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Jegyzetek. 
Még egy hét és a hadikölcsön jegy

zései lezáródnak. A magyar nemzet, 
mint az eddigi jelekből és eredmények
ből látható, kitett magáért Bizonyos, 
hogy ez a hadikölcsön is éppen olyan 
fényes sikerrel fog zárulni, • mint ami
lyennel az első három hadikölcsön zárult. 

Az ország és a nemzet minden ré
tege egyaránt kivette részét az uj hadi
kölcsön jegyzéséből és bizonyos, hogy 
ez a negyedik hadikölcsön, ennek a 
negyedik hadikölcsönnek a sikere a leg
nagyobb csalódás, a legnagyobb megle
petés, amely ellenségeinket a háború 

• folyamán érte. Hihetetlen az az elfogult
ság, amellyel az etttente a maga erejét 

"íulbecsulle~ és a mi erőnket, ugy kato-
nai. mint ttazdaaági és anyagi téren le-
becsmérelte. 

Már katonai eredményeink is a leg
nagyobb és legszomorúbb meglepetésben 
részesítették az enlenteot, de akkor még 
mindig itt volta remény, ott volt a hit, 
hogy a központi hatalmak nem fogják 
bírni pénzzel és nem fogják birni éle
lemmel. Minden eddigi reménye csődöt 
mondott, az ententenak. Az orosz gőz
henger, a francia vitézség, az augol 
pénzeszsák, az olasz hűtlenség, az aiiit'!-
ríkái müníciorTuind nem használt neki, 
és most a háború huszonkettedik hó
napjában, mikor már az entente felte-" 
vésé szerint nekünk feltétlenül ki kellett 
volna merülnünk, a magyar nemzet a 
legosodásabb egyetértéssel vitte diadalra 
a hadikölcsön ügyét. 

Egy elhatározó győzelmet várunk 
mi és várnak ellenfeleink, amely tisz
tázza a katonai és harctéri helyzetet. ! 
Ehhez az elhatározó győzelemhez adtuk 
meg a lehetőséget azáltal, hogy a hadi
kölcsön jegyzését fényes eredménnyel 
sikerült lezárni, mert elócsaiározásnak 
a döntő ütközethez és feltételnek a bé
kéhez kell tekintenünk ezt az utolsó 
hadikölcsönt. 

* . 
Nem szabad általánosítani, de meg 

kell állapítani, hogy a cinkotai asszony
irtás ügye egy kis borzongást kelt fel 
bennüiik sok minden iránt, vagy elle». 
Elsősorban a legszombeötlóbb az a tény, 
hogy valaki tizenkét éven keresztül .űz
hesse gazságait anélkül, hogy a rendőr
ségnek, vagy bármilyen hatóságnak egy
általán feltűnnének a dolgai. Hiszen ért
jük, mi az a falusi rendőrség, különö

sen ha a rendőr maga is elég közel áll 
a bűnügyhöz, de van egy másik még 
fájdalmasabb, még szomorúbb tény is. 
Az, hogy a mai világban a régi szép 
csajádi kötelékek mennyivel lazábbak, 
mennyivel hidegebbek. Mert el tudjuk-e 
képzelni, hogy eltűnhessen hét nő — 
feltéve, hogy Kiss Bélának valóban csak 
hét áldozata van — anélkül; hogy hoz
zátartozói, akik biztosan vannak, csak 
kissé szorgalmasabban, kissé kiváncsiab-
ban ne kutatnának utána, ha a családi 
és rokoni együttérzés nem veszett volna 
ki meglehetősen az emberekből. 

Hiszen csak elképzelni is szomorú, 
hogy abban a harcban, amelyet az em
berek már a békeidőnek u t o l s ó éveiben 
is végigharcoltak, egyáltalán «ne legye
nek, ne létezzenek meleg érzések, atne-
lyek egymáshoz fűzik a rokonokat, és 

jeihkkel, uevetgé nek és bókokat mondanak 1 
egymásnak. Az uj Belgrád már megteremtő
dött, egyre jobban fejlődik, épül. A rommá 
lőtt hazak lassankint eltünedeznek, a ' törme
lékeket eltakarítják és sok helyen megindult -
az épitkezés, amelyei katonai épitőc apatok 
vegezuek. Ma már csak a Duna felé eső ház
sorokon látszanak meg a bombozás nyomai, 
itt dolgozlak legerősebben nehézkaliberü grá
nátjaink. A folyó felé forduló lalakon hatal
mas szakadások, a legtöbb háznak a tetejéből 
semmi sem maradi, s olt, ahol gyújtógránát 
vágódott be, kormos és füstös falak meredez
nek ég leié. 

