?T£Y2S TARTALMI FÖCCETLEI LAP
Beyjjelea Bátrán vasárnap
á r a : Egéaa évre 8 korosa,
korona, negyedévre 2 korona.
Fjrvrs Szám ára darabonként 99 I

Hnsvét.
Ismét egy ünnephejf'jutottunk el,
ismét egyszer ünnepi hangulatnak kell
rajtunk erőt vennie, várjuk a feltámadást.
Krisztust nagypénteken tették le a
sírba. d« őrzői elaludtak es
Krisztus
feltámadhatott.
Mi most is a Megváltó feltámadá
sát várjuk, de a Megváltót most Béké
nek hívják. Békét az emberiség nagy
nagypéntekjén
1914.
augusztus 1-én
fektették el mély sírjába, sirja tetejére
a világháború nagykövét hengergették
és mellé álltak őrizőül az entente ha
talmai. Egyik másikukkal már megtör
tént, hogy a nagy virrasztásban, a Béke
sirja melletti virrasztásban elfáradt egy
kissé, akkor hamar pihenni hagyták,
és nagy díjazással, nagy. kegyek Rtiatásba helyezésével mindig sikerült ne
kik fogniok egy-egy ujabb őrt, aki ad
dig állolt, virrasztott, míg az elfáradt
őr magához"tért. Igy váltogatják egymást
a Béke koporsójának őrizetében, hogy
valahogy Isten ments fel he ébredjen
a világot megváltó Béke.
Azonban annyit már megállapítha
tunk, hogy egyrészt elfogyhatnak a
kedvezésekkel, pénzzel, drágaságokkal
megnyerhető őrök, a jelenlegi őrök pe
dig lassanként .ki fognak merülni.
Ma még nem tarlunk olt. Ma még
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K a t a r kfln| m y u t d á j a CeUdemötköt
a szellemi részt illető közlemények.
>sek'és mindennemű pénzilletékek. '

virrasztanak az örök a Béke sirja mel
lett, és mi, akik mindig hivei voltunk
a Békének, é; akik—szeretnők őt
előbb feltámasztani, hiába igyekszünk
őket elzavarni, hiába küzdünk és. ve
rekszünk velők, egyelőre nem látják be,
hogy ugy sincs menlség, a Béke fel fog
támadni valamikor.
Azok a jelek, amelyek a legutóbbi
időben a világ egére iratlak, csalhatat
lanul bizonyítják, hogy ez az idő nincs,
már messze:. És bármily szomorú, meg
kell mondanunk,- hogy ma még igazi
feltámadást nem ünnepelhetünk.
Majd ha sikerül az őröket elűz
nünk, vagy ha- nem akarnak elmenni
a- sir mellől, akkor maguktól kifárad
nak, kimerülnek, elszunnyadnak, akkor
fogjuk ünnepelhetni az igazi feltámadást.
AKKor a Beké üi log lepnetm
szük, sötét és nyirkos sírjából, fehér
palástjával fényt és ragyogást fog szét
hinteni a világra, akkor minden arcon
ott fog ülhetni a boldog öröm, a meg
nyugvás mosolya és örömtüzek fognak
gyúlni és örömkönnyek fognak csillogni.
Sohasem bízhattunk jobban a Fel
támadunk! ige igazságában, mint ma.
Vissza fog térni hozzánk a Megváltó, a
Béke és mi ünnepelni fogjuk őt ismét
boldogan és sugárzóan.
Az őrök pedig, akik rut önérdek
ből, alantas vágyakból és önzésből áll

ták köt ül a Béke sírját, meg fognak
vakulni a fényességtől, amely eltérjed
"világon, é s futva fogtiak visszasietni
odúikba, hogy sohase próbálkozzanak
többé eltemetni, elásni, megfojtani a
világ megváltóját, a Békét.V*

