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I kölcsönös engedmények és a véres az. akire az őrzést bízták,- bogy az
Pünkösd.
j
mu(b emlékei! elfeledtető megbékélés itthom.iaradt asszonyoknak adjon az Ö
könyörületéssége—elég erkölcsi erőt,
A szentlélek megjelenésének ünne-~^éfrd hangulata.
pén fiatal, tüzes várakozás tölti he a
Imádkozzunk, hogy a létünkért hogy ellentállva minden csábitásnak,
sziveket. A. piros lángnyelvek, az ujjá- messze földön küzdő katonáink sebeit kísérletnek, derült, tiszta tekintettél
ébredésnek a jobb jövendő forró re gyógyítsa meg a legnagyobb orvos a várhassák a küszöbön a házuknak
ménységével sugározzák a földön járó természet és az egészséges szervezet az urát és elmondhassanak minden
emberek egész lényét, ábrándokkal bi e l l e n t á l l ó ereje és a szenvedett sebek zavar, szépítés és hazugság nélkül
lincseli le a csalódott emberiséget; ezen helye, mint diadalmas érdemrend meg mindent, ami történt azóta, hogy a
napokon nem a fatalista lemondás, a különböztetett tiszteletet juttasson a férfit harcba hívta a hontvédő kötelesség.
végzetbe való beletörődés, hanem a hősöknek az országban, amelynek ha
Imádkozzunk, hogy a vérmezőkön
kínokból, gyötrelmekből, bilincsekből tárait ellenséges lulirfvei szemben drága járt magyar milliók, akiknek a köteles
való felszabadulás /.soltárai harsognak testükkel védelmezték' meg.
ségük volt hosszú hónapokon keresztül
és szállnak az azúrkék ég felé. Véres
Imádkozzunk, bogy a szentlélek e m b e r t e s t be s z ó r n i a halálthozó go
háború ezen esztendejének pünkösd iblete világosítsa meg az itthon mara lyók ezreit, akiknek a háború kényesére
ünnepén a szentlélek ihletétől emelke dottak leikél varázsos erejével és űzze kiragadta kezükből a békés polgári
dett lélekkel imádkozunk a mennyek el az érvényesülés porondjáról azokat munka szerszámait és hangjuk lágy
Urához, hogy hozza el számunkra a a lelketlen kufárokat, akik kapzsi ösz csengését a hajrás rohamok, a vad,
halálthozó rémességekoek végét. Imád- tönüktől elvakítva, önző démonoktól lihegő, élethalálharcok keménnyé érdé-"
kozunk, hogy a magyar millióknak, hajlva a világháború
világháború dfámSjaüöl ff Hiteitek, akik annyi lialálliöigést hallótkiknek háború nélkül is eleget kell maguk számára szorongatott embertár- lak és borzalmat éltek á l , visszálérhestrtísídeniök azért, ^ogy^awagyar áltaiti -^aiWeT^tararnvtf Mnca^arrnadákat tral-j •Jenek mielőbb a H»éke tűzhelyére és
ugy térjenek vissza, lényükből törlődjön
legyőzhesse a vele ellentétes törekvésű moznak fel
Imádkozzunk, hogy az osztály-szel- - ki minden kemény dacos és szertélen
és régebb kultúrájú, gazdasági és ipari
fejlettségű osztagok fojtogató versenyét, lém embert embertől elválasztó gonosz- i — a munka rendjébe nem való — vonás,
Imádkozzunk, hogy a békés polszegre akaszthassák a véres kardot és sága, amelyet a veszélyben levő haza i
folytathassák az áldásos béke müveit. künn a harctereken teljesen megszün- • gárok, akiket - csak ez a világháború
Imádkozzunk, hogy a szeretet tetett és az összeölelkezett i-s! vénség leli muszkát, rácot, taliánt verő hősökké,
visszatérve a földre, a szentlélek csók gyönyörű harmóniájába rendezett, itt j levetve a csukaszürkét ismét jámbor
jától magasztosult testvériség szellemé benn a magyar töldön -se támadhasson hivő ábrázattal, szelíd, szorgos, csendes,
ben dolgozhasson ismét Szent István fel többé és a jogok_és kötelességek j imádságos szeretettel műveljék a haza
népe, eltakarításán a romoknak, vi- egyenlősége az érzések-egységét is váltsa 1 földjét és folytassák a rájuk váró- pol
gári hivatások. üzemét, f e l e d j é k el a
gasztalásán a szenvedőknek, gyógyítá ki á szivekből.