- • * 
Az utcákon már vigan csillíngelnek a 

villamosok, most már polgárok is igénybe 
vehetik. Öl irányban haladnak a kocsik, ame
lyeken szerb kalauzok teljesitenek szolgálatot 
Az ellenőrzést karszallages katonák végzik. 

amelyek nem hagyják nyomorultan ei-
veszni a hozzánk tartozókat. Bizonyos, 
hogy ebből a szempontból szomorú és 
furcsa világot vet az emberiség mai 
érzésvilágára ez a Kiss Béla esete 

A másik, hangsúlyozottan és -ulá-
huzottan kiemelendő dolog az. hogy 
mennyire romlottak a családiyiszonyok, 

A azallagou u köietker.ő feliratit K.—u. k. 
jSlrasseouahn. Egy menet ára tiz filter. A 
villamos világítás is már teljesen funkcionál, 
katonáink rendbehozták a vjllamosmQveket, 
amelyeket bombázásunk erősen elpusztított s 
néhány gépet is állítottak fel. Az áramért 
csak a magánosok fizetnek havi kél koronát, 
a katonaság természetesen ingyen veszi igénybe. 

ha ennyi hiszékeny nő akad a világon 
Kiss Béla cinkotai bádogosmester nem 
volt Adonisz. . nem volt szellemileg va
lami nagyon magasan áttó és—mégis-
annyi nőnek tudta, elcsavarni a fejét. 
A feminista akciók levonhatják ebből a 
maguk következtetését, hogy vagy abba 

'kell itagyniok minden agitációjukat, 
1 mert hiszen a nők mégis csak főleg 
i férjhez akarnak menni, vagy pedig egy 
; mindenre kiterjedő igen nagy felvilágo-
i s i t o akciót kell inditaniok. Talán az 
• ilyen akció hozzájárulna a Kiss Béla 
! féle esetek lehetetlenné tételéhez. 

fsak egy ilyen akció.előtt mégis 
! be kellene tiltani a fővárosi napilapok 
\ levelezés rovatát, amely már számtalan 
í bűncselekménynek volt a legvégsőbb 
! inditó oka. ' . 

Belgrádi képek. 
A nem egészen hat hónapos osztrák-

magyar közigazgatás újjáteremtette Belgrádot 
Elétet és uj szilieket varazsolt beléje. Az ut- | 
cák élénkek és forgalmasak, magyar szó hal-
latszik mindenfelé s a déli órákban a Koez-
Milosevan s a Terazijáu élénk korzó van, 
Szerb nők, fekete tüzesszemü lányok a leg- ! 
teljesebb harmóniában sétálnak együtt tiszt-

Piac kellő raa Belgiádbau,—minderűtt ható-
ságilag szabályozott árak mellett árusítanak. 
Az utcákon tökéletes rend és csend uralkodik. 
A rendőri: szolgálatot ugyancsak katonák, 
többnyire magyar népfelkelők látják el. ök 
is karszalagot hordanak ezzel a felírással: 
K. n. k. Militarpollzei. •/,""** 

Az üzletek már legnagyobbrészt mind 
kinyíltak s a főutcán alig van egy kél zárt 
üzlet. A forgalom itt is igen élénk, bár bi
zonyos árucikkekben még nagy a hiány. 
Nap-nap utan sok menekült tér vissza a fő
városba. Ezek ellátásáról a mi kormányzatunk 
gondoskodik a legnagyobb szeretettel. Belg
rádban ma már körülbelül 65.000 ember él. 
A visszatértek közül sok az állami hivatalnok. 
Mindnyájan a legnagyobb , elismeréssel adóz
nak hatóságainknak azért a jó bánásmódért, 
amelyben a visszatérő szerbeket részesitik. A 
katonai hatóság két fürdőt is épített. Egyet 
katonáknak, egyet -polgárok részére. 

Milyen közállapotok várhatók 
a háború után ? 

Bármily hosszura nyúljon is á 
háború, a béke már nem késhet soká. 
Közeledik az idő, midőn megkezdődik a 
romok eltakarítása a háború ütötte se-



bek gyógyítása, az építő munka, _ mely
nek jól átgondolt szilárd alapon való 
keresztülvitelétől függ a nemzet jövője. 
Az most már kétségtelen, hogy a há
ború viharaival nemzetünk büszkén da
colt. A magyarság háborús erényei tün
döklő példákkal ragyognak a/, egész 
világ előtt Csakis azáltal, hogy e 
nemzet, nem számarányának megfelelő, 
banem azt sokszorta meghaladó erkölcsi 
és fizikai erőt áldozott a haza oltárán, 
csakis ez által volt elérhető, hogj ma
gyar hazánk ezer éves területét meg
tartotta és egyben az osztrák-magyar 
monarchia' fennmaradását biztosította. 

'. Megismétlődtek, az ezer év előtti 
honfoglalás küzdelmei. Csakhogy most 
nem elfoglalni, hanem egy egész világ
gal széniben megtartani, biztosítani kel
lett az őseinktől ránk szállolt birtok
állományt. Ha már a történelem világí
tása mellett elmondhatják, bogy ez volt 
a nehezebb feladat Az ezer év előtt itt 
talált kezdetleges szláv államalakulatok 
felbontása egy u j államrendszer felépí
tése sokkal könnyebb feladat volt,- mint 
>v félévszázad óta gondosan és követke
zetesen és amellett nagy elszántsággal 
előkészített szláv roham megtörése és 
hazánk területi épségének , biztosítása. 
Ma már büszkén elmondhatjuk, hogy 
nincs okunk' a honfoglaló hősök előtt 

a v á g y o n i r a T . r i i , 

Nehéz feladat a háború utáni köz-
állapotok mikénti kialakulását illetőleg 
jóslatokba bocsátkozni. Annál nehezebb, 
mert hisz ma már tudjuk, hogy magát 
a háborút lekiutóleg minden éppen 
másként alakult, mint ahogy az közön
séges előrelátással várható volt. Ki tar-
totla lehetségesnek a háború kezdetén, 
hogy az évekig elhúzódhat. Lebecsültük 
önmagunkat, az egész mai generátió 
fizikai erejét, gazdasági helyzetünk el
lenálló képességét, nrert hiszen mindenki 
arra esküdött, hogy n hosszú háborút 
sem emberrel sem anyaggal nem bírjuk 
ki. Hogy-az elmúlt hossza idő a nem
zet ellenálló erejét csak megacélozza, 
hogy azt minden csapás, megpróbálta
tás csak erósebbé teszi, azt csak a va
lóban kiváltságos lelkek láthatták előre, 
akik e nemzet történetének tanulságai 
mellett sziklaszilárdan kitartottak. 

Egy dolog bizonyos és ebben mind
nyájan megnyugodhatunk, akik gyenge 
lélekkel a*bábom utánra gazdasági vál
ságtól, összeeralástól, a túlfeszített gaz
dasági erők megroppanásától tartanak. 
Ha a magyar nemzetben az ország 
egész gazdasági constructiójában a há
ború alatt, tehát sokkal nehezebb körül
mények es el képzel hetlcnü i kedvezőtlenebb 
közgazdasági conjuncturák mellett is 
meg volt az az eleven erő, az. az el-
pusztulhatlan élet-képesség, mely az or
szág közgazdasági életének zavartalan 
folytatását biztosította,' hogy akkor a 
béke-viszonyok helyreállítása után, mikor 
a nemzetek közötti relatiókban a gyű
lölet és szenvedély helyett a józan ész 
araima a valóságos érdekek felismerése 

ismét helyre áll. hogy akkor a most 
művészileg combinált közgazdasági hely
zet mellett, midőn a közgazdasági erők 
elosztása és csoportosítása veszélyezte
tett pontra oly biztosan és tökéletesen 
eszközölhető, közgazdasági összeroppa
násról komolyan szó sem lehet. 

H I R E K. 
Jubiláló alispánunk. Most van 10 éve 

hncy Herbst Géza Vas varmegye törvényható
sága által alispánná választatott. Az elmúlt 
hétfőn megtartott varmegyei gyü!ésen,az el
nöki meiíhyiló Otán Sárai Szabó László dr. 
bizottsági tag hatalinal bőszeddel üdvözölte 
az alispánt, rámutatva arra a nagy haladásra, 
mit a vármegye e 10 év alatt tett s mely 
Herbsl G -za nevéhez fűződik. Az alispán 
meghatva köszönte meg a nem várt ovációt, 
áz erdemeket pedig tisztviselőtársaira hárította. 
Majd a küldöttségek keresték föl az ünnepelt 
alispánt. Több előkelőség részint személyesen, 
részint Írásban és táviratban gratulált. 

Kinevezések. A főispán dr. Polczer 
Dezső németujvári és Hauler János sárvári 
sznlgabirókat tiszteletbeli főszolgabírókká ne
vezte ki. 

Hangverseny. A helybeli Vöröskereszt 
Egylet június 4-ikén, vasárnap este >/,9-kor a 
Griff-szálló nagytermében hangversenyt rendez 
a czelldömölki járás rokkantalapja javára a 
következő műkedvelők szíves közreműködésé-
vel: LMutsch lrmusta uileáu], Daiabáj" Ernő, 
Kis József zongoratanár (Pápa), Szüts Gyula 
orvostanhallgató (Nagyvárad), Holler Konrád 
b»ncés tanár (Pápa), Kftsz Konrád hegedűmű
vész i Kőszegi. Fábián Gyula főreáliskolai ta
nár (Szombathely). A részletes műsort lapunk 
következő számában és a m'ghi vökön közöljük. 

A páriái Zeppelin-szelelölynk. A pá
risi földalatti vasút méniimontanti atagutjánik 
már régi idő óta nagyon rossz a levegője és 
a mérnökök eddig hasztalan törték a fejüket, 
h^gy milyen módon lehetne a földalatti alag-
uljanak ezt a restét szellőztetni. Az egyik 
Zeppelin, amely annak, idején látogatást tett 
a párisi DQUlevard fölött, segített ezen a ba 
jon: ledobott bombája, mint emlékezetes, át
fúrta a földalatti villamos alagutja fölött az 
utca kövezetet.és azóta ott nagy tölcsér tá
tong, amelyen bőségesen jar ki és be a levegő. 
Mint a párisi .Liberté* irja. most elhatároz
ták, hogy a Zeppelin vájta tölcsért nem fogják 
betemetni, hanem tudós műszakiak terve sze
rint .kiképezik* óriás s,.etelőlyukka. Történelmi 
nevezetességét pedig emléktáblával fogják 
megjelölni a párisi városatyák. 

Nyomdaipari anyagok drágulása. A 
könyvnyomdái es könyvkötészeti nyersanyagok 
ára elsejétől fogva 30 százalékkal ismét emel
kedett A háború óta ezek a cikkek a követ
kezőkép drágultak: A fogalmazó papir 150 
százalékkal, a simított nyomópapír 120 száza
lékkal, színes papírok 130 százalékkal, famen
tes papír 140 százalékkal, pellur (átíró) papír 
160 százalékkal, gépíró papir és levélpapír 90 
százalékkal, csomagolópapírok 150 százalékkal, 
könyv- és okmácypapir 100 százalékkal, kar
tonok 125 százalékkal, levélboritékok 95 szá
zalékkal, festékanyag 600 százalékkal, kemé
nyítő 200 százalékkal, dekli 120 százalékkal, 
kOnyvkötő-vászon és spárga 190 százalékkal, 
enyv 120 százalékkal, olaj 150 százalékkal, 
terpentin 155 százalékkal, fűző-drót 50 száza
lékkal, finom rud-óo 1100 százalékkal drágult 
meg. Ne csodálkozzék tehát senki azon, ha a 
régi árba'n nem tud a nyomdász szállítani. 

Tájékoztató. Több oldalról panaszolt 
visszaélések meggátlása végett a Hadsegélyező 
Hivatal a következőkre figyelmezteti a haza-
6as és áldozatkész közönséget: 1. A Hadse-
gélyező Hivatal ügynököket egyáltalán nem 
alkalmaz és nem foglalkoztat. Aki a Hadu. 
gélyező Hivatal nevében, részére vagy javára 
gyűjt, vagy ariisit: feltétlenül visszaélést követ 
el és a legközelebbi rendőrhatóságnak át
adandó. 2. Egyes magáncégek — áruik ela
dási árából — jövedelem részesedést ajánla-
nak fel a Hadsegélyező Hivatalnak. Az ilyen 
cégek ügynököket is szoktak alkalmazni. Az 
általuk kötelezöleg felmutatandó aláirási ive
ken és magukon az árukon 1s fel van tüntetve, 
hogy-a Hadsegélyező Hivatal mennyit kap az 
árusítandó műtárgy után. Ha tehát ügynök . 
jelentkezik, ezt feltétlenül egy magáncég küldte 
ki, aki áz árusítással rendes kereskedelmi 
tevékenységet fejt ki és mellesleg juttat a 
jótékony célnak annyit, amennyit a Hadsegé
lyező Hivatal árun, vagy a gyüjtőiveii igazul. 
Ezeknek az ügynököknek is tilos olyan kije
lentést tenniük, hogy ők a hivatal neveben 
vagy megbízásából járnak el és hogy tevé
kenységük a hivatal .javára* szolgál, mert a ' 
hivatal az ilyen terjesztés üzleti hátterét ille
tőleg nem kívánja" £ nagyközönséget tájéko
zatlanságban tartani. 3. A Hadsegélyező Hiva
tal általában kéri a hazafias közönséget, hogy 
vásároljon a hivatal jótékonysági záróbélye
geiből és szívesen látja, ha kereskedők ilyen 
bélyegek felragasztásával keresményükből szin
tén juttatnak a jótékony célra. Óva intünk 
azonban mindenkit attól, hogy a Hadsegélyező 
bélyeggel ellátott árut a Hadsegélyező Hivatal 
kiadványának tekintse, mert ilyen bélyeget 
mindenki vásárolhat és jelentősége tisztán 
abban áll, hogy azt a szerény összeget, amely 

bélyeg értékének megfelel, a hivatal tényleg 
megkapta.—Azokkal n képokkol, képei ábra. 
zolatokkal, hímzett — és más művészileg 
értéktelen emléklapokkal, amelyeket magán
vállalkozók az országban szerte árusítanak, 
— a hivatal nem vállal semmi közösséget és 
figyelmezteti a közönséget, hogy azoknak 
többnyire magasan megállapított árából csak 
a bélyegen feltűntetett összeg jut a jótékony 
célra. A többi a kereskedőnek és az ügynök
nek"' a keresménye. 4. A Hadsegélyező Hivatal 

i által péozgyttjtésre — és Hadsegélyező Szö
vetségi tagok gyűjtésére hivatalosan kiadott 
gyüjtöivek, továbbá a Magyar Nők Korona 
Alapjának szelvényei — mindenült a helyi 
társadalom i-mert vezelő elemeinek gondjaira 
vaunak bizva, akiknek önzetlen tevékenységét 
arelmondoltak természete erüleg nem erintik. 
Budapest, 1916 év március havában. A ra. 
kir. honvédelmi miuisterium Hadsegélyező 
HivalaTáöak' vezetője: Kirchner s. k. altá
bornagy. 

Pénzintezetek szövetsége. A vidéki 
péozintézetek az ennult héten tartották meg 
alakuló gyűlésüket A szövetségben helyet 
foglal a Kemenesaljái Közg. Hitelbank is. 

Uj esküdtek. A szombathelyi törvény
székhez a juninsi esküdteket kisorsolták. Köz
tük találjuk Fischer Mór kávést Jánosházárúi, 
dr. Maróthy László földbirtokost Kaidról, 
Szalay János vbirót, Molnár Lajos órást, Klein 
Jakab háztulajdonost Czelldömölkről. 

Férjhez a l jak a h a d i á r r a leáayokit 
Országszerte nagyarányú mozgalom indult 
meg a vagyontalan hadiárvák érdekébea A 
mozgalom vezetőinek az a célja, hogy évi 10 
koronás befizetésekből alapot létesítenek es 
abból a vagyontalan hadiárvák 18. életévük 
betöltése után, amikor önállósítani akarják 
magukat, az iparuk folytatásához szükséges 
eszközöket kapnák meg, a módosabbak ma
gasabb tanulmányokat is folytatnának, a férj
hezmenő leányokat pedig kiházasitásiik al
kalmával kelengyével, varrógéppel és egyéb 
szükséges dolgokkal látnák el. A mozgalom
hoz már eddig is több vármegye csatlakozott. 



szám. 

Halálozás. Mily megilletődéssel véltük Katónak holttesteinek hazaszállítása. 
a következő gyászjelentést: Alulírottak ugy a 1916. evi májns !.ó 1-töl — október l - ig 
maguk, valamint az Összes rokonság nevében egészségügyi okokból, az Összes hadmiveleti 
fájdalomtól megtört szívvel tudatják, a felejt- | és hadtáptcrületen elesettek, valamint beteg
hetetlen jó férj, apa, após, testvér és nagyapa \ ség vagy sebesülésben elhunytak holttesteinek 
Hőbe Ignác földbirtokosnak 1916. évi májns | kihaotolása és elszállítása nem engedélyezte
tte 19-én délelőtt 10 órakor életének 66-ik, 
boldog házasságának 41 ik évélien rövid 
szenvedés után történt gyászos elhunytál. A 
megboldogult hűlt teteme f. evi május hó 21 én 
délután fél 4 órakor tog az ág. h. ev. egyház 
szertartása szerint- örök nyugalomra helyez
tetni. Vönöczk, 1916. május 19. Nyugodjék j 

^békében! Özv. Hőbe Ignacne szül. mesteri 
r 8éstéry Karolin neje. Hőbe Lajos, Hőbe Ka- | 
rolio, Hőbe Jenő gyenuetei. rákost Nemes | 
István veje, mesteri Mestery Lídia menye. 
Hőbe Károly testvére. Nemes Erzsébet, Nemes 
Katalin, Hőbe Gyula, Hőbe Bela unokái. 

ÁZ első rokkantotthon. A kormány 
tudvalevőleg megvette Batthyány Lajos gróf 
v. b. t. t. ikervári kastélyát a hozzátartozó 
parkkal együtt, hol 120 rokkant részére léte
sítenek otthont. Az átadás hivatalosan va
sárnap történt meg. 

Szomjasak az oroszok. Az atyuska bi 
rodaimában, a mindenek cárja, a háború ki-

tik. A korábban engedélyezett kihantolások és 
j átszállítások május hó folyamán még fogana-I tosithatok. Ujabb kérvények elatasittatnak. 

Jégkár-biztosításokat a legelőnyösebb 
! feltétetek mellett felvesz, osztálysursjegyeket 
! elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
[ CzeUdömölkön. ' 

Miért esett az esi t Az idöjóslással 
sokan szeretnek foglalkozni, főleg azonban a 
gazdák, akiknek az időjárás az elsőrendű 
létkérdés. Vaunak bizonyos, általánosan is
mert jelek, melyekből az eljövendő időjárásra 
meglehetős pontossággal iehet következtetni. 
Igy tudjuk, hogy ha a holdnak udvara van; 
a kakas sokat kukorékol; a leveli béka bre
keg; a hangyák csoportosan mászkálnak: — 
eső lesz. Viszont, ha este piros az égbolt, 
vagy ha a szamár ordít: — szél lesz! Van
nak azonban helyi jelentőségű adatok is, me
lyekből az elkövetkezendő időjárásra megle 

törésekor szigora ultimátumot intézett népé- I hetós biztosan lehet jósolni. Igy nálunk 
hez, melyben megtiltotta, hogy pálinkát igya
nak. Tagadhatatlan, hogy ez a parancs minden 
kOrülmenyek közt csak javára szolgálhat a 
népnek. A jó muszkák azonban nagyon szom
jasak és testük-lelkűk egy kis wutki ntán sir. 
Igyekeznek mindenképpen kijátszani a wntki-
tilalmal, és ha nem megy máskép, >ha ló 
nincs, szamár is jó< elvének alapján a lehető 

• legkülönbözőbb rafinált szeszékkel élnek. Meg
isznak ők mindent, sósborszeszt, politúrt, de
naturált és nem denaturált spirituszt Szigorú 
büntetés vár arra, aki a törvényt kijatsza, 
igy hát e aaeseekot olnoveaik; Browningnak, 

CzeUdömölkön biztosra vehető az eső, ha a 
Somlyó hegy egészen' közel latszik; ha a 
>Schöntag« kaszáitat, vagy ha a vendéglősok 
»kertmeguyn;i,t« tartanak. Sőt egy ur akkor 
is biztosra veszi az esőt, ha felhúzza a — 
pepita nadrágját — A » kerthelyiségek* 
megnyitására nézve azonban sem a •gaz
da'*, sem a publikum érdekében nem 
kívánjuk a -jövendölés igazát; úgyszintén 
a pepita nadrágos ur sem sokat viselje 
az idén ezen ruhadarabot, vagy testessé 
meg, mert az esőre nincs nagy szükségünk I 

(KeUmveuM.) 

A mügyapjn feltalálója. A Frankfurter 
Zeitung jelentése szerint egy svájci embernek 
több külföldi szakember segítségévéi sikerült a 
gyapjút teljesen helyettesítő anyagot előállítani. 
Több évi kísérlet után a felfedező bizonyos 
speciális eljárással nOvényi szöveteket oly 
módon preparált, hogy ezek teljesen hasonlóak 
a gyapjúhoz és csekély mennyiségű valódi 
gyapjú hozzákeverésével szövésre alkalmasok. 
Ez a gyapjút helyettesítő anyag szövetté dol
gozható lel és miuőségbeu versenyez a tiszta 
gyapjúval. Szakemberek a találmányt korszak
alkotónak mondják, mert körülbelül _ félannyi 
költséggel állitható elő, mint a tiszta gy.ipju. 

Tflz. A mnlt héten Eszterházy Sándor 
gróf kemenesmagasi uradalmában egyik leg
nagyobb istálló meggyulladt, mely még más
nap reggel is égett Sok apró jószág elégett, 
a szarvasmarhákat sikerült megmenteni. A 
kár mintegy 10 ezer korona. A csendőrség 
nyomoz. -

A megtakarított óra értékéből 

juttassunk valamit a rokkant hősöknek. 

Vadászbérlet. A vOnöczki vadászterü
letet a napokban megtartott nyilvános árve
résen Nagy Lajos körjegyző vette ki. 

Eapporton kell kérni a mezőgazdasági 
szabadságot Illetékes helyről közlik a közön
séggel, hogy katonai szolgálatba álló egyének
nek mezőgazdasági munkára való szabadsá
golás iránti kérelmét személyesen kell kihall
gatáson előterjesztenie. A családtagok közben
járása felesleges, azt figyelembe nem veszik 
8 a közigazgatási hatóságokhoz benyújtott 

Dreaduoughtnak és más hadi jelige alatt fo
gyasztják az alkoholt. A politúr és denaturált 
szeszgyárak ijesztő módon elszaporodtak és 
ugy látszik, hogy-ez ellen nem tudnak sem
miképpen sem védekezni Oroszországban. Igaz, 
hogy manapság sokkal több sört isznak az 
atyuska birodalmában, mint békében, de a 
nemzeti ital mégis csak a pálinka maradt, ez 
a narkózis felel meg legjobban a szegény, 
sötétszellemü népnek. Nemcsak az egyszerűbb, 
hanem a jobb osztályhoz tartozók is hódol
nak a páliukaivás szenvedélyének. Igy a kor
mányzó eayik parancsában közli, hogy az 
orvosi rendeletre kiadott cognac és rum 
mennyiségek messze túlhaladjak a kórházi 
kötelékében elfosyaszthatő mennyiséget és 
igy figyelmezteti az orvosokat még egyszer, és 
utoljára, hogy lehetőleg tartózkodjanak szeszes 
italok rendelésétől. Még érdekesebb a parancs
nak az alábbi része, melyben a kormányzó 
az állatorvosokhoz fordul, de itt már a leg
nagyobb felháborodás hangján konstatálja, 
hogy uagyoo sürün fordul elő, hogy állator
vosok lovaknak és marhaunak írnak cognac 
és rum recepteket. A kormányzó nagyon is 
valószínűnek tartja, hogy azokat a jobbfajta 
szeszeket nem négy, hanem két lábu állatok 
használják, és éppen ezért a legszigorúbban 
eltiltja az állatorvosokat ilyen fajta OzelmektOI. 

Tilos a tábori csomagokban élelmi
szert küldeni. A közönség ismételt figyelmez
tetés ellenére a tábori csomagokban még 
mindig könnyen romló élelmiszereket is küld. 
A kereskedelemügyi miniszter ismét figyelmez
teti a közönséget, hogy a tábori csomagokban 
könnyen romló élelmiszert ne helyezzen el. A 
postahivataloknak joguk van gyanú esetén a 
csomagot a feladás alkalmával a feladóval a 
postahivatalban felbontatni s ekkor, — vagy 
ha a kezelés későbbi szakában megállapítják, 
hogy á csomagban meg nem engedett élelmi
szer van. kötelesek a csomagot feltétlenül 
visszautasítani, ha pedig azt a felvevő hiva
taltól már elszállították, kötelesek azt a feladó 
költségére visszaküldeni. 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A celldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti Oditö-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
GyömOrey György (Inta) naponta 10 I . tej, 
Takács Józsefné kenyér, 1 és fél liter tej, 6 
tojás, Deutsch Gyulánk 30 K, 1 tyúk, Klafil 
Gyula naponta 6 üveg szódavíz. . .. 

Dj háborus imák is énekek, dr. Pécsi 
Gusztáv szép alkalmi imáival és a 'Stella 
maris* uj dallámu kotlájával, a Stampay 
• Énekek és fmák< ingyen melleklete. Külön 
10 lii.er az elesett tanítók árváinak javára. 
Viszontelaru-itük.iak frco 6 fillér. Kapható 
Köbölkuton. 

A Kemenesaljái Kizg. Hitelbank, mint 
a Haffitermeny r. t. megbízottja, zöldintel 
nyújtásával foglalkozik. Az ezen intézetnél 
jegyzett hadikölcsön kötvények megérkeztek 
és azok a hivatalos órák alatt átvehetők. 

A posta gyorsasága. Ha a statisztuko-
sok mindent felölelő figyelme arra is kiter
jedne, hogy a postai küldemények mennyi idő 
alatt érnek el Lissaboutól Kamcsatkáig vagy 
Tromsőtől a Fokvárosig stb., ezúttal furcsa 
számadat kerülne a Szombathely—Pápa tá
volságát jelző rubrikába. Természeteseu ez 
esetben azt a képes ieveiezo-lap.it kellene 
irányadóul tekinteniük, melyen az njéy alkal
mából két szombathelyi unoka halmozta el 
Pápán lakó nagyanyját jokivánataival. Történt 
ugyanis, hogy a két ifjú keblében 1913. évi 
szeptember hó 30-án frissen fakadó meleg 
érzelmek támadtak azért, mert a jó Isten 
megengedte érni azt, grószmutter magas élet
kora ellenére átlépte a világteremtésélől szá
mított 5673-ik esztendő küszöbét. Ezek a hő 
vágyaktól áradozó szent érzelmek aztán egy 
anzichton nyertek kifejezést a vele együtt ke
rültek postára. Konstatálnunk kell, hogy a 
Teremtő nem igen alkalmazkodott ezúttal a 
postai tervezet kOIOmbeu mintaszerű működé
séhez, amely 1916. évi. május 8-án kézbe
sítette. 

ilyen—kénéiiiek csak késleltetik ez Igy 
intézését. 

A vasárnapi munkaszünet ajabb mó
dosítása. Nemrég jelent rn.it a belügymi
niszter rendelete, mely a vasárnapi munka-
szünetet teljesen a habom előtti állapotnak 
megfelelően állította vissza. Most ujabb ren
delet érkezett, mely azt közli, hogy a belügy
miniszter a minap akként módosította á 
vasáruapi munkaszünelről szóló rendeletet, 
hogy tekintettel az enyhe tel folytán való 
jéghiányra, az élelmiszerüzletek vasárnapon
ként és általában a munkaszüneti napokon 
délután 6 órától este 9 ig nyitva lehessenek. 

Jotékunycéln magyar állam sorsjáték. 
Ö cs. és királyi Felségének legfelső elhatáro
zása alnpjan a budapesti m. kir. lollójövedéki 
igazgatóság minden másfél évben jotékonycélu 
állaim sorsjátékot rendez, melynek tiszta jöve
delmét közhasznú és jótékony célokra fordít
ják A budapesti m. kir. lottójövedéki igazga
tóság jelenleg a XXXII ik állami sorsjátékot 
rendezi 475.000 K készpénz nyereménnyel. A 
főnyeremény 200.000 K, és méa 14884 nye
remény van 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 
1000. 500 stb. nyereményekkel. Az összes 
nyereményeket készpénzben fizetik ki . A sors
jegy roppaot olcsósága és a sok kedvező 
nyerési esély folytán a köz javára működő 
emberbaráti intézmények érdekében felhívjuk 
t. olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt álló 
XXXII ik jótékonycelu állami sorsjáték támo
gatására. A hozást visszavonhatlanul f. é. jú
nius hó 15 én a lollójövedéki igazgatóság 
(Budapest, IX., Vámpalota) tartja meg. Sors
jegyek az összeg előzetes beküldése mellett a 
m. kir. lollójövedéki igazgatóságtól (Budapest, 
IX.. Vámpalota) portómentesen küldetnek, 
ezenkívül kaphatók a dohánytőzsdékben, bank 
és váltóüzletekben, posta-, vám- és adóhiva
talokban és vasúti állomásokon. A m. kir. 
lottójövedéki igazgatóság kívánatra bárkinek 
díjtalanul és portómentesen küldi ezen sors
játék részletes játéktervét. Egy sorsjegy ára 
4 korona. 

http://ieveiezo-lap.it
http://rn.it


Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Elsó Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi föügynöksege. 

Betéteket elfogadónk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölest, bet uyuitnnk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
JnUálog-kölcsönöket folyósítunk. 

Pénzbeszedeseket és kiuzetésezet eszközlünk. 
Beváltnak szelvényeket.kisorolt értékpapírokat 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékekel. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosilék mel-
'lett kölcsönzőnk. 

Elfogadunk: tűz, élet és jég biztosításokat az 
Ekő Magy. Á'l. Bizt. társaság részére. 

Gaz aságí cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Ssőtetkeset< kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

[Megvételre] 
k e r e s e k 

egy könnyű 1 lovas kocsit, 

egy vagy két üléssel. 

Clm a KIADÓBAN. 

Kiadó: DtnkgreTO I 

(2 ö z í ü r d ö 
Pápán 

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

pénteken, szombaton és vasárnap, 

egész nap nyitva. 

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

Kádfürdő a bét minden 
napján használható. 

m 

: XXXIMk magyar királyi 

jótékonycélu ál lamsorsjáték. 
Ezen pénz-sorsjáték r.melhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog 
fordíttatni. Ezen sor-.ia: kuafc összesen 14885 nyeiemenye van, melyeknek összes ér

téke 475 000 koronara rug készpénzben; 

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben. 
Továbbá: 

1 fónyer. — — 
1 „ — — 
1 „ — — 
t „ — — 
5 nyer. i 1000 K 
6 „ „ 600 .. 

10 ., „ 850 „ 

30.000 K készp. 
80.000 „ 
10.000 „ „ 
5.000 „ u 

6.000 „ 
8.500 „ „ 
8.500 „ „ 

80 nyer. á 200 K 4.000 K készp. 
40 „ „ 150 K S.OOO „ ,, 

. 100 „ „ 100 „ 10.000 „ 
"ÍOO „ „ 60 „ 10000 „ „ 

. 2500 „ „ 20 „ 50.000 „ „ 
12000 „ „ 10 „ 120.000 „ 
14885 nyer összesen 475.000 K . készp. 

Hnzas visszavonhatatlanul 1916. évi jnnlns hő 15-én. 
Etf.v sorsjeg-v á r a 4 k o r o n a . 

Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a magyar kir. Iottójovedéki igazgatóságtól Budapesten 
.Vámp&lota) portómentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sohiva-
tjunál, KI haszes ^wrii^aHomssnknn s a legt »bb dohánytözsdében és váltó-üzletben. Játéktervet in

gyen és bérmentve küld 
- — - _ A j n a g j > - _ k j r ^ ^ 

99' A T L A S " -

A S B E S T C E M E N T P A L A 
versenyen kívül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag. 

A z o n n a l i s z á l l í t á s r a 
minden mennyiségben kapható. 

Védjegy Védjegy 

„A T L A S" 
Asbestcementpalagyár 

ÍfflCBnd.pest.Részyénytársaság. Tele i én : 
179 - 80. 

Központi iroda: Bndapest, V., Dorottyán. R a. Gyár Budafok. * 

& Kemenesaljái Takarékpénztár R. 
Hint a IV. hadikölcsön hivatalos aláírási helye jegyzéseket 
' r l f O g a d az eredeti feltételek melleti-
í'e /ilágositásokkal — vidékieknek levélben is — készséggel szolgál az IGAZGATÓSÁG. 

.N>^g?IS??-JBJS.lgre.ve- Nándor rillánycrtr^bcrandezettkönyvnyomdájában; tMtdoarotk. 