A negyedik hadikölcsön.
A legnagyobb kamatú teke elhelyezés.
Több mint húsz hónapja annak, hogy
megsemmisítésünkre törő ellenségeink reánk
zúdították minden idők legnagyobb háborúját
Azóta diadalmas fegyvereink súlyos csapáso
kat mértek roppant számú ellenségeinkre és
szövetségeseinkkel együtt aratolt döntő győ
zelmeink nyomán immár nincs kétség a végső
siker irántA hosszan elhúzódó háború nagy p -:izDg.ií köi'lumi'nyehut tnmnuetvá
kincstárral szemben, a hadisrükségletek za
vartalan ellátása céljából uj hadikölcsön k i 
bocsátása vált szükségessé. A hadviselés költ
ségeinek fedezésére a pénzünymini-zter ezúttal
— ugy mint az előző hadikötcsönné!,azonban
a zárolás mellőzésével .— 6'f, kai kamatozó
járadékkölcsön kötvényeket és ezzel egyide
jűleg ö>/,«/ -A-<jí kamatozó állami
pénztárjegyeket bocsát nyilvános aláírásra. A pénz
ügyminiszter tehát ez alkalommal is közvetle
nül fordul a-közönséghez, mint ez-a legutóbb
a német birodalomban is történt és a kibo
csátás összejeT nyilvános aláírás eredménye
alapján fog megállapítást nyerni.
Az aláírás időtartama 1016. április 19től május 23 ig bezárólag terjed.
0
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nak annyi gyönyörű példáit szolgáltatták, mi , ság fényes csarnokába, akik _ még nemrég—a.
hamarabb ki lúgnak küszöbölni az öltöző : szegéuység szürke hideti szobáiban álmodtsric
szobákból.
I egy színesebb jövendőről, de ezeket a boldog
A fronton küzdő millió hőseink, kinek [ párvenüket meg kell fékezni és a jelen koj
drága testét meg kell védenünk "S" viharos és moly idő stílusának kereteibe keli szonlaui.
haragos természeli erők behatásaitól, épp -n a I Amint a z á r ó n megtiltja a legfi/előképesebb
A divat bűnei.
szövetnek és a bőranyagnak követeli meg | hadsen-a-záüilónak is az éjszakakon kereszA boldog müvészlelkek, kik a háború olyan tömegét, amelyet a beviteltől elzárt | tül yaio féktelen heje-hujázö dáridókat, éppen
véres árnyékaitól nem szenvedve, ueyanolyan helyzetünkben csák a legnagyobb áldozatok i ugy kell egy ra.li-.ai divatreformnak -megfinom tárgyilagossággal vizsgálják a környe árán bírunk előteremteni. Ebben az időben | szűnt-tnj a magas cipők és széles szoknyák
zet jelenségeit, mint a béke idején, a rövid, tehát a frivolitásnak és az önzésnek mérhe j hóbortját. Ha a Pallavicini örgrófné is Tordé annál szélesebb és terjedelmesebb női tetlen fokara szinte beteges eltévelyedésre i may Czeczil akciója nem vezet sikerre, poszoknyákban a biedermejer divatjának feltá mutat az entente államok átcsempészett j licalis és rekviráló intézkedésekkel keíl e|madásai jelzik. Nagy szepirói megértéssel üd- modelljeiből készült es már a krinolin mére | vágni a lehetőségét annak, hogy a kél végzeöziik—ir-remlktvüJmagasszaru cipő divatját teit megközelítő szövetloinbolas, amit ezek a j tesen komoj'Y célokra szükséges anyag léha
is, amely tényleg csillogó, keretbe helyezi a mai rövid, de széles szóknyák díva ja produ fényűzési ösztönük kielégítése végeit ronassék
nők lábát, lévén éppen a bőranyag a világ kál. A szoknyák rövidsége pedig arra való, el rendeltetési helyéről.
háború legdrágább és legnehezebben besze hogy teljes pompájában tároljon elénk- a
Ne nevezze egy asszony se áldozatnak,
rezhető maláriája. Mi azonban, akiknek sor bókákat teljesen fedő es teméidek — ko ha visszatérünk a fincm diskrét b/isszu szok
molyabb
és
fontosabb
célokra
olyan
szörnyű
sán, lelkén és minden gondolatán vénás nyo- [
nya és keskeny alacsony cipők, divatjához,
mokat hagy a habom borzalma és érezzük nehezen "előteremthető bőranyagot felemésztő hiszen minden tisztán és finoman látó szem
cipő,
szines
betétekkel,
kétszeres,
sőt
három
azoknak a rendkívüli körülményeknek* és
trivalisnak, durvának tartja ezt a divatot,
mérhetetlen áldozatoknak a - terhét, amit a szoros anyagmennyiséget ölve magába, min: mindenki visszavágyik a formákhoz lágyan
nagy vilagtusa követei, önzésnek és gonosz a béke divatjának filigrán, kecses apró- egy simuló egyszerű szoknyákhoz, amely szoros
ságnak minősítjük a háborús díváinak ezt a szerű fekete lakk topán ka.
folyondárként folyta körül a nő alakját; csak .
kél megnyilvánulását, amelyet reméljük, hogy
. Tudjuk jól, hogy a költekezési lehetősé egy előkelő és messzehangző agitációra van
. a m i úrasszonyaink es leányaink, akik a. Jó- i geket igén nagy körben fokozta a világháború, nzükség és a divat közvéleményre amely hála
ságuak, önfeláldozásnak és a vöröskereszt , hogy uj vagyonok teremtek, uj mohó élvezők | Isteiinfk befolyaKilható — behódol még a szén} simboluma alatt harcoló humanizmus léptek ki ,. városok aszfaltjára: a njilvanos- ' joiziésuek is.
Halmi Bódog.
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'.4gondnokoltak pénzeinek elhelyezésére alkat-

A negyedik hadikőlcsönnél is a 6 szá
zált'-kos
A b e t e t t üzlettel foglalkozó intézeteknél,
Összeg
s más j|v'en cégeknél 1914! évi augusztus hó
•gr a kölcsön je
J
é
előtt
betéti könyvre elhelyezett, egyébként
legek részére is lehetővé télessék
Á kibocsátásra kerülő és 6 százalékká) a moratórium fetofdo rendeletben foglalt kor
- kamatozó jérarJékknlcíönkötvW"' alair.-isí ara látozások alá eső betétek a kibocsátásra
minden H)0 korona hévéf|'ékért~. 1 fa az alá- kerülő kölcsönökre történő befizetések céljaira
Íráskor az'aláirt o W é g egész ellenértéke be — "öhérthetőlej! "a kikötőit felmondási idők
fizettetik; a) az 1916. éri április 19 tői május e l é g b e n tartása mellett — teljes összegük
ben igénybevehetők.
5-ig bezárólag türtéuó aláírás eselén : 97 tt
A kibocsátandó járadékkötvényekre és
20 fillérben; -b) az 1918:' éri rtíafns' 5-ikét
• követő időben 1916. é v r m á j á s Bá-áiK bezá állam^ pénztárjegyekre az Osztrák-Magyar
rólag történő aláírás esetén 97 K 60 (Wé'rben: Bánk és a m. kir. Hadikölcsönpénztár, e jára2. ha pedig a kedvezményes (részletekben i dékkötvényeZneV, illetve pénztárjegyeknek kézitörténő) fizetési módozat vétetik igénybe, az -aálogul való lekötése mellett a névérték 75
anlrási határidő egész tartamira szóhjlag 98 százalékáig, a" mindenkori hivatalos váltóleszámítolási kamatlábon tehát jelenleg 5
koronában
Az 5 és fél százalékkal k a m a t o z ó állami százalékos kamat mellett nyújtanak kölcsönt.
pénztárjegy aláírási ára minden 100 korona Ezek a kedvezmények 1917. évi december
névértékért: 1. ha az aláíráskor az aláirt 31-ig maradnak érvényben.
A nevezett két intézet ugyancsak a min
Összeg egész ellenértéke befizettetik; a) az
1916. évi április 19 tői május 5 i« bezárólag denkori hivatalos váltóleszámítolása kamatlá
történő aláírás esetén 91 korona 90fillérben; bon nyújt a nálnk zá.ogul elfogadható érték
b) az 1916. évi május 5-ikét követő időben papírokra' kölcsönt, ha e felveendő összeg
1916. évi május 23 ig bezárólag történő alá igazoltan a jelen felhívás alapján aláirt öszírás esetén 92 korona 20 fillérben; 2: ha szegek befizetéséré szolgál. A meghosszabbított
pedig kedvezményes (részletekben történő) ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb kedvez
fizetési módozat vétetik igénybe, az aláírási ményében 1917. december 31-ig szintén része
határidő egész tartamára szólólag 92 korona sülnek. A fenti befizetési határidők alatt a
65 fillérben. A fenli árakon felül az aláíróval jegyzett összegre eszközlendő befizetés céljaira
folyósított kölcsönök után, a fél kívánságára,
szemben sem folyókámat, sem jutalék felszá
a mindenkori hivatalos
váltóleszámítolást
mításának helye nincs.
•
A negyedikbadikölcsön 6 százalékos kamatláb helyett, 1917. év december 31-ig,
járadékkötvényeiT9I6. május 1-től kezdődő- évi 5 százalékos állami kamatláb biztosíttatik.
Ezenfelül az Osztrák-Magyar Bank és
leg és minden év május - 1-én és november
1-én lejáró félévi utólagos részletekben évi 6 a m. kir. Hadikölcsönpénztár a fent körülirt
százalékkal, az 5 és fél százalékos állami módozatok mellett azoknak, akik igazolják,
hogy a jelen aláírási felhívásban foglalt befi
pénztárjegyek pedig 1916. június 1-től kezdódfllég M l ü
felstázatékkarminden <W- zetési határidók alatt az atáírásra bocsátott
június l é n és december 1-én lejáró félévi hadikölcsön jegyzése céljából más hitelintézet
utólagos részletekben kamatoznak, tehát a 6 nél (bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet stb.)
százalékos járadéki ölcsönnél az első szelvény vagy baukcégnél vettek fel kölcsönt, ennek a
1916. november 1 én, az 5 és fél százalékos köjcsönnek, illetve az ily irányú kérelem elő
állami pénztárjegy kölcsönnél pedig 1916. de- terjesztésekor igazoltan fennálló részének viszszafizetésére évi 5 százalékos állandó kamat
. cember 1-én esedékes.
lábat fognak alkalmazni.
Részletfizetési kedvezmény.
Ez a kedvezmény is 1917. évi december
Az ecetben, ha a 6 százalékos jaradék- 31-ig marad érvényben. A kormány gondos
kölcsönre aláirt összeg 100 koronát meg nem kodni fog továbbá arról, hogy az előbb jelzett
halad, az aláírás alkalmával az aláirt összeg s a nevezett-két intézet által 1917. december
egész ellenértéke befizetendő. A 6 százalékos 31-ig nyújtott kedvezrnények az aláírók ré
járadékkölcsönre lörténő és 100 koronát szere ez időpont után is — és pedig az ál
meghaladó, valamin', általában az 5 és fél lami pénztárjegykölc önre vonatkozölzg 1919.
százalékos állatni pénztárkölcsönre eszközölt évi június hó 30-!g. a járadékkölcsönre vonat
aláírásoknál azonban a befizetés részletekben, kozólag pedig 1921. június 30 íg terjedőis teljesíthető. E í esetben az aláírás alkalmá hatállyal — a jegybank vagy valamely más,
val az aiairt összeg 10 százaléka biztosíték a kormány által kijelölendő intézet részéről
képpen leteendő: és pedig a kir. állampénz biztosíttassanak:
•

r

tárnál és adóhivataloknál, a m. kir. postata
karékpénztár közvetitöhivatalainál, továbbá az
1898: XXIII. t.-c. alapján alakult Orsrágós
Központi Hitelszövetkezetnél készpénzben, a
többi aláírási helynél pedig vágy készpénzben,
vágy olyan értékpapírokban, amelyeket az
aláírási hely elfogadhatónak tart. A részletek
pedig a következőkép fizetendők: 25 százaléka
legkésőbb 1916. június 9 ig, 25 százaléka leg
később 1916. június 17 ig, 25 százaléka leg
később 1916. június 28-ig, 25 százaléka leg
később 1916. július 8 ig.
A m. kir. pénzügyminisztérium fenntartja
magának azt a jogot, hngy előre közzéteendő
három havi előzetes felmondás mellett, ugy a
6 százalékos járadékkölcsönt, mint az 5 és
tél százalékos állami
pénztárjegykölcsönt
egészben vagy részben, névértékben vissza
fizethesse.
— • — A z 5 és fél százalékos állami pénztár
jegyekben megjelölt tőkekövetelést minden le
vonás nélkül, adó- és illetékmentesen 1926.
-június l é n visszafizetik. Az aláírásra bocsájtott járadékkötvények és állami pénztárjegyek
— ugyanúgy, mint az eddigelé kibocsátott
hadikölcsönkötvények — a gyámoltak és

A negyedik hadikölcsön imént ismerte
tett előnyös feltételei biztos és gyümölcsöző
tőkeelhelyezésre nyújtanak rendkívül kedvező
alkalmat. A gazdasági életnek a háború kö
vetkeztében előállott korlátozottsága és csekély
tőkefölvevöképessége folytán a pénzpiacon
elhelyezést kereső pénzbőség uralkodik. Győ
zelmes haditényeinlt szakadatlan sorozata a
háborút a végső kifejlés, a befejezés felé
viszi. Ehhez járul, hogy az előző hadikölcsönök során a nemzet legszélesebb rétegeiben
mélyen gyökeret vert és valósággal nemzeti
köztudattá emelkedett annak felismerése, hogy
a létünkért vivott nagy „küzdelem diadalmas
folytatása és befejezéséhez szükséges hadikölcsönök jegyzésében való részvétel az alá
írók anyagi javát és a legfontosabb közérde
ket egyaránt nagy mértékben szolgálja. Mindez
kétségtelenné teszi, hogy a negyedik hadiköl
csön jegyzésének eredményében előreláthatólag
ép-oly impozánsan fog megnyilvánulni az
ország lelkes önbizalma és nagy teherbírásá
ról ismétellen fényes bizonyságot tevő köz
gazdasági
ereje, mint az előző hadikölcsönöknél.

•Husv>éti- harangok
1916.

Zúgjatok harangok husVét ünnepére:
Feltámadt -Megváltónk: jöVel már a béke!
Megszűnik a népek öldöklő csatája;
Halleluja! Száll fel milliók imája!
Nem d ö r ö g s z ágyú; nem ropog a fegyver;
Térdre hull millió, meg millió ember!
S Véráztatta földről száll fel az imája:
Halleluja! Béke! — Béke Valahára!
És jönnek a hősök, babérkoszoruzVa,
j-hfves, szülő. gyermeU egymásra borulva.
És száll fel imájuk, fel a magas égbe:
Halleluja! Hála! — Szent, szent már a béke!
De ha ez képzelet; hs ez cssk egy álom:
Ne zúgj többé hsrang; némulj el immáron!
AgyuVá légy Te is; menj; siess csatára
S általad jöjjön el béke olajága!
ÜEISZ

LAJOS.

Boldog húsvéti ünnepeket
kívánunk
nagyontiszteit
Olvasóközönségünknek!
Vasi huszárnak vaskereszt. Herteiendi
Hertelendy Miklós császári és királyi huszárszázadosi, herteiendi Hérteléndy Gyula magyargencsi földbirtokos hős fiat, az ellenség előtt,
tanúsított vitéz magatartásáért a német csi
szár a vas kereszttel tüntette ki.
Nagyhét. Vinigvasárnappal vette ke»detét a kath. egyházban a nagyhét. A hely
beli apátsági plébániatemplomban a barkaSzentelést és az azt követő ünnepi misét Bán
Jánosvégézte. Ni-jyc.süiöxtfikön
és-nagypén-tekeó;a főistenitiszteieteket Holló'sí Rupert
apát végezte nagy segédlettel; mig a nagy
pénteki szentbeszédet Bán János plébános
tartotta. A nagyszombati reggeli szertartáso
kat Bán János plébános végezte, az esti fel
támadást pedig Hollósi Rupert apát tartotta
fényes segédlettel, a mai fűisteuiszolgálatot
ugyancsak ő tartja, mig a szentbeszédet Bán
János plébános. — Az evang. templomban a
nagypénteki prédikációt Nagy Sándor lelkész
tartotta, a templomot zsúfolásig megtöltő hi- '
veknek. Istentisztelet után úrvacsora kiosz
tás volt.

Dj időszámítás. Gazdasági és politikai
okokból Németország már évek óta téli és
nyári időszámítás szerint dolgozik. Ez a rend
most nálunk is életbelép I . hó 30 án éjjel 11 .
órakor, amikor is egy órával későbbre kell
az-órák mutatóit igazítani s mi nden posta,
vasút stb. eszerint indul és érkezik. Tehát a
11 órából 12 óra lesz. Ez a beosztás szep
tember 30 án -éjfélig"*tart, amikor ismét 11
óra lesz a 12 órából. Az uj időszámítás a.
nyári idő jobb kihasználása; Németországban,
csak a világiÉs terén milliókat takarítanak
meg éven kint.
A szombathelyi ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy néhai dr. Balassa Jenő czell
dömölki ügyvédet az ügyvédek sorsiból törölte •
s irodája részére gondnokul dr. Pletnils Fe
renc czelldömölki ügyvédet nevezte ki. • «

17. szám.

KEMENESALJA

növendékei május 1-én a zárda helyiségében
zeneelőadást tartanak a >kárpáti falvak*
javára. Kezdete délután 3 órakor. Az előadásra
belépődíj nincseji, de önkéntes adományokat
köszönettel fopad az intézet elöljárósága,
melyet fenti célra fordít. Az előadás nagy
szabású műsora a következő: Mária ének.
1. Vig nyitány (Kéler Béla.) Jálszák: Berecz
Böske, Gróf Margit. 2 Májusi rózsa. (P. Louis.)
Jat-zak: Radó Rózsi és tanítónője. 3. Hu
nyadi induló. (Erkel Ferenc.) Játszák: Koma
tits Annus, Szita Juliska, Ramondy Ilus. 4.
Dallamos gyakorlat. (Köhler.) Játszák: Bara
bás Böske és L 5. Vardzsvirág. Ének. 6.
.Erdőn mezőn. (Horváth Géza.) Játsza: Huchthausen Katinka. 7. Szonáta. (Oemeuti.) Két
zongorán előadják: Szarka Rózsi és Szila
Juliska, a Körlánc
(Házas.) Két hegedűn
jalsza: Simou Ilus. és t. 9. A szeretet. (Boscovilch.) Jatsza: Komatits Annus. 10. A füstté
lett vásár. Párbeszéd. Szavalják: Szalay Ma
riska és Mógor Iíu-. 11 Magyar népdal-hár
mas. (Juhász A.) Játszák: Udránszky Nelli,
Udránszky'Ilonka, Möritz-Gizi. 12. Csárdás.
(Behr.) Játszák: Károlyi Mici és t. 13. Erdei
madárka. (Wenzel.) Játsza: Kulin Mici. • 14.
A nővér. (Iuczédi László.) Szavalja:~"Kőnigheim Etelka. 15. Lengyel táncdal. (Behr. F.)
Játsza: Wallner Iluska és t. \6. Az érdekes
kávésnénikék.
(Neumann.) Éneklik Klausz
Hermin és Berecz Jolán. 17. A nevelő-inté
zetben. (Streabbog.) Játszák: Kántor Irma,
Mészáros Irén és Berecz Jolán. 18. Mi a
haza? Melodráma. (Ábrányi-Horváth dr.)
Zongora kiséret mellett szavalja; Finkelstein
Paula. 19. A forrás
tündére. (Baka-Baitz
Irma.) Játsza: S-.arka Rózsi. 20. Három ba
rátnő. (Alberti.) Jálszák: Mészáros Kata.
Steegműller Bözsi, Schütz Mariska. 21. A
pusztai sir. Ének. (Heiser Vilmos.) 22. Virág
dal. (Lange G.) Játsza: Berecz Jolán. 23. A e í
szemednek . . . (Ricding Oszkár.) Z .ngorakísérel mellett hegedűu játsza: Simon Ilus.
24. lovászi Hangulat. (Zoltán Z ) Két zon
gorán élőadják: Gróf Margit, Szarka Rózsi,
Szita Juliska és Berecz Böske. Himnusz.
Sorozás. A most 18 évesek soroztatása
után hamarosan újra soroznak, éspedig az
eddigi nepfölkelői szemléken alkalmatlanoknak
nyilvánított 19—50 éveseket. Áz egyes köz
ségi elöljáróságok május 3 ig "tartoznak az
álíitásköteleseket összeírni. Az 1878—1879.
evekben születettek május 16 tói június 24 ig
fognak soroztatni, az 1877—1866 évbeliek
pedig augusztus 21 és szeptember 12-ike
körül kerülnek sor alá, Mint értesülünk, áz
alkalmasoknak találtakat is csak az aratási
munkák befejezése után fogják behívni. —
Ezzel egyidejűleg egy másik rendelet látott
napvilágot, mely szerint minden fölmentett
népfölkelésre kötelezett tartozik a községi
elöljáróságnál jelentkezni és igazolni, hogy a
fölmentés idején volt viszonyok még mindig
fennállanak.
Burgonyaszallitás. Eddig a burgonya
szállilhalásához is miniszteri engedély kellett.
Most a földmivelésügyi miniszter elrendelte,
hogy a burgonya szállithatasához a hatóság
is megadhatja az engedélyi, mégis azon meg
szorítással, hogy a szállítás alá kerülő burgonya
súlya a 6 métennazsát -nem haladhatja meg.

3. oldal.

lapunknak az alpesi frontról, hogy a hadve
zetőség Bencze József urai-njfalui illetőségű
orvos-zasalost, aki egyik vitéz tiroli vadász
zászlóaljnál teljesít szolgálatot, és aki már
meglordult Galíciában, majd az alpesi olasz
fronton az első tűzvonalban működött, vitéz
sége, önfeláldozó magatartása elismeréséül a
katonai arany érdemkereszttel tüntette ki.
Hslálozáa. Mély megilletődéssel vettük
a következő gyászjelentést: Alulírottak ugy a
maguk, valamint az 0 szes rokonság nevében
mély fájdalomtol megtört szívvel tudatják a
fejthetetlen jó testvér, jó sógornő és jó nagy
néni Csap'i Irén kemenesmagasi községi óvónő
1916. évi április hó 22-án reggel 8 órakor
életének 55-ik évében, hosszas szenvedés után
történt gyászos elhunytát. A kedves drága
halott földi maradványa 1916. évi április hó
24-én délután fél 4 órakor fog az ág. h. ev.
egyház szertartása szerint a czelldömölki sír
kertben örök nyugalomra helveztetoi. Czelldömölk, 1916. április 22. Nyugodjék békében!
Csapli Jolán férj. Várállyay Páloé, Csaph
István testvérei. Várállyay Pál sógora. Varal
lyay István, Várállyay Irénke unokaöccs, i l 
letve unoha huga. — A megboldogult 16
éven át vo t Kemenesmagasi község óvónője.
A község apraja és nagyja szeretettel vette
körül a kedves, jószívű kisdednevelőt, aki
most már árván hagyta kis óvodásait. Nyu
godjék békében!
r

Bérmálás. Illetékes helyről vett értesü
lésünk szerint Czelldömölkön a bérmálásl f.
évi június hó 18 án fogja megtartani Mikes
Jáoos gróf megyéspüspök. Körlevelében a
püspök elrendeli, hogy csakis a községbeliek
járuljanak a bérmálás szentségéhez s ajánlja,
hogy a nyerendő égi kegyelmekel ajánljak föl
a bérmálkozók a harctéren küzdő hős vére
inkért TJny.mabban a körlevélben közli a
püspök ama többi községeket, hol ugyancsak
ki fogja oszlani a bérmálás szentségét.

. As élesztő gyártása és forgalomba
hozatala ügyében kiadott miniszteri rendelet
szerint <az éiesztő csak csomagolva hozható
forgalomba; világosan megjelölendő a csoma
goláson, hogy szeszéiesztó e, vagy söréfesztő
a forgalomba hozott áru? Megjelölendő to
vábbá a csomagoláson a fnrgalombáhuzn cég
is. Aki kicsinyben, logyasztásra adja el az
élesztőt, köteles.:az eladandó élesztőd arabot
a vevő előtt Oly módon levágni, hogy a vevő
az eredeti csomagolást láthassa.
'
Halálozás. Barthalos István pápai ügy
véd, református egyházi főügyész; aki Vas
vármegyében is széles körben ismert. Buda
pesten 67 éves korában elhunyt. Temetése
pénteken, nagy részvét mellett történt Pápán.
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Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház
és vasúti üdítő-állomás részére az utóbbi
héten a következő adományok érkeztek:
Györaörey György (Iutai naponta 10 liter tej,
Deutsch Gyula 2 zsák rozs. Horváth Ernőn(Csönge) 2 kenyér, Herzfeld Mór 10 kg. liszt,
3 kg. cukor, 2 kg dio, fél kg. pörkölt kávé.
Stauffer Testvérek (Repczelak) 5 kg. sajt,
Klnger •/, kg. vaj, Bokkon í»álné (Csönge)
10 tojás, 3 kg. liszt, Klaffel 10 üveg szóda
víz, Csehi Vendelné 10 tojás, Csigi Józsefné
8 kg. liszt, Weisz Izidor 2 üveg orosz hal.
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virradó éjjel súlyos szerencsétlenség tOrtént
Gércze községben. Özr: Hérincs Sándorné
szobájában a kályha tüzétől meggyúlt a gerenda
s a fejlődött füst és mérges gazak megtöltöt
ték az egész szobát Reggel feltűnt, hogy a
lakásból még senkisem jött ki, feltörték az
ajtót s borzalmas látvány tárult szemeik elé.
Hérincs István 24 éves, Hérincs János 22 eves
és Hérincs Sándor 2t éves legények már
meghaltak, őzv. Hérincs Sándornét nagy nehé
zeri magához térítették.
Hogy Hit szenvedtek hőseink tavaly
ilyenkor, ékesszólóan elmondja Szurmay altá
bornagy, a Kárpátok mesés vilezségü hős vé•
dője abban a válasziratban, melyet egy felvi
déki hódoló küldöttséghez intézett a nagy
küzdelem évfordulója alkalmából: Április
hatodikától kezdődően, amikor az első nagy,
minket elsöpréssel fenyegető hullám a nynlctiz zárt sorban támadó ellenség gyengén
megszállott védővonatainkat érte, április 84 ig,
a muszkák erőlködése utolsó hatalmas leli. .hbanásának s letörésének napjáig, éjjel-nappal
folyt a harc változó hevességgel, de mindig
ugy, hogy alig volt nap, amelyén csoportom
hosszn arcvonalának egyik-másik helyén reánk
nézve válságos helyzet ne állt volna elő.
Mindezeket derék csapataink mindenütt' sze
rencsésen, a legnagyobb hősiességgel kivédtek,
pedig közbeesőén oly borzalmas tél szakadt
reánk április második harmadában, amely a
fokozottabb erővel folyó muszka támad is
melleit végelpusztulással fenyegette derék es
vitéz csapatainkat. Ez időben a gerincen levő
csapatainkat a hideg orkán szerű hóvihar ár
kainkban és hógödreinkben percek alatt elte
mette, a mélyebb helyeken, például Wolosk
és Sianki vidékén levő vitézeink pedig, akiket
erők hiányában felváltani nem leheteti, nyolc
van órán keresztül éjjel-nappal harcolva, f>-lméteies fag]os lizbtn állis, meggémberedve
védték árkaikat. Nehéz és emberfeletti felad i lurkat csak ugy tudtuk megoldani, hogy a
hatalmas túlerővel szemben hadseregcsoport, un
minden egyes tagja a kötelességtudásnak, k i 
tartásnak, önfeláldozásnak, lemondásnak es
vitézségnek oly tanújelét- adta, hogy dicsősé
ges és küzdelmes multunkban is alig találjuk
annak párját. De sikeresen megoldottuk ezt
a feladatot, meggyőződésem szerint nemcsakazért, mert vitézeink az emiitett erényekkel
voltak és vanuak megáldva, hanem belső
meggyőződésem szerint azért is, mert l-tenbe
vetett bizalmunkat soha egy percre nem
veszítettük el és ebben velünk született erkölc-össégünk és vallásosságunk mellett derek
katona-papjaink is,valláskUlömbség nélkül, el.• •
vülhelellen érdemeket szereztek.
As időjárás az elmnlt héten kritikusra
fordult. A túlságos, majdnem nyári meleget
gyorsan felváltotta a dermesztő széltől kisért
eső. Közben egy éjjeli zivatar is tombolt s e
már-már éjjeli fagytól is lehetett tartani.
Szerencsére ez elmaradt s megmaradt a morosus, hüvöskés, esős idő. A gazdák szerint ez
kedvező időjárás a vetésekre, mert az igen
korai meleg rohamosan fejleszti a növényz.
tel, aminek megvan a káros oldala is. A W
városi lapokban olvashattuk, hogy a vihar
emberéletben s vagyonban is kárt tett. A mi
vidékünket a nagy vihar szerencsére elkerülte.

A 6°|o-os adómentes áll. járadéJA±ölcsön-kötvónyekre és a 10 év muíva
visszafizetendő öVío-os pénztarjegyekre e l ő j e g y z é s e k e t
eredeti feltételek mellett E L F O G A D U N K

Kemenesaljái Közg. H I T E L B A N K R. T .
mint a negyedik magyar hadikölcsön hivatalos aláírási

helye.

ALMÁS!

FELHÍVÁS.

Kemenesaljái Takarékpénztár R. T,
C C e l l d ö m ö l k ön,
— mint hivatalos aláirási hely — ezennel közhírré teszi, hogy a há
borús költségek további fedezésére szükséges pénzeket a magyar kor'mány ujabb hadikölcsön felvételével^tfhajtja megszerezni.
Ezen _
'.
*~ , " ..

negyedik

hadikölcsön

kibocsátása 1916. április 19-én fog megtörténni.
Ezúttal 6°| -kal kamatozó adómentes járadék (hadi) kölcsön és
öyiffkal kamatozó állami pénztárjegy-kölcsön fog a következő
0

í elt ét ele k

^

mellett nyilvános aláírásra bocsáttatni:
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A bemutatóra szóló állami pénztárjegyek
A bemutatóra szóló járadékkölcsönköt- H
vények 50,100,1000, 5000 és 10000 K-ás | 2000, 5000,10000 és 50000 koronás cím
cintíetekben fognak kiállíttatni.
El letekben fognak kiállíttatni.
Az aláírási' ár minden 100 korona névértékért:
1. ha az aláíráskor az aláirt összeg egész ellenértéke
befizettetik
a) az 1916. évi április 19-től májns 5-ig bezárólag történö aláírás esetén 97 korona 20 fillér,
b) az 1916. évi május 5 ét követő időben folyó é v t m á jns 23-ig bezárólag történő aláírás esetén 97 K 50 ül.
2. ha kedvezményes fizetési módozat vétetik igénybe, egy
az 1916. évi április 19-től májns 23-ig bezárólag terjedö egész aláirási határidőben történő aláírásnál 98
korona.
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Az aláirási ár minden 100 korona névértékért:
1. ha az aláíráskor az aláirt összeg egész ellenértéke
befizettetik
. — ; • . • •-, - /, a) az 1916 évi április 19 tői májns 5 ig bezárólag tör
ténő aláírás esetén 91 korona 90 fillér,
b) az 1916. óvl májns 5 ét követő időben^folyé évi m á 
jns 23 ig bezárólag történő aláírás esetén 92 K 20 fii.
2. ha kedvezményes fizetési módozat vétetik igénybe, ugy
az 1916. évi április 19-től májns 23-ig bezárólag ter
jedő egész aláirási határidőben történő aláírásnál 92
korona 65 fillér.
;

Ezen az áron felül az aláíróval szemben El
Ezen az áron felül az aláíróval szemben
sem folyókámat, sem jutalék felszámításának g sem folyókámat, sem jutalék felszámításának
helye nincs.
El helye nincs.

Jegyezni lehet: 1916. ápr. 19-től május 23-ig bezárólag.
Azon t. üzletfeleink, kik betétjükkel óhajtanak intézetünknél hadi
kölcsönt jegyezni, azt minden felmondás nélkül igénybe vehetik.
Ezek közlése után felhívjuk városunk és vidékünk hazafias közönségét,

hogy a nagyedtk hadikölcsön

jegyzé

sénél minél számosabban vegyék igénybe- szolgálatainkat, melyek után maradunk
Czelldöinölk, 1916. április 17-én
hazafias üdvözlettel :

Kemenesaljái Takarókpénztár r. t.
Igazgatóságai
Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyéról* berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

Kiadó: Dinkgreve Nándor.