Imádkozzunk, hogy a szentlélek, ' háborút, mint egy szörnyű véres álmot
sán, rémséges és tátongó sebeknek,
amelyet más néven' Jóságnak, Igazság- j és váljanak ismét a békés munka ki
amit a népek tusája ütött.
Imádkozzunk, hogy a háború vi nak és Szeretetnek hívnak, minden i tartó hőseivé.
Imádkozzunk, hogy ez legyen as
harától elszakadt kötelékek, amelyek a templomban, minden egyház hívőiének
faiokat a kuliura egyetemessége, a jó lényébe beáradva, a véres idők emlékéi, i utolsó-véres pünkösdje a magyarnak
ság és erkölcs nemzetközisége révén a háború ütötte sebeket-a jó cselekvé- és a szentlélek világosítsa fel elvakult
összegyü|tve ismét átfonja illatos vi- éek balzsamával oszlassa el, gyógyítsa be. ellenségeink elméjét és vezesse őket a
Imádkoztunk, hogy a hősök visz- j béke útjára, hogy magyar karoknak ne
rágkoszorujávai az emberiséget és gyű
lölet sötét árnyékát oszlassa el a meg-' szatértére váró magyar hajléknak tisz- i kelljen többet rombolni, zúzni, ölni.
H. B.
értés szelíd szavára az egymásnak adolt taságát, erkölcsét és jólétét megőrizze
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cséplést
kedvező feltételek mellett e l-f b g. a d .
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nyerhető lápunk szerkesztőségében.

k Vöröskereszt hangversenye. Nem-fAi aj géwet*pfl>áana. Néhai jó- orezlehet csodálkozni, hogy olyan nagy érdeklő- Gálos Mihály plébános halaiával megüresedett
dés mntatkozott; hiszen miud csupa neves a gércei plébánia. A helybeli közbirtokosság,
művész szerepelt a műsoron, melynek minden . mint kegyúr most betöltötte a plébániát
egyes száma után olyan hatalmas tapsvihar I Gosztolya Mihály alsólendvai (Zala m.) «i .
pünkösd napján.
kerekedett, hogy majd minden számot megnj- | lánnal,~ki a vasmegyei Jakfa községbeo,
1905 ben szenteltetett
ráztak, ráadasoztak. Leszámítva a minden te- | 1877-bén született, 1905-ben
kintetben és a legkényesebb Ízlést és légszi- áldozópappá. Az nj plébános, ki hosszabb
1916.
gorubb kritikát is kielégítő zeneszámokat, ideig volt Alsólendván káplán, uj állását már
[ különösen meg kell emlékeznünk Deutsch elfoglalta. (Gércze a jánosházai r. kath. esps! Irrauskáról, ki a fiayelmet teljesen lekötő sza resi kerületben van.)
valatával akárhány jelenlévő férfinak is könyMozi. Az Apolló Mozi a Griff szállodá
Piros pünkösd napján kivirult a rózsa; j nyéket csalt szemébe; Tóth Annuska, vendég ban ma délután 6 és este fél 9 órai kezdettel
Piros a i ég alja; piroslik a rónai — szereplő pápái bájos úrhölgy, hatalmas, a nagy ünnepi előadást tart. A tanulságos és
j szivekig ható fnvolaszerü hangjavai oly íre- humoros képek mellett szerepel a műsoron
Békés embereknek háza ég amottan; i netikus tapsokat aratott, hogy, a közkivánat- egy nagyszabású 4 felvonásos kalandos és
Emitt meg piros vér csergedez a porbanl 1 nak engedve, több gyönyörű dalt énekelt izgalmas dráma. Helyárak randesek. Az elő
adások alatt cigányzene játszik.
;
M
j Kaptak is mindketten olyan hatalmas virág
• i á t ádáz fenevad, ártatlan prédára: csokrokat, hogy az átadó hadfi csakúgy ros
Hitközségi adólajstrom közszemlén.
Rohant ránk az ellen ádáz vad hordája, kadozott -TitaTtnkrA közönség pedig—sokkal j eaatjiittMr^^
S foly a gyilkos tusa, életre-haláira; jobban ismeri Kis József pápai zongoratanar
f. hó 9-ikén tartott gyűlésén a hitközség 1915.
nak, .Holler Konrád, Szüts Gyula, Fábián évi számadását és 1916-ra szóló költségveté
Lenni vagy nem lenni: ez a kérdés
G-ynla és Barabás Ernő művészi képességeit, sét, jigyszintén az 1916. évre szólj.adólyst[már ma!
hogysem azokat dicsérnünk kellene. Elég ha romol határozatilas elfogadta. A számadást,
annyit emiitünk meg, hogy a művész urak és költségvetést és 1916 iki adólajstromot 191$.
S mint dühös oroszlán, mely kölykeit
-Ttz-TniTlrt«ttefeM--fc^^
[védi, hegedül játszó művész ur 0:iö.i • magukat i •
sémiére bocsájtja á plébánia hiválálbán, az
A magyar az ellent üti-, veri-, tépi
multák felül és művészetükkel a megértő esetleges megfellebbezések megtétele miatt.
I
közönségnek
egy
felejthetetlen
este
kellemes
Hága ezer sebből vérzik, de nem enged:
Tekeverseny. A Czelldömölki Vasutas
Rabigába nem dől a gyűlölt ellennek I | emlékét szerezték meg. Holler Konrád tanár szövetség ma vasárnap éjr holnap héi főn a Ko
i urat.a hangverseny buzgó és láradhatlan renrona-szálloda kerthelyiségében részben könyv
Nagy Isten, segitsd meg, segitsd meg i dezéseert külön dicséret illeti meg. Az erköl- tára, részbén pedig hadi jótékonycélra dijlekei esi sikeren kivül az anyagi siker is nagysze[a magyart! i r ü n e k mondható, amennyiben a járás rokkant versenyt rendez. A tekepálya fedve vau, a
Hogy kivívja végre a dicső diadalt! I katonái javára 1700 koronán félül folyt be. verseny esős időben i s megtartatik. NyereHadd«nyiijék, mint régen, a pünkösdi i A hangversenyen varosunk és járásunk nri menytárgyak : I sö dij gyümölcstartó két tá
1
[rózsa, társadalmának — csekély kivétellel — a színe- nyérral. II. vajtartó III. tintatartó. IV. tálacska.
i java megjelent; sőt messzebb vidékről is V. gyümölcs és virágtartó. VI. gyümölcstál.
S vérpiros hazakat ringasson a róna! jöttek az igazan élvezetes hangversenyre. Ugy VII. zsebvillany-látnpá. VIIL cukortartó. DL
halljuk, nemsokára ismét lesz. alkalmunk (JUkoRziirú. gX.—suteiuéiif tányér.' XI
~
LÜ1SZ LAJUS.
: gyönyörködni a mostani szereplök művé- | emlék-gyűrű. X I I . zsebgyujtó-készlet. Az ösz
Jnnins 8-án, az 1867. évi királykoro- :: szelében. — Felülfizettek: Ostffyasszonyfai .szes tárgyak kinai ezüstből vannak és meg
názás évfordu óján délelőtt 9 órakor a hely fogolytábor tisztikara, Pfetffer Ottó (Vönöczk) tekinthetők Molnár Lajos és Komatits' Emit
beli apátsági templomban ünnepélyes isteni--' 100—100, dr. Marólhy László (Káld), Háczky j órás és ékszerészek kirakatában. 3 dobás ára
tisztelet volt, melyen több hivatal képviseltette Laura 50—50, gróf C:iraky Gvörgy_(Dénesfa) 30 fillér. A verseny kezdete mindkét napon
magát. A köz-, polgári fiui-kola; is ekkor 40, gróf Batthyány Pál (Z i'.acsány), Bardossy j délután 2 órakor.
tartotta »Te Donra • ma! évzáró ünnepel r é t Zoltán (Alsómesteri) 30—30, Wallnér Sándor j
Beteg körjegyző. Andalíts Lajos kisBérmálás Czelldömölkön. Jeleztük már, 24, Mikes János arrtf püspök, Hol ösi Rupert, j köcski körjegyző súlyosan megbetegedett
hogy f. hó 18-an lesz nálunk a bérmálás, Rsflal Mihaty, Batthyány Mariette grófnő ; Három hónapra szabadságoltatván, helyette;
melyre a püspök előző es* 6 ora tájban ér (Zalac-áuy), dr. Berzsenyi Jenő (Ksömjéii), I sitésére ideiglenesen Bayer Géza kemeuesözv. Walhs Gyuiáné grófnő (Pápakovácsi), j magasi segéd jegyző rendeltetett ki.
kezik Sárvárról, hol 17 éli fog bérmálni.
Nunkovíts Dénes (Magyargencs), Karolyi Endre i
, Jégkár biztosításokat a legelőnyösebb
Czelldömölkön mintegy 400 tiérmálkww lesz, j
(Osiffyasszouyfa);,Rosenbeig Gvuiaue (Tápláu- j
Az ólomkatonák bevonulása, X • ijed- ] la), Gneth Gyuia (Felsőőr). Weisz Kálmán ' feltételek melleit felvesz, osztálysorsjegyeket
jenek meg apró gyermekeink; neui.áz ő 120—20, Dimel Géza, Baress' Richárd 18—18, elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hiteibank
játékukról van szó, hanem azon óioihkatc- az egyházask S Z Ö I körjegyzőség gyűjtése Egy- ! Czelldömölkön.
A cigány és a postaláda. Pénteken
nákfól, melyek-a-kuliura szolgálatában állót- , hazasktíszö, Várkesző es Keia^iésszenipéteren i
délelőtt egy cigány állott meg egyik levéllak : az ólombetűkről. Á kormány ugyanis el- í
15 K 84 611., Sivo Em.i (K:-sonilyo), dr,
I szekrény előtt, hogy sürgős levelét beledobja
rendelte, hogy minden nyomda betüíeinkész- }
Király J.inos 15—15, dr. Hetthéssy E es, dr.
I Körülnézi s látja, hogy a ládikának kétfel.ll
létének le^ ilabb 10% a a Fémközpnntuak
Graner Euiőne (Budapest), Göttmaon Bódog,
i is van nyilasa, igy nem tudta, hogy melyik
Budapestre beszállittas.-ek. Lapunk nyomdája a
Hiteibank, özv.,dr, -Balassa Jenőné, Kemenes
i oldalon
d o b j a be. Végre a közelben
állók
héten 3 méb rmazsa betűiemet szolgáltatott be. ji
aljái Takarékpénztár,' Szüts Gyu a (Papa),
| megkérdeztek tőié, hogy merre akarja küldeni
így lesznek a holt betűkből eleven — ördögök! j
_Szabo Károly, özv. Szögyóny-Marich Ferencne
Vallásos ünnepély. A kemenesaljai grófnő," Spisics János (Vönöczk), Klein Vilmos, ! a levelet? A cigány azt mondta, hogy Jánoság, h. ev, egyházmegye belmissziói egyesület.' dr. Pletnits Ferenc, özv. Nyulász Istvanné, | háza felé; tehát az ellenkező oldalon kell
maradandó emlékű vallásos ünnepélyt tartott dr. Berzsonyi Dezső, Steinér Gyula (Muencs), bedobni. Mikor a cigányt meggyőzték róla,
Nagysimonyiban folyó hó 4-én a következő Deutsch Gyula, Molnár Gáborné (Csönge), | hogy ha nem ott dobja bele, akkor más
műsorral: 1. Közének. 2. Ima. mondotta Mód üeutsen Mor (Ksömjén). Sutter Ede (Keuyeri). J irányba megy levele, beledobta s nagy háláAladár nagysitnonyi lelkész. 3. Közének. 4. Simon József, Pick Hennkne (Bécs), Horváth 1 val köszönte meg azLOtbaigazitást!
írásmagyarázat, tartotta Varge Gyula egyház Béla (Duka), Rosenberg Miksa 10—10, Gütis'Zsebtolvajlás. Varga Imréniczki gazda
megyei esperes. 5. Közének. 6. Szabad elő berger Iguac (Alsóság) 9, Lingl Valérián 8, csütörtökön az ebédutáni vonallal akart Czelladás, tartotta Nagy István zalaistvándi lel dr. Bisitzky András, Horváth Ernő (Csönge) dömöikről Pápára utazni. Felszállása alkal
kész. 7, Záró ima, mondotta a "nagysimonyi 7—7, Huchthausen Ede,Loránth Gyula, Wal mával a nagy tolongásban két egyenruhába
lelkész. 8. Közének. A nagy számmal megje lenstein Károly 6 = 6 , Somogyi Aladár, Németh öltözött katona lellökíe, miközben ugy érezte,
lent hivek buzgósággal s nag. érdeklődéssel Márkus, Spitzer Adolf, Weíler Gáspár, Weisz hogy tárcájától megkönnyítették, valószínűen
hallgatták végig a nagyhatású ünnepélyt.'
Árpád (Csönge), Baross Imre, özv. Weöres I
> alaptalanul, mert" eltűntek a katonák,
Cxelldömölkiek hadikölcsönjegyzóse Sándorné (Csönge) 5—5, Takách Emil, Hónig de a tárca is.^—•. 1300 kroncsival. Éber
vidéken. A Pápai Hírlapban olvastuk: A Sámuel, Remete Dénes, Reif Dávid, Dráveczk'y esendőrségünk azonban hamarosan, még más
Klein Testvérek czelldömölki cég és mátyus- Árpad, Heimler Adolf Fiai, Lichschein Arnold, nap, kézrekeritette két rovottmultu katonai
hazi bérlők, illetőleg a cég egyes tagjai r é  Weisz Izidor, dr. Koltay Bertalan, László szolgálatot teljesítő hadfi személyében, kiket
széről a következő hadikölcsönjegyzések tör Ferencne 4—4, Vécsey Tamás (Békás), Ta éppen akkor csipték nyakon, mikor javában
téntek az egyes pénzintézeteknél: A Pápai kách Jenőné, Schurmann Szörény, Reidl Ist eregették le torkukon a. könnyen szerzett
Takarékpénztárnál 150.000 K, a Pápa városi ván, Katona Fülöp, Marton Izidor 3—3, dr. bankókon vásárolt nedűt Az ügyes, de mégis
és vidéki Takarékpénztárnál 25.000 K, a Pá Scheiber Zsigmond, Zanathy Bódog, Luncz ügyetlenjómadarakal egyenlőre őrizetbe vettet
pai Közgazdasági Banknál 20.000 K, a Szom Alajos, Blettler Pal, Gémes Imre (Szombat
Égő vasúti kocsi. « mult hó végen
bathelyi Mezőgazdasági és Hitelbanknál 50.000 hely), Záborszky Sándor, Makranczy József, i egyik nap a vinári állomásra délután 4 óraK. a Pesti Magyar -Kereskedelmi Banknál dr. Havasy Béla, Sipöcz Juliska, Horváth Mi- j kor a Czelldömölk felöl beérkező tehervonat
.£.000 K, a czelldömölki Kemenesaljái Hitel
hály, Ban János, Tóth Viktorné. Herzleld Mór egyik kocsija lángokban állott, Az éppen jelen
ánknál 75.000 K , - p o s t a t a x a r é t T t ó
Islgy Déjiés,' N . J í ^ S t e r n Józsefné, volt csendőrség és a vasúti személyzet elot**"f
»i
™ b j "i-m-a,
<.«., U K I U
juoeiue,
von csenaorseg es a
""tíöüü Krösszesen 205:000
—Reich I m r e l - r , í , B o r b r Ká|BJy-áCB,8 kostatótr-tottar* íüzet A kár ezideig ismeretlen.
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Csépeltetök figyelmébe ajánljuk lapunk

Jótékonycélu magyar állam sorsjáték.
