magyar királyi kormány 
a legközelebb immár negyedszer fog a nem
zethez felhívást intézni, melyben a győzelme
sen megvívott háború folytatásához és sikeres 
befejezéséhez szükséges anyagi eszközöket 
kéri. Hős véreink diadalmas csatáinak ered
ményeként a helyzet az Összes harctereken a 
legnagyobb mértékben kielégítő és a legszebb 
reményekre jogosít. Fegyvereink győzelme 
minden kétségen felül áll. Miként vitéz kato
náink az ágyú és gépfegyverek tüzében, ak
ként az itihonmaradoltak a polgári munkával 
tették meg kötelességüket. Kormányunk hivó 
szavára most újra meg kell mutatnunk az 
e.esz világnak, hogy nemzetütik a pénzügyi 
téren épogy megállja helyét, mint a világhá
ború izzó csatáiban. A kormány nem áldoza
tot kivan a nemzettől, hanem csak azt kéri, 
hogy a nélkülözhető pénzt biztos állampapírba 
fektessük. Ezúttal kétféle kölcsönt bocsát a lá
írásra, és pedig 6*/> os állami járadékot és 
5!/,V.-os állami pénztári jegyet. 

Iskolai hir. Dezső Lipót kir. tanfelügyelő 
szerdán délután varosunkba érkezett Másnap 
és pénteken az egyes iskolákban a VI. osztá
lyos fiúgyermekek • érettségi" vizsgálatain 
részt vett s a tapa-ztalt eredmények felett 
elismerését fejezte ki. Pénteken délután v i s z -

szautazott Szombathelyre. Itt tartózkodása 
alatt-a bencés-rendháznak volt szívesen látott 
vendége. 

A l Oltás. Nem ér áz az oltás semmit, 
--pmondja egy öreg népfelkelő a fia'al reg-
rutának. Az én cuggombac mindenki ba volt 
oltva kétszer is, ott a Doberdónál egy talján 
gránát mégis agyoncsapott közülünk kilencet! 

Katonák húsvéti szabadsaga. Az egyik 
kőnyomatos-laptudósító közli: A hadügymi
nisztérium rendelete szerint, amennyiben a 
szolgálat megengedi, a keresztény felekezetek-

Személyi hir. Francsics Norbert ba-
konybéli apát több napi tartózkodásra szer
dán Czelldömülkre érkezett 

Április 11-én, az 1848. évi törvények 
szentesítésének évlordulöján, a helybeli apát
sági plébáuia-lemploinban ünnepélyes isten
tisztelet volt, melyen a mindkét nembeli 
kath. tanulóifjúságon és tanitóikou. kivül az 
egyes hivatalok és hatóságok képviselői is 
jelen voltak. 

Rendeletek. A közukt. miniszter kör
rendeletben utasította, illetőleg fölkérte áz 
iskolai hatóságokat, hogy* május l-én»a kár
páti falvak hajléktalan lakóiért kárpáli napot 
tartsanak." — A hivatalos lap a kormány 
1092—1916. M. E. sz. rendeletét közli az 
1916. ér folyamán várható termés lefoglalá
sáról és az erre vonatkozó adásvételek eltil
tásáról és érvénytelenítéséről. —' A pénzügy
miniszternek rendelete szerint kizárólag a 
gyógyszerek feszítéséhez szükséges szesz a 
zár alol föloldatik. — A keresk. miniszter 
rendelete szerint a buza, rozs, árpa, tengeri 
és rozsliszt, valamint mindennemű szalonna, 
háj, zsír és sertéshús postai forgalmának 
korlátozására vonatkozó összes rendelkezése
ket kiterjesztette a miniszter a hüvelyesekre 
(bab, , borsó, lencse stb.) és mindennemű 
kávéra. ' "V . 

Gabona-requirálág. A be nem jelen
tettnek talált gabonakészletek requirálása 
Czelldömölkön tegnap fejeződött be, es pedig, 
mint halljuk, »szép> eredménnyel. Járásunk 
többi községéiben is jobbára befejezést nyert 
a requirálási eljárás. ;- ! 

leken, 22-én, nagyszombat délutánján és 23-án 
húsvét első napján szabadnapot kapjanak. Az 
izraelita katonák'április 17 én délután, a zsidó 
hasvét előestéjén, to-rábbá 18 án és 19-én 
kapnak szabadnapot. Ez a rendelkezés ki fog 
terjedni a liadifonolytábornkra és az e tábo
rukon kivül dolgozókra. 

Hadiadó. A> stájer országos bizottság 
az osztrák kormányhoz emlékiratot intézett, 
amelyben fölhívta a kormány figyelmét, hogy 
a háborús konjunktúrából egyesek oly mér
téktelen hasznot húztak, amely" sem áz ős
termelésből, sem-, pediglen az iparból, hanem 
a nemzetgazdaságra nézve értéktelen közvetítő 
kereskedelemből ered. Számtalan millió hal
mozódott föl iiy. niodon, melyek a jelenlegi 
törvényes rend alapján nem vonhatók adózás 
alá. Fölszólítja tehát a kormányt, teljesítse 
az ország közönségének a követeléséi és 
ezekre a háborús jövedelmekre megtelelő 
hadiadót rójjoii ki. — Értesülésünk szerint a 
mayar társadalomban is foglalkuznak a hadi
adó kérdésével. 

OlCSÓ cipötalp. Uj találmányok egész 
özöne dicséri az emberek leleményességét, 
amely kifog minden hiányon és fedez minden 
szükségletet. Hogy hiány mutatkozik bőrci-
pőtalpban, nyomába léptek-a különböző ta
lálmányú fa- és bőrhulladéktalpak, amelyekkel 
azonban nehezen barátkoznak meg, aminek 
oka a nagyreszt a knnzervatizmusurrk, a 
mely nagy eltérést mutató újdonságokat nem 
igen tűr meg. Miut halljuk, egy szombathelyi 
iparos ujabb találmánnyal teszi most már 
teljesen nélkülözhetővé a bőrtalpat Szeiffert 
Rudolf lakatos, Szeiffert János helybeli moz
donyvezető fivére a feltaláló, aki valamely 
masszát talált fel, amelynek anyaga kellemes, 
könnyű viseletű, rugalmas, vízálló cipőtalpat 
ad. Nagy igénybevétel mellett is három hó
napig eltart egy pár talp, amelynek árát a 
feltaláló két koronában tervezi megállapítani. 
Szeiffert most terjesztette fel találmányát 
szabadalmazás végett, amely után a talpat 
forgalomba hozza. 

Tűzvészben elpusztult tehenek. Folyó 
hó 11-én este 9 órakor eddig még ismeretleu 
okból kigyuladt a soproni Schwarz féle tégla
gyár szárító színje, mely ujabban ököristállóvá 
lett átépítve. Az elhamvadt épületben Krausz 
Mihály mészáros és társai szokták elhelyezni 
marháikat s ez alkalommal .is 170drb. tehén 
várta ott szomorú sorsát A sötét éjben fel
törő lángokra csakhamar figyelmessé lettek a 
közelben járókelők és tüstént hozzáláttak a 
tehenek kiszabadításához. Fáradtságukat a 
tüz gyors terjedése folytán azonban csak 
részben koronázta siker, mert 19 drb. állat 
mégis ott pusztult el a tüztengerben, a kisza
badultak közül pedig kettőt a Szombathely 
felöl berobogott délivasali vonat gázolt agyon. 
A közben megérkezett tűzoltóságnak nehéz 
munkát okozott az uralkodott viharszefü szél, 
mely lehetetlenné tette a lokalizálásra való 
törekvésüket, jólehet a muszka foglyok is de
rekas munkát végeztek az oltás körül. A 
megindított vizsgálatnak talán sikerülni fog a 
tüz keletkezése okát megállapítani. Az épület 
biztosítva volt, de a marhaállomány nem s 
igy érzékeny kár sajtja a tulajdonos céget 

Megyegyülós. Vas vármegye törvény
hatósága május hó 15-én fogja legközelebbi . 
közgyűlését tartani, melynek gazdag prog-
rammja lesz. 

Áprilisi Zivatar. Csütörtökön délután 
3 óra leié — az idén először — hallható volt 
az ég morgása, mely hamarosan zivatarrá 
növekedett; mintegy öt percig jég is esett 
apró szemekben, mely persze, még nem tett. 
kárt A megye területén több helyen a vihar 
nagy károkat is tett pl. a németujvári és 
szentgotthárdi járásokkal nem lehetett tele
fonon beszélni egész délután. /* 
— Tibori csomagforgalomban nem romló 
élelmiszerek szállítása. A hadseregiópa-
rancsnokság"" hozzájárulásával' a'YeresIédéiein-
ügyi miniszter megengedte, hogy a tábori 
csomagokban ezentúl nem romlandó élelmi
szerek és élvezeti cikkek, agy mint kávé 
(szemes vagy poralaku), cukor és cukorfelék, 
csokoládé, tea sütemény, tea, kétszersült, to
vábbá mindenfajta konzerv lelorrasztolt do
bozokban szállíttassanak. Ezenkívül szabad a 
tábori postai csomagokban mézet is elhelyezni, 
ha az péhlubusbáii vagy dobozban akként 
van csomagolva, hogy ki ö'ém ömölhetik. 

Francia fölfödözes nagyböjtben. A 
francia lapoknak most az is egyik föladatuk, 
hogy derűt vigyenek a böjti hangulatba. A 
>Gaulois< című lapnak pompás fölfödözést 
sikerűit lenni, mely a napnál is fényesebben 
bizonyítja azt, hogy Németországot a blokád 
(ostromzár) reménytelenül kimerítette. Nem
csak kenyér- és vaj jegy van Németországban, 
hanem másfajta fölötte aggasztó ínséggel is 
küzd a germánok hazája: elfogytak a haris-
nyakiitöi I A Gaulois-nak-erről biztos értesü
lése van s vigyázni kell: uemsokára harisnya
kötő jegyet adnak ki 1 A kaucsukhiány — 
hangoztatja a párisi lap — oly nagy Német
országban, hogy nem lehet jóravaló harisnya-
kötőhöz jutni. Arra szorultak tehát ,•> németek, 
hogy' kigyóbőrbő! készítsenek harasnyakotöt. 
Egészen uj iparágak foglalkoznak kigyófogás-
sál, kigyouyuzással, hogy a harisnyakötő-gyá
rakat anyaggal lássák el. Nem hisszük el 
azonban, hogy kigyóbőrből készült harisnyá
kotok rugalmasak és elegánsak. A kevésbbé 
jom»du.ik egyszerű kötőket használnak s a 
szegények zsinegdarabbál kötik meg haris
nyájukat. (A német hölgyek küldhetnének 
egynéhány zsinegdarabot a francia kormány-
férüaknak és a Gaalniv viccelőjének — nyak-
kötőnek.) 

Angol morál. Az angol admirális: Jól 
van. kedves kapitány, azt a hollandus hajót 
rendesen lenékbe torpedózta. De máskor ne 
feledje el torpedózás előtt felhozni a német 
hadilobogót, mert e nélkül nem ér az egész 
manőver semmit! •* 



•jr 

A Kemenesaljái Kózg. Hitelbank, mint | 
a Haditermény r .- t megbízottja, zöldhilfil ; 
nyújtásával .foglalkozik. Az ezen' intézetnél j 
jegyzett hadikölcsön-kötvéiiyek megérkeztek = 
és azok a hivatalos órák alatt átvehetők. ] 

A .Külüg7-Hadngy. az egyetlen ma- j 
gyar katonai hetilap. Előfizetési fölhrvásaa | 
következő: Ha előfizet a Külügy-Hadügy-re, j 
minden vasarrap megkapja az egyetlen ma-
gyár katonai hetilapot, melynek .Heti króni- : 
kajábó « legtisztább képét nyeri a hadi es^-1 

leányiskolát látogatta meg. — A' polgári is
kolai tanárok közlönve irja: .Amikor tanítvá
nyainknak a' gyakorlati pacákat ajánljuk, 
óvatosan kell a fölsőkiresfcedelmi iskolát 
kezelni. Tapasztalathói tudjak-és számokkal 
igazolhatjuk, hogy a föl-őkerésk. iskola köz
lisztviselőket és egyéb hivatalnokokat nevel. 
- ^ T t vármegye fogyasztó közönségének-liszl--
eliátásához Herbst Géza alispán havi ötven 
vaggon liszt utalását kerté. A földinivelésügyi 
miniszter a szükséglet fedezésére két hétre 
husz vaggon '...ztet utalt, amelyet a Hadiler-menyekiieks a külpolitikai helyzetnek. »Kato- . 

nai h.reiből. legelőször értesül azokról az uj j mény-Részvény társaság a Vasinegyeben lelóg-
intézkedésekről és rendeletekről, amelyek Önt j 'ah keszletekből fog átadni, 
érdeklik. .Katonai tanácsadója' az előfizetők- ; Fogyasztók országos középpontját 
nek »ingyen ad kiraerilő és biztos felvilágo- j akarják Budapesten megszervezni, hogy a 
ajtásl, tanácsot és útbaigazítást bármily bo- j fogyasztási cikkek szabályozott, normális árak-
nyo olt katonai ügyben. »A lap állandó rovatai j ban kerüljenek a fogyasztóhoz várósokban, 
még: Az Altiszti kérdés.« melynek megoldása | vidéken . . . Célja tehát az is eme 
egvi» legfontosabb állami feladatúnk lett j kedésnek, hogy a mai erőszakosan 

G ö z f ü r d ö 
Pápán 

u r a k r é s z é r e 
reggel 6 órától 

i pénteken, s? c_abaf.cn és vasárnap, 

h ö l g y e k r é s z é r e 
h é t f ő n *. 

egész nap nyitva. 

°» Katonás Testnevelés,' amely az ifjúság 
egészséges nevelésének ügyét szolgálja. .Igaz
ságügy.' amely a Legfelsőbb katonai és. 
LegfeisCbb Honvéd Törvényszékek határoza
tait és a legérdekesebb jogi értekezéseket 
közii. .Egészségügy,' ameiy a haderő egész
ségügyérőltájékoztál. Előfizetőink kérelmére 
szive.-en érdeklődünk a hadbavonult hozzátar
tozóik után. lerjesszük az egyetlen magyar 
kaltmai hetilapot! — Amidőu a jeles szak
lapot a t közönségnek szives figyelmébe és 
pártolásába ajánljuk, tudomásul hozzuk, hogy 
a K.-H. szerkesztősége és kiadóhivatala: 
Budapest, VIII., Népszinház-utca 16. sz; 
elóűzetesi ára egész évre 15 K, felévre 8 K, 

Adományok a katonáknak, n. czelldö
mölki Vöröskereszt-kórház és vasúti üditő-
allomas részére az ntobbi héten a következő ' 

szervez-
árdrágitó 

t 'ek nem 
.-..menyek. ,; 

Különösen Németországban e* '...íiTÍkaban 
I működnek és fényesen beváltak. Egy fővárosig 
! száklapban egy tanár ir most a szervezke? i 
! désről, melyből idézzük a következőket: .Az t 
j a mérhetetlen drágaság, amely a magyar ' 
; társadalom vállaira nehezedik, legjobban érinti -j 
j a készfizetésből élő embereket . . . Tömörült j 
I ma már az agrárius grófoklót, a merkantil i 
I hercegektől lefelé a szatócsig mindenki. I l in- ' 
! denre és mindenkire ráfogtak, hogy ő a bű ' 
| nős, ő a drágaság okozója, csak egyre ném j 

és ez az egy, eddig ismeretlen, sőt nagyon is . 
ismert: maga a magyar fogyasztó! Eonél él- I 
hetetlenebb, tehetetlenebb és lustább lénye 
nincs kerek e nagy világnak ! A magyar lo- \ 

ügynöki elemek kiküszöböltesseo 
i uj eszmék, illetőleg ném is u-
! J7n 

gyasztóknak szervezetlensége, össze nem tar-
" •>•« . . . . . . . a. uuruui (inni a .UIC1AHU ' . _. . . . . . . 

adományok érkeztek: Gyömörey György {Intaj I ' a s a ' a \°^0}. ™ éS ahhoz is, 
inj 1 Ift I l j . Iiimn-iii Tuilinink (nriuiri h o | ! V 9 a ] a t gfeBJBSfe megvédésére, ha későn • 

lak i fi kg. sajt, Szabó Károly gőzmalom egy 
zsak finom liszt Klein Vilmosoé két kosár j 
zöld é- Deutsch Gyuláné 30 K, Szalay Gyula j 
leányának koszorn gyűjtéséből fennmaradt 5 K. 

Apró hírek, Rozsonday Győző, a jeles 
tö l t i es pedagógus, az »Életbölcsességröl« irt 
versében imigyen figurázza ki a fönhéjazó 
modern nrakal: >Légy hű fia romlott korod
nak ! Vess meg erényi, becsületet! Öledbe 
koncot, rangot dobnak, Ha eladod becsületed! 
Büszke szegénység mire vezethet? Kemény 
jellemek ki imád? így nem szegődik hozzád 
szerencse S ba üldöz a sors : a te hibád !< 
— Néhai Roseuberg Gyula özvegye a vas
vármegyei rokkantaknak, ö z v e g y e k n e k - és ár 

is, szervezkedjenek, ez a mai őrületes tlraga-
ságnak legfőbb okozója.' 

Jégkár-biztosításokat a legelőnyösebb 
i feltételek m.-iiett felvesz, osztálysorsjegyeket 
. elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
| Czelldömölkön. 

A cséplőgépkezelöknek és fűteknek 
I a cséplést időre vato szabadságolása tekinte-
I lébeu a kellő intézkedések meg fognak letetni. 

A szabadságolás iránt kérvényt benyújtani 
nem kell, mert az hivatalból fog megtörténni. 

I Tanácsos azonban, hogy áz illelő egyének 
I községi elöljáróságuktól már most szerezzenek 

be közsé.i bizonyítványt arról, hogy ök vizs
gázott csépiőgépkezelők és vállalkozó cséplő-

K á d f ü r d ő a h ó t m i 11 d e n 

n a p j á n h a s z n á l h a t ó . 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Altalános Biztosító Társasáj 

kerületi föügynöksóge. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

a éiaflunit. • — • 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

vaknak kétszázezer koronás alapítványt tett j tulajdonosok, hogy annak idején foglalkozású
ié Békássy István dr. főispánnál. — A rokkant I k a t azonnal tudják igazolni, 
olasz hadifoglyoknak kicserélésére vonatkozó
lag már megindultak Olaszországgal a tár
gyalások és a katonai hatóságiik már meg
tették az intézkedéseiket, amelyek a kicseré
lést előkészítik. — A magyar-osztrák és az 
olasz vöröskereszt egyletek -közvetítésével e 
kormányok közölt végleges megállapodás jött 
létre a hadifogoly tisztek, zászlósok és had-
aprodok illetékei, valamint a legénység zsoldja 
ügyében. Sajnos, az orosz kormánynál nem 
sikerül keresztülvinni, hogy a hadifogoly le
génységnek a zsoldját kifizessék. — A hadi
rokkant munkások szabadságára vonatkozólag 
a póttestek, lábadozó osztagok, intezetek stb, 
parancsnokait felhatalmazták, hogy a még 
utókezelés vagy iskefázas-akttt—nllo hadirok-
kintaknak 1-4 napi szabadsagot, engedjenek az 
esetben, ha a jövendő gazdájuk föltétlenül 
kívánja a személyes bemutatkozást. — Rok--
kaot-iegénysegi egyén évi nyugdija 72 K. Oly 
.sebesülés bekövetkezése esetében, melynek' 
következtében az illető hadképteienné válik, 
évi 96 K, ha a rokkant egy végtagját elveszti, 
t-vi 192 korona ha pedig ket végtagját, 
vai.y két szemét veszti el, ugy a rokkant
sági nyugdíjhoz - még évi 288 K sebesü
lési pótdíj illetékes. — Gyurátz Ferenc, a 
dunántúli ev. egyházkerület püspöke, a mult 
belén Kőszegen tartózkodott és a föisöbb 

Jelzálog-koicsönöket folyósítunk. 
Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltunk s z e l v é n y e k e i . k i s o r o l t értékpapírokat. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjuk. 
Osztály->or-jégyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értekeket. -

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett köicsönzünk. 

Elfogadunk: tűz, élet és jeg biztosításokat az 
Első Magy. Ált. Bizt társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartózó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

Intézetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet- kényelmes heti vissza

űz lesre jutányos kölcsönöket nyújt. 
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jótékonycélu ál lamsorsjáték. 
Ezen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog 
fordíttatni. Ezen sorsjátéknak Összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes ér-

, téke 475.000 koronára rug készpénzben. - • 

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben. 
Továbbá: 

— 50~000 K készp. n o n y e r . 
1 „ 
1 ,. 
1 „ 
5 nyer. 
6 ., 

10 

1000 K 
500 „ 
860 ., 

20.1.00 
10.000 
- 5.Ü0O 
6.000 
8.600 .. 
2.600 

M nytr. A 800-R fceOO-R - k é s z p . 
40 

100 
200 

2500 
12000 

150 K 6.000.. 
. 100 ., 10.000 , 

50 „ .10.000 , 
80 „ 50:000 . 
10 „ 120.000 . 

készp . 14885 nyer összesen 475.000 K 

Hozás visszavonhatatlanul 1916. évi jonins bé 15-én. 
E g y s o r s j e g y á r a 4 k o r o n a . 

Sorsjegyek az összeg előzetes bek ddese- mellett a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budapesten 
iVámpalola) portómentesen küldetnek, ezenkivül kaphatók valamennyi posta-, adó- , v á m - é» sóhiva-
talnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytözsdébe. i és váltó-üzletben. Játéktervet in-

. . ' -..gyen éa hennentveafilé - • 
i m magy I t j j ^ o t t é ^ 

Nyomatott Dinkgreve Nándor vmanyerőitjatiendeitlt könyvnyomdájában, C e l i d ö m ö l k . 
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