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Kérelem a magyar nemzethez! Az auguszla Alap bizalommal for
dul az egész ország közönségéhez, 

... A magyar királyi kormány a há- ! egyesekhez, testülelekhez, cégekhez, 
ború tartama alatti kivételes rendelke- ! részvénytársaságokhoz, bankokhoz, pénz-
zési jogának (alapján elrendelte, hogy í intézetekhez, társaskörökhöz, kaszinók-
Április 30-áröl: május l-re virradó é)- i h o z - s l D-> hogy a megtakarított egy óra 
szaka tizenegy órakor a Magyar Szent ! éllékéből juttasson valamit a rokkan-
Korona országainak területén mindenütt j toknak. 

A nagy idők minden pillanata a 
históriáé. Egyetlen perc se múljék el 
haszontalanul. A most elröppenő egy 
óra legyen-a rokkantaké, azoké a hő
söké, "akik vérükkel, életükkel csinál
ják a történelmi nagy időket! - . 

^Budapest, 1916. ápr. 30 — máj. 1. 
Az Auguszta Gyorssegély Alap nevében: 

— Lónyay Sándorné 
ügyvezető igazgató. 

az óramutatót tizenkét órára tolják előre 
és ezzel az egyszerű mechanikai mű-

"velettel uj időmérés kezdődik. 
Históriai értékű, egész életrendün

ket megváltoztató, uj korszakot jelentő 
intézkedés ez. 

A május elsejével kezdődő uj nyári 
időszámítás, amely a matematikai idő
méréssel ellentétben, de a nyári évszak 
napállásának természetes figyelembevé-
tclévolt a kronológiát egy nráTnl.eiöhbr.6. 
viszi, a históriában páratlanul álló in
tézkedés. . . . , sjsáj§5 

Ezt a kortörténelmi eseményt akarja 
okmányszerűen megörökíteni az Auguszta 
Alap akkor, amikor a nevezetes idő
mérési változás órájáról emléklapot ad 
ki és e kiadmányának jövedelmét a 
világháborúban teljesen megrokkant hő
sök otlhona, a Nemzet Háza javára 

***** korrrvrryorndája CdtdOontköi 
* a szellemi rém* ihetö kosteméoytk 

.esek és mindenBemö,pénzi!letékek. ' 

zist egyelőre nem provokálunk és pe
dig azért, mert olyan rendészeli appa
rátust, amely a piaci eladás összes 
visszaéléseit meggátolni lenne képes, 
most mikor minden eleven és tömegre 
ható testi energiát a frontra szólítottak, 
nem állithat a tojásos kosarak, a tejfö
lös csuprok, a burgonya és káposzta 
halmok mellé a hatóság. Másrészt pe-

; dig á fogyasztó, különösen a készlettel 
j nem rendelkező és napról-napra élő 
i kis existencia szinte reszketve várja a 
! maga nélkülözhetetlen szükségleteire 
I" szolgáló árut és attól való féltében, hogy 

a kistermelő, aki jórészt a környékbeli 
I falvakból hozza terményeit, beszünteti 

a kínálatot, nem igen fordul a ható
sághoz panaszával és igy az árak el
lenőrzése a fogyasztók remegő mohó-

A czelidömölki piacról. 
Ebbm a nehéz háborús időben 

csak az összes, nemzetekeLalkotó erők 
együttműködésével remélhető a diadal, 
amelyet nemcsak a harctereken, hanem 
itthon is lankadhatlan kitartással, lelki 
fenköltseggel és önzetlenséggel kell 

forditjáf-hogy ezt a szanatórium rend- j végigküzdenünk. 
szerű rokkant-otthont még az idei \ 
nyáron felépíthesse. 

Az emléklap maga - csak tárgyi 
megörökítése a nevezetes .kronológiai j 
aktusnak, amely a jövőben elkövetkező | 
korok számára megőrzi a világháború -

időegyik jelentős eseményének: 
reformnak emlékét. 

Okmánya a Nemzet Háza egy ak
ciójának, amelynek tulajdonképpeni lé
nye a megtakarított egy órának hadi
jótékonycélra való megadóztatása. Alka-
lomnyujtás arra, hogy a közönség a 
maga jószántából, önkéntesen adakozzék 
a háború rokkantjainak az uj idő
reformmal megtakarított óra értékéből. 

S Tudós matematikusok ugyanis ki
számították, hogy az órák rendjében tör
ténő egy órai előre ugrással a—nyári j néo teremtett 
időszakban világitasi -anyagban és költ- , Ennek a durva és 
ségben Magyarország k ö r ü l b e l ü l hatvan 
millió koronát lakarit meg. 

Sz üzletek, irodák, műhelyek; 
gyárak, hivatalok, bankok és magáno-

Minden társadalmi osztálynak meg 
kell hozni a szent cél érdekében a 

! maga áldozatát, nemcsak az által, hogy 
| a behívó parancsnak engedelmeskedik 
| és életét adja át a háborúnak, hanem 
. anyagi téren is, hogy türelemmel viseli 
1 el azokat a gazdasági szenvedéseket, 
j amelyeket a báboru a nélkülözbetlen 
• fentarlási cikkek korlátolt mérvű for-
' galombat hozása és áremelkedése foly

tán felidéz. Fájdalom azonban gazda-
l sági téren a társadalom egy jelentékeny 
1 rétege megfeledkezve minden embersé-
< gességről és a kapzsiság szenvedelmétől 
> elvakítva azt a helyzetet, amelyet a 
j hadsereg céljaira szolgáló óriási élelmi-
| szertömegeknek a polgári forgalomból 
I elvonása folytán támadt készletcsökke-

H n r v á p l r i h a « 7 n á l j á k , 

sok egy órával rövidebb ideig világítják 
helyiségüket, ami effektív megtakarítást 
jelent az egyeseknek is. 7 . 

•--4 Ebből- a megtakarított összegből 
kér valamit az Auguszta Alap a Nemzet 

! Házának. 

visszataszítóan csúf 
önzésnek egyik szomorú jelensége a 
czelidömölki piac. amelyen a kistermelők 
és az ulcai árusítók szinte ötletszerűen 
vágják a reájuk szoruló kis fogyasztó 
arcába a leghihetetlenebb árakat éppen 
a legnélkülözhetlenebb cikkekért és foly
tonosan fokozódó igényeikkel szinte ni-
hilistikus állapotokat teremtenek. Midőn 
ezt a tényt megállapítjuk, mindjárt 
hozzátesszük, hogy hatósági beavatko-

bága miatt sem lenne sikeresen végro-
hajtható. A zsirmaximálás megtörtént, 
de szeretném látni azt a boldog fo
gyasztót, aki ma a maximális áron 
zsirt vásárolhat. .; 

Kényszereszközökkel gyökeresen 
nem lehet a piaci kérdést megoldani, 
mert nem egyenlő erejű felek állanak 
egymássál szemben. 

A mai viszonyok között ugyanis a 
termelők óriási főiénnyel néznek le a 

. zsírból, főzelékek,, vaj és tejtermékekből 
í épnit trónusukról a fogyasztók 
í gére,—akikből—atig-látni^ást,—mist * -
| hosszú, vékony sóvár reszkető kezeket, 
I amelyek az áruk felé nyúlnak és foly-
1 ton árut kérnek. A termelő egyáltalán 
| nincs ráutalva arra sem, hogy a piaco-
j kat keresse fel árujával, mert a tötne-
'• gekben dolgozó közvetítő kereskedés 
i elmegy hozzá fürge paripákon és ösz-
| szevásárolja a nem rekvirált készleteket 

és a maga polgári hasznának hozzá-
' adásával dobja piacra. 

A piacz reformját, a kisfogyasztó 
! kiuzsoráztatásának meggállását csak 
! ugy érhetjük el, ha az emberi lélekre 
i apellálunk és az arra hivatott vezetők, 
' a papok és lanilók, a jegyzők, egyszó-
i val a faluk tekimelyeinétr befolyásoló 
; közreműködéséi kérjük arra, hogy ma-
: gyar véreinket figyelmeztessék arra a 
; veszedelemre, amelyet az ő magatar

tásuk az ü piaci uzsorájuk, az ő ki--
; éheztetési politikájuk vonhat maga után. 

Világosítsák fel a jelenleg anyagi-
: lag a1 béke idejénél sokkal' kedvezőbb 

helyzetben levő kistermelőket, hogy az 
ő szeretteik . hadban léte, vagy marti_ 
romsága feletti fájdalmaikat ne a szin 
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meggyötört verejtékes munkából éli) ' 
teljesen vagyontalan kis-fogyasztók ki
zsákmányolásával enyhítsék meg, mert 
nálunk általános védkötelezettség van. . 

int angliában és mindenkinek 

Kárpátok' tiimepe. 

legdrágábbja elébb-utóbb odakerül a 
balálsorompók elé, hol c-ak a minden
ható véjgzeltől függ, hogy yisszajut-e 
ismét élve 41 szereltei közé. Világosítsák 
fel a piacra árut küldő magyarokat, 
hogy az a magatartásuk, amellyel min-

ponepet ültek május 1 éu hazánk isko
lát, hogy kegvelefteljes szeretetlel gondoljanak 
* Kárpátok szent béiceire és szives adomá
nyaikat odanyújtsák a rett.neles háborúban 
fejdult kárpáti tűzhelyek újjáépítéséhez. 

Szent meggyőződésünk — s ez nem is 
j lehet inasképp, — hogy edes hazánk legrej-
I loltebb zugába U eljuloll a uiaüVar kultusz-
i miniszter lelkes szózala és elénk visszhangra 
I talált az, a nevelés-oktatásügy minden imin 
i aásanak szivében. Az idő rovid-egé miatt 
{ még nem tudjak végeredményében a -lefolyt 
I iskolai ünnepélyek sikerét; de azt joggal den jogos indok nélkül szinte lehetet

len magasságra srófolják minden piaci I következtetjük, hogy kultúránk derék zaszló-
. . . í r i A . „ _ I vivőinek,- a tanaiok- es tanítóknak minden 

j nemzeti ügy iraut' táplált es kifejtett lelkesüit-
I sége, itt is meghozza az ünnepélyekhez füzőtt 

cikknek árát, a falu népét és a városi 
polgárságot, a kisebb és magasabb ér
telmiséget állítják ellenségkép egymás
sal szembe és ez a magasabb értelmi
ség a béke helyreáltával megtorolhatja 
azokat a sebekel, amelyeket a falusi és 
községi kistermelő oktalan és brulális 
kegyetlensége rajtuk ütött. Világosítsák 
fel a községi tekintélyek a lakosságot 
arról, hogy a világháború gazdasági 
terhe és keserűsége a vagyontalan, 
mindent készpénzért venni köteles kis
fogyasztók vállára nehezül csaknem tel
jesen, akik a más vármegyékből való 
behozatali tilalmak miatt vannak reá 
kényszerülve ideig óráig az ő áruikra, 
de amint felszabadul a forgalom, a 
fogyasztók tömegei is felszabadulnak 
és megfogják jegyezni maguknak azt 

"az el)árást,' ám'iTTreliéz idOkuttira. gaz-
daságilag náluknál sokkal kedvezőbb 
helyzetben levő termelők tanúsítottak. 

Gondoljanak-arra azok, akik most 
szinte felháborító cinizmussal vetik oda 
a legmagasabb árakat a vevő közön
ségnek, hogy rövidesen eljön az- idő, 
mikor módjában lesz a fogyasztóknak 
megválogatni nemcsak azt, hogy mit, 
hanem hogy kitol vegyenek és akkor 
az áldott magyar föld termelte élelmi
szerek érintetlenül - hevernek majd a 
kosarakban és a háborús piac uzsoTá-
sai mint megbélyegzettek cipelhetik 
haza vásárok után az eladásra szánt 
árut. Ha pedig a felvilágosító szóknak 
nem lesz semmi foganatja, ha a piac 
elvakult zsarnokai nem ébrednek ön
tudatra, akkor igenis, dacára a háborús 
helyzetnek a czelldömölk'i fogyasztó kö
zönség a kiéhezett gyomor szenvedésétől 
gyötörve, az élelmszer u-'sora tényál
lásait terjeszti az illetékes bírói, illetve 
közigazgatási hatóság elé, akkor bün
tetést kérünk a testvérellenség útjára 
tért magyar testvéreinek fejére annak 
dacára, hogy egy fronton küzdenek 
mindnyájunk szerettei, a szivünket ugyan
az a remény és aggódás remegteti, egy 
a hitünk, álmunk, fájdalmunk és szent 
harmóniában kellene élnünk, de a 
lelketlen kalmárkodást, a kegyetlen 
fosztogatást mégis meg kell már egy
szer fékezni, az erkölcsnek és a tör
vénynek felemelő, de ha kell lesújtó 
fegyverével! H B. 

reményteljes sikert. 
Gyönyörűek az ily - iskolai ünnepek, 

melyeknek me.egében egybeforrnak tanító és 
I tanítvány hazaszeretetének tündöklő gyémánt-
1 jai, egy irányban röppen tova érzésük világa, 

együllt ölelik karjukra azok ügyet, kiket e 
! borzalmas világfellordilás elűzött békés ott-
| hónukból. Templommá lett május l é n min-
I den magyar iskola. A Himnusz és Szózat 
I mély érzésű ünnepélyes dallamával imádtuk 
i az Urat e szent helyeken. E gyönyürü iskola-
j templomokban dobogó.-szivek, sugárzó szemek, 
, meleg szeretet, mélységes részvét s az Isten 
1 jelenléte tették mérhetetlenül fenséges érzésűvé 
i a Kárpátok ünnepét. Boldog lesz az a nemzet; 
.mely templommá teszi az iskolát és ebben 
oltárt tud emelni a hazaszeretet szent érzel
meinek s áldozatot gyűjt meggyötört, földön
futó és megfogyatkozott véreinek. . 

És te, nagy társadalom, mely állsz szü-
lökhöl, hivaralnkhól, testületekből, egyesekből. 
tanult és kevesb^é művelt tömegekből, láttál-e 
valamit abból az együvé forrasztó szeretet-
megnyilatkozásból, melyet szemedfém e, orszá
gunk jövő erőssége, a fiatal hadsereg, az is
kola virágzó ifjúsága ragyogtatott? Tanuja 
voltal-e mit mivel az a sokak szemében je
lentéktelen és figyelembe alig jövő kicsike 
pont, mit iskolának nevezünk? Ha igen, akkor 
te is gazdagabb leltél hazafias érzésedben, 
melyből sohasem elég még a sok sem! Ha 
nem vettél magadnak annyi időt, hogy elmenj 
oda| hol a nemes féméit ragyogása, az ifjú 
ajkak aranycsangesU éneKe töltik mag a leve-
göt e- szeretétet sugároz, minden szempár: 
véss egy barázdát arra a rováspálcára, me
lyen kötelességmulasztásaidat tartod számon I 

Bizonyara sz»p anyagi hasznot is hozott 
az országos májusi Karpat.ünnep ! Felséges 
érzettel tekintünk majd arra az UszkeibOl új
jáépült szép magyar községre ott a Kárpátok 
védőszárnyai aiatt, mély.a magyar tanuló
ifjúság hazafias áldozatkészségéből támad fel. 
Mily fényes emléke lesz egy ilyen »Iskolafalva-
az iskolai szellem tuttreue.velő hatásának ! 

stádiumába jutott. - Dr. Pletnits Ferenc 
elnöklete álafTTJO ezer korona tőkével 
és a város támogatásával rész vény tár
saság alakult. A felállítandó jéggyár 
még június hóban megkezdi működését. 

| Maga a jéggyáf a—községi villamos te. 
léppel kapcsolatban épül fel, hol a köz
ségtől ingyen telket nyer; ezzel szem
ben a község kikötötte, hogy 10 év 
múlva joga lesz a részvényeket meg
váltani, kisorsolni és a jéggyárat házi' 
lag kezelni. A felállítandó jéggyar kü
lönösen közegészségügyi szempontból 
fog fontos szerepet betölteni. 

Házasság. Kallós Ernő győri lakos, a 
Benes Testvérek győri vegyészeti gyárának 
cégvezetője és László (Reif) Olga, László-
Zsigmond ögyallai kir. jara-birosagi tel.-kköoyv-
vezető leánya f. evi április hó 27-én GyőrOtt 
házasságot kötöttek. — László Zsigmond 
évekkel ezelőtt a czelldömölki kir. járásbíró
ságnál működött s igy j ó ismerősünk, ugy 
néki, mint az itten lakó rokonainak őszinte 
szerencse kivánatunkat fejezzük ki. 

>Kárpit-nap< az iskolákban. A vall.-
és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy 
'május 1 én minden iskolában megfelelő keretbe 
ünnepély tartassék és az oroszok által a Kár- ' 
pátokban teldult falvak fölépítésére alakult 
országos bizottság támogatása céljából gyűj
tés rendeztessék. A helybeli minden rendü-
rangu iskola szépen kivette részét az ünnep
lésből, szép -összegeket gyűjtöttek is. Migis 
nem haladhatunk el e pontnál anélkül, -hogy 
ki ne emeljük a rom. kath. leányiskolának 
hétfőn tartott ünnepélyét, mely a 24 pontos 

— Mindenki Tegye meg a 
Nemzet Háza ldőreiorm emléklapját. 

Florian-körmenet. Májas hó 4-én, Sz. 
Flórián napján van Czelldümölk város foga
dalmi ünnepe. Minthogy azTa^n -íTTiöznapra 
— csütörtökre — esett, az utána következő 
vasárnap — ma*— fog a szokásos ünnepi 
körmenet megtartatniJdiieljjedig. a_Lkatlu-
első áldozó gyermekek ma délelőtt. végzik 
vallásos teendőiket, a körmenet nem délelőtt, 
hanem a délutáni istenitisztelettel kapcsolat
ban fog megtartatni. 

Egyházi hir. Á szombathelyi megyés
püspök- Baranyai. József- kemenesmihályfai és 
Keleti Kálmán hossznperesztegi segédlelkésze
ket kölcsönösen áthelyezte. 

műsorával igazan bámulatba ejtette nemcsak 
a laikusokat, de a muzsikához egy kissé 
konyitókat is. Szép vendégsereg volt együtt 
és elmondható, Jiogy a hosszú két óra js rö
vidnek lüut fel a nyújtott élvezetek és lelki 
örömök között. Az ös-zes szereplők igazán 
kedvesen és szép eredméunyei oldották meg 
többé-kevésbbé in liéz feladatukat. Hála érte 
a "tisztelendő nóvérennek, elükön C'averia nő
vérrel, : : i oly finom. ízléssel, türelemmel, fá
radtságot nem ismerő lelkesedéssel tanította 
a Szereplőket, "rendezte az egész ünnepélyt. 
A >szabad belépti dij« szépen meg is som-
másodott;_iü egjedlil. is_összegy_ült 300 K a 
nemes célrn. ineiy mar. mint a többi" iskoláé 
is, elküldetett Budapestre a központba. 

Kinevezések a Mávnál. Május 1 én 
több kinevezés, illetve előléptetés történt a 
Mávnál. Az előléptetettek között találjuk Föl-
dessy Ödön főeilenőrt, megyebizottsági tagot, 
aki a VI. fizetési oszt. 2 ik fokozatából a VL 
1-be lépett elő, Perneszky Sándor helybeli 
szertári lőnököt, ki a VII. fiz. oszt. 1-ből a 
VII. 3 ba föellenörré neveztetett ki; Weghof-
fer Béla hivatalnok a VIII. fiz. 0. 2 bői a VIII. 
1-be-, Wiuter Imre sárvári hivatalnok, (ko
rábban szintén nálunk szolgált) a IX. 3 ból a 
IX. 2 be lépett elő. Előléptek továbbá nálunk-
a következők: Jeranek Károly I I . oszt. moz
donyfelvigyázóvá; Deák Jáncs mozdonyveze
tővé a 4. fiz. csop. 1. fiz. fokozatába. Mujzer 
Béla I I . oszt. irodakezelővé. A -VII. 5-ből a 
VII. 6-ba, Marton Vince fökalauzzá; a VII. 
6 bői a VI. 3 ba, Hajas János főkalauz; a 
V i l i . 3-ból a VIII. 4-be, Georgovits József 
I . oszt', táv. felv.; a IX. 1-ből a IX. 2-be 
Bokor Béla távírász; a IX. 2-ből a IX. 3-ba 

-lUésJános raktárnok; a ^ X ^ S r b o l ^ J X tííL 
Berzsenyi István*ÍŰ. oszt. pályafelvigyázó. 

Deák-otthon fiúnevelő intését Szom
bathelyen. Ezen állami felügyelet alatt álló . 
intézetben a vidéki tanulók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi s 
tudományi felügyeletlel. Tessék tájékoztatót 
kérni, azaz személyesen érdeklődni (Kőszegi-
utca 46.) 



mölki máv." főmozdony vezető szerdán este 
ínég vígan beszélgetett a Vasút u. 5. sz. háza 
előtt családjával,—a. szomszédban lakó roko
naival és jóbarátaival. Senki sem sejtette, 
hogy a józanéletü, szorgalmas, családjáért élö, 
rokonait és jőbarátait szerető és embertársait 

_ hecslllfl, rendkívül szimpatikus e m h e r rftvidg. 
sen koporsóba kerüljön. Lefeküdt családjával 
együtt, csakhamar el is aludt. Egyszercsak 
fél 11 óra tájban (elesége arra ébredt löl, 
hogy az ura hörög s mire segítségére siettek, 
kiszenvedett. Temetésén, mely pénteken dél
után folyt le, nemcsak a helybeliek nagy se
rege vett részt, hanem vidékről isjgen sokan 
jöttek, hogy leróhassak a kedves halóit iránt 
végtiszlelelüket. Beszélik, hogy szerdán volt 

.az elhunytnak a helybeli kir. járásbíróságnál 
egy pöre, melyei ő indilott s az ott szerzett 
izgalom volt befoljássál váratlan halálára. — 
A család a következő gyászjelentést adta k i : 
Alulírottak ugy a maguk, valamint az összes 
rokonság neveben fájdalomtól megtört szivei 
tudatják a felejthetetlen drága férj, gondos 
szerető apa és rokon Sznkics Gyula máv. fő-
mozdonyvezető 1916. évi május hó 3-án este 
fél 11 órakor életének 46 ik. boldog házassá
gának 18-ik évében váratlanul történt elhuny
tát. A kedves halott hűlt teteme f. évi május 
hó 5 én délután 4 órakor fog a Vasut-utca 
5. számú gyászházból a rom. kath. egyház 
szertartásai szerint a czelidömölki sírkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Lelkiüdvéért az 
engesztelő szentmiseáldnzat f. évi május hó 
6-án reggel 8 órakor mutattatik be az Egek 
urának, az apátsági templomban. Czelldömölk, 
1916. május 4. Áldás és béke lengjen drága 
porain! Özv. Szukics Gyuláné szül. Gábris 
Emma neje. Szukics Ferenc, Szukics Gyula, 
Szukics József, Szukics Lajos, Szukics Mariska 
gyermekei. 

A IV. hadikölcsön íégyzése városunk
ban serényen folyik. A társadalom minden 
rétegéhez tartozók leróják a haza iránti köte
lezettséget, amely azonkívül jó üzletet is je
lent azoknak, akik fölös péuzóket biztos és 
jól kamatozó értékpapírokban helyezik el. A 
Kemenesaljái Takarékpénztár részvénytársa 
ságnál a most folyó IV. hadikölcsön május 
5 en lezárt I . ciklusában 95 fél által összesen 
243.300 K n. i. hadikölcsön jegyeztetett. 

Sejteni, kifürkészni nem lehet biztosan, 
hogy mily számú sorsjegyek lesznek kisorsolva 
az uj. május 24-én kezdődő sorsjátékban, de 
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z •elhtJTOj^'-S«vte8te^^\Morir*iii->V> 
hogy a rabakecskédi illetőségű Varga Ferenc, 
ki ipint sebesült katona a helybeli Vöröske
reszt-kórházban- feküdt, hosszú ideig tartó 
szenvedés után hősi halált halt. Ma egy hete 
voltba temetése á~~KOzkórház halottas kama
rájából. A resjtvét az elhunyt hős temetése 
alkalmával igazan nagyszerűen nyilvánult 
meg. A társadalom minden rétege képviselve 
volt. Az itt ápolás alatt levő beteg katonákon 
kivül kivonult a helybeli tűzollóegyesület is: 
képviselve voltak az iskolák is. Az elhangzott 
szép bucsurtatnének után a számos koszorú
val bontott koporsót az elhunyt viteztársai 
gyászkocsira tették s megindult a hatalmas 
tömegből állá menet a temetőbe, hol a szer
tartás végeztével Eberhardt István káplár a 
következő beszéddel búcsúztatta el a hőst: 

Gyászoló Honfitársaink! 
A sok szá/er közül, kik a harctereken vérez— 

j nek el, a mi körünkben lelte hősi halálát 
Varga Ferenc*. Megnémult az ajak, mely csak 
a Haza nevét és szeretetéi dicsőitette; meg
bénultak a károk, lábak, melyek a Hazáért 
küzdöttek; megszűnt a -ziv dobogása, mely 
csak a hazáért dobogott. — Hős katona tár
sunk ! Kél testvéred még harcol; kivülök egy 
szintén sebesülten fekszik egyik hazai kórház
ban, tehát testvéreid sem lehelnek mind 
koporsód körül! Jó szülőid az égben hullatják 
könnyeikel; de nem a fájdalom könnyei ezek, 
hanem a megdicsőült hőst illető könnyek, az 
öröm könnyei. Csak mi hajtjuk le szomorúan 
fejűnket, hogy itt hagysz bennünket, hős 
katonahonfitársunk; itt, ebben a szomorú 
kétségben, zűrzavaros állapotban! Mégis viga
szul szolgál, hocy kiömlött véred szintén hoz
zájárul szép Magyarországunk békés és dicső 
jövendőjének megalapozásához. Ebben a re
ményben búcsúzunk tőled, szép Kemenesalja 
szülötte, és ebben a reményben mondjuk: 
nyugoajai oeueDen 

szerencséjét kipróbálni nagyon ajánlatos min-
. denkinek és ezért rendeljen egy szerencse

számot Gorzdes lársa ismert banüTrazában 
Budapest. Koronaherceg-utca 11. Számos 
ember lett gazdag egy sorsjegy aftai. Hivata
los áras : nyolcad 1 K 50 fiit, negyed 3 K, 
fel 6 K, egész 12 korona. Szerencse fel! 

Balkáni szóvicc. Mién vitték a szerb 
hadsereg romjait Korfuba'? — Azért hogy 
szaloni—kiképessé tegyék őket. 

Eltűnt katonák nyomozása. A es. és 
kir. közös hadügyminisztérium, a magy. kir. 
honvédelmi minisztérium és a Magyar Vörös 
Kereszt Egylet hozzájárulásával és támogatá
sával a budapesti .Tudósító Iroda« mull év 
december óta »Katonanyomozó Jegyzék* cím
mel lapot ad ki. amely kizárólag az eltűnt 
katonák felkutatását célozza s a kutatás sike
rességének előmozdítására sok keresett katona 
arcképét is közli. A. lap — melynek élén gróf 
Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre 
főmegbizottak állának — havonként kétszer 
jelenik még legalább 15.000 példányban és 
az összes csapattesteknek a harciérre és a 

- front mögött, az össies kórházaknak Magyar
országon és Ausztriában, valamint a hadifog
ságból hazatért rokkant katonáknak hi/atalból 
ingyen küldetik meg. A lap felelős szerkesz
tője B. Virágh Géza. A kutatások közlési fel
tételei megtudhatók a •Katonanyomozó-Jegy
zék, szerkesztőségében és kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Váczi-utca 38. I . emelet.) 

A siráiiol, zukugásuíl 
sokszor megszakadt beszéd végével a jelen
levők könnyeitől kisérve helyezték a boldog 
feltámadásig nyugalomra a hős vitézt, kinek 
vére bizonyara hozzájárul a jövendő Magyar
ország tartós békéjének,. dicsőségének és 
boldogságának' biztosításához. — 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelidömölki. Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üdítő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
GyOmörey György (Inta) naponta 10 1. tej, 

i Klein Vilmos 4 birkacomb, Ferénczy Géza 
20 drb. lojas, 11 rkl Anna 1 üveg uborka, 
Davidné 32 fej saláta. 

A Kemenesaljái Közg.-Hitelbank, mint 
a Haditérmeny r.-t. megbízottja, zöldhitel 
nyújtásával foglalkozik. Az ezen intézftnél 
jegyzeit hadikö'csün kötvények megérkeztek 
és azok a hivatalos órák alatt álvehelők. 

Uj állatok. Még nincs itt a tavasz, de 
az Állatkert allatai között már örvendetes 
szaporodás mutatkozik. A Mici nevű ötesz
tendős oroszlánnak két kölyke van, még pedig 
elsőizben. Tudvalévő, hogy a fogságba kerüli 
vadállatok nem igen nevelik föl kölykeiket, a 
Mici is ellenséges magatartást tanúsított a 
kicsinyek iránt, tehát elvették tőle s egy 
kuvaszkutya nőstényre bizták, amelynek nem
régiben volt kölyke. A kutya, amely tiszta j 
fajta, pompás állat (két éve a bécsi kutya--! 
kiállításon több első dijat nyert) szívesen fo- | 
gadta az oroszláokölykeket s olyan szeretettel j keszői 
gondozza mindakettőt, mintha az övéi volná
nak. Remélhető, hogy kitűnően föl is neveli 
a két kis oroszlánküiyket. Mihelyt melegebb 
idő lesz, a két kis oroszlánt a kutyával együtt 
kitelepítik az állatóvodába, hogy a közönség 
láthassa őket. Megszaporodott az utóbbi idő
ben a fekete fejű birka, a nubial kecske s az 
indiai mamber kecske is egy-egy gidával: A 
gidákat majd szintén az állatóvodában mutat
ják meg a közönségnek. Legutóbb szapo
rodtak'a német vizslák s a komondorok is. 
Valószínű, hogy • e - kitűnő kutya-iajtak hama
rosan vevőre fognak találni. — - = — 

Vkirpátt»Bay"«BglMBpl 
iskolában. A polg. fiúiskola máj. 1-én meg
tartott iskolai ünnepélyén összesen 33 K 59 
fillér gyűlt egybe, mely összeget az intézet igaz
gatója az .Országos Bizottság.-hoz juttatott 

Halálozás. Egy széles körben ismert 
matróna hall meg kedden: özv. Steiner Sán-
dorné. Temetésén, mely csütörtökön történt 
meg, a helybeli kiterjedt rokonságon és isme
rősön kívül a vidékről is sokan vettek részt. 
Haláláról a következő gyászjelentés adatott k i : 
Alulírottak ugy a maguk, valamint az összes 
rokonság nevében is fájdalommal jelentik a 
szeretett anya, nagyanya, dédnagyaoya, Ok-
nagyanya özv. Steiner Sándorné szül. Böhm 
Katalin 1916. évi május 2 án 87 ik évében, 
hosszas szenvedés után történt gyászos el
hunytát. Kedves halottunk hült teteme f. »vi 
május hó 4 én délután 4 órakor fog az izr. 
vallás szertartásai szerint a sági-utca 27 sz. 
házból a czelidömölki sírkertben örök nyuga
lomra helyeztetni. Czelldömölk, 1916. május 2, 
Nyugodjék bekében! Steiner Rudolf, özvegy 
Altstádter Ignacne szül. Steiner Cecília, özv. 
Altstüdter Jő/se fiié szül. Steiner Anna, Steiner 

I Betti gyermekei. Steiner Rudolfné szül. Epslein 
Emília menye. Schleiffer Kálmánoé szül. Als-
ládter Gizella unokája. Dr. Radú Andonié 
szül. Schleiffer Piroska, Schleiff-r Sári, Schle
iffer Margit, Schleiffer Józsi dédunokái. Radó 
János ükunokája. 

Venyigehulladók felhasználása. A há
borús szükségletet közt a takarmány!.tany 
pótlása is fontos feladat különösen a hadra
kelt seregnél, ahol a sokféle málhás, igás ál
latot különösen jó takarmánnyal kell ellátni 
folytonos nehéz munkájuk közben. A takar
mányszükséglet biztosítása végett most nagyon 
üdvös felhívással fordult a pozsonyi cs. és 
kir. katonai parancsnokság hadbiztossága a 
vármegye alispánjához) akit arra kért fel, iiugy 
szólítsa iei a naloságá B f IHrtUZII iUDIUsgaz-' 

i dákat a tavaszi szőlővenyige hulladékok be
szolgáltatására. A tavasz jöttével ugyanis a 

' szőlőkben visszametszik a venyigéket s á s ík 
I lehullott galy sokszor bizony veszendőbe is 
i megy. A háborús szükség azonban ezt is föl 
j tudja használni. A levágott venyigékből a*kél« 

inas pótlakármányt készíthetnek az átlátok 
számára. A pozsonyi cs. és kir, katoni pa
rancsnokság liádbiztossága azt kívánja, h. ay 
a gazdák bocsássák ezt a "venyigehulladékot 

! a hadügyigazgatás rendelkezésére. A venyigé-
i ketnem kívánjak ingyen. Szaz kilogrammunktól 
| egy-két koronát fizetnek_érle, ha önkénte^í-n 

bejelentik a fölajánlott mennyiséget Ahol 
' azonban nem akarnak. átadni a venvigehulia-
I dákot, ott hivatalból le is foglalják a készlé-
í tet A bejelentést községenként kell végezni. 
1 Leginkább olyan községek szőlőbirtokosainak 
! venyigéire van szűkség, ahol közel fekszik a 

vasútállomás s igy a szállítás nem drága és 
nem is körülményes. A venyigéket a katonai 

j élelmezési raktárak veszik at Vasvármegye 
I területéről a szombathelyi katonai élelmi zési 
I raktár illetékes a venyigék átvételére. A h..d-

bizjossag még á venyigék földolgozására al
kalmas gépekről is megemlékezik átiratában 
s megemlíti, hogy az ilyen gépeket készsége
sen bérbe is veszik tulajdonosaiktól. A beje
lentéseket tehát az ilyen gépekre is kell ter
jeszteni. 

Elhunyt menyasszony. Az egyházas-
illetöségü, 26 éves viruló szépségű 

Breuer Irma rokonának: Steiner L. helybeli 
sörraktáros látogatására jött Czelldömölkre. 
Otthon nyers sóskát evett s rosszul lett, mi
vel ott orvos uem volt, itt akarta magát 
gyógyíttatni. Baja annyira rosszra fordult, hogy 
mull hó 28-an délután elhunyt A boldog 
menyasszony, völegérye a harctéren teljesít 
katonai szolgálatot; esküvőjük á háború után 
lett volna Szegény haldokló utolsó szavával 
is azt kívánta, hogy írják meg vőlegényének, 
hogy mennyire szereli és az ő nevével hal 
meg. Impozáns temetése ma egy hete nagy 
részvét mellett folyt le. _ — : 



Köszönetnyílvánitás. 
Mindazon jó ismerősök, 

jóbarátok és rokonok, akik fe
lejthetetlen drága férjem, illetve 
forrón szeretett atyánk 

Szukics Gyula 
mav. fömozdonyvezeto 

temetésén megjelentek, a ra
vatalra koszorút helyeztek rész
vétüket nyilvánították, avagy 
bármi módon nagy fájdalmun
kat egyhiteni igyekeztek, fa-
gadják megtört szivünk hálás 
köszönetét. 

Czelldömölk, 1916. máj. 6. 

_bsv. Síukics Gyuláné 
L̂ T és gyermeket. 

1. kgy. szám. 
1916. 

Árverési hirdetmény. 
Vönöczk község képviselőtestüle

tének 1916. évi február hó 25-én kelt 
és jogerőre emelkedett határozata alap
ján ezennel közhírré létetik, hogy emli-
tett község . , , 

vadászati joga 
1916 évi aug. bó 1-én kezdődő 6 1/, 
egymásutáni évekre alulirt hivatalban
fekvő cs ott betekinthető feltételek mel
lett Vönöczk község házánál a legtöbbet 
Ígérőnek 350 korona kikiáltási ár mel
lett 1916. évi májns hó 12-én délután 
3 ó n k o r fog árverés utján bérbe 
adatni. 

Körjegyzői hivatal Czelldömölk, 
1916. évi április 28-án. . 

Nagy Lajos 
körjegyző. 

G ő z f ü r d ő 
Pápán 

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

pénteken, szombaton és vasárnap, 

egész nap nyitva. 

Jégkár biztosításokat a legelőnyösebb ; 
feltételek mellett felvesz, osztálysorsjegyeket 
elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank I 
Czelldömö'kön. 

Kntba Ugrott Jánosi Antalné kemenes- . 
magasi asszony- eddig még ismeretlen okból 
csütörtökön az udvarán ievő kulba ugrott. A z ! 
orvosrendőri vizsgálat az öngyilkosságot meg- j 
állapítván, a temetésre az engedély megadatott. | 

l .kgy. szám. 
_ 1 9 1 6 . 

Árverési hirdetmény. : 
Kemenesszentmárton község kjy>- i 

viselótestületének 1916. évi febr. 24-eh j 
-j7Íek-é8 jogerőre emeikedeit határozat^ 

alapján ezennel hözhirré tétetik, hogy i 
említett község 

vadászati joga { 
1916. évi aug. hó 1-én kezdődő 6 1/, ! 

I egymásutáni évekre alulirt hivatalban i 
' fekvő és ott betekinthető feltételek mel- ! 

lett Kemenesszentmárton községházánál:j 
a legtöbbet ígérőnek 160 korona kiki- , 
áltási ár mellett 1916. éli május 11-én j 
délután 2 órakor fog árverés utján 
bérbe adatni. j 

Körjegyzői- hivatal Czelldömölk, \ 
1915. évi április 28-án. -

I 

Hagy Lajos j 
: körjegyző.'—-

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

Az Osztrák-Magyar Bank meUékheiye. 
Első Magyar Altalános Biztosító Társaság 

kerületi töügynöksege. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyúltunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat U számítolunk előnyös kamatláb 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
Jelzálog-köícsönöket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlüok. 
Beváltunk szelvéoyeket,kisorolt értékpapírokat.' 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű-
értékeket. 

Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzőnk.-

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az 
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást ellogadunk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet, kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkanta* 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

„ A T L A 
A S B E S T C E-'M E 

versenyen 

S " — 
N T P A L 

kivül legkitűnőbb 
tetőfedő anyag. 

Azonnali szállításra 
minden mennyiségben kapható. 

Védjegy Védjegy 

„A T L A S" 
A s b e s t c e m e n t p a l a g y á r 

paffi tuiapest . Részvénytársaság. JSÖK 
Központi iroda: Budapest, V., Dorottya-u. 6'a. Gyár Budafok. 

A Kemenesaljái Takarékpénztár R . T. 
niint a IV. hadikölcsön hivatalos aláírási helye jegyzéseket 
elfogad az eredeti feltótelek mellett. 
Felvilágosításokkal — vidékieknek levélben is készséggel szolgál az IGAZGATÓSÁG. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