' AioBáayok a sebesült katonák ré
mai számában erre vonatkozólag megjelent Ocs.es királyi Felségének legfelső elhatáro szére. A czelldömölki. Vöröskereszt-kórház
_iurdetést A nagyszabása vállalat kedvező lel- I zása alapján a budapesti m. kir. lottójövedéki és vasali Oditő-állomás részére az utóbbi
tételek mellett elfogad megbízatást aradal- I igazgatóság minden másfél évben jótékonycélu héten a következő adományok érkeztek:
máktól, földbirtokosoktól, bérlőktől, kisgaz- { állami sorsjátékot rendez, melynek tiszta jöve Gyömörey György (Inta) naponta 10 I . t e j .
dáktól, ha szándékokat szerkesztőségünkkel delmét közhaszna és jótékony célokra fordít Nagy Sándor (Hetye) 10 zsák horgonya. Honi g
közlik. ~.
—
ják. A budapesti m. kir. lottójövedéki .igazgi- Sámuetné zöldség, Peier Janosné 3 K, KlafII
Vizsga az óvodában. A helybeli apáca- I tóság jelenleg a XXXII ik állami sorsjátékot Gyula naponta 6 üveg szódavíz, Járási rok
zárdában levő óvoda f. hó 12-én (holnap) rendezi 475.000 K készpénz nyereménnyel. A kant-alapnak özr. Hőbe Ignácné (Vönöct:)
délután tél 4 órai kezdettel tartja a zárda főnyeremény 200.000 K, és még 14884 nye 10 K, ifj. Jankó Sándorné (Vönöczk) 5 K.
advaron záróünnepéljét. A megjelenők bizo remény van 30.000, 20.000, 10.000, 5000,
nyára ismét kellemes órákat tölthetnek a kis 1000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes
apróságok mókái közt
nyereményeket készpénzben fizetik ki. A sors
Kemenesaljái Közg. Hitelbank
Vas hnszfilléresek. A jövő hónapban jegy roppant olcsósága é> a sok kedvező
nyerési
esély folytán a kőz javára működő
kerül forgalomba Ausztriában «s Magyarorszá
Részvénytársaság Czelldömölk.
gon egyidejűleg az uj vas huszfilléres, amely emberbaráti intézmények érdekében felhívjak
t
olvasóinkat
a
jelenleg
rendezés
alatt
álló
As
Osztrák-Magyar Bank meUéUtelye.
nek veresével az állami peozverőműhelyekben
XXXII ik jótékonycélu állami sorsjáték támo Első Magyar Általános Biztosító Társasai
már majdnem egészen elkészültek.
Betöltik a Mai halalt halt tanítók al gatására. A hozást visszavonhallannl t. é. jú
kerületi főttgysakséfe.
j a s á t . A harctéren hősi Irabrtrhalt tanítók nius hó 15-én a lottójövedéki igazgatóság
állásának betöltése ügyében a közokt, minisz (Budapest, IX., Vámpalota) tartja meg. Sors Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
térium fölmerült esetekből folyóan ugy halá- jegyek az összeg előzetes beküldése mellett a
számlára.
' rozott ujabban, hogy az állás végleges betöl m. kir. lottójövedéki igazgatóságtól (Budapest,
Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra.
IX.,
Vámpalota)
.portómentesen
küldetnek,
téséhez elegendő a /Veszteségi lajstrom igazo
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra.
lása, valamint a katonai, vagy polgári ha ezenkívül kaphatók a doháoytőzsdékben, bank Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláo
és
váltóüzletekben,
posta-,
vámés
adóhiva
tóságoknak a halálesetről szóló hivatalos
mellett,
~7 értesítése. — Ilyenformán járásunkban való talokban és vasúti állomásokon. A m. kir. Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk
lottójövedéki
igazgatóság
kívánatra
bárkinek
színűen rövid idő múlva betöltik a vöoöczki
és eladunk.
és kemenesmagasi r. k. kántortanifói álláso díjtalanul és portómentesen küldi ezen sors
Jelzálog .kölcsönöket folyósítónk.
játék részletes játéktervét Egy sorsjegy ára
kat is.
Pénzbeszedéseket
és kifizetéseket eszközlünk.
4 korona.
Beváltunk szelvényeketkisorolt értékpapírokat.
Tőrök ifjak Pápán. A török kormány
Szerencsétlenségek Folyó hó 3-án Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség
a magyarnyelv elsajaütasa s mezőgazdasági
ellen elfogadtuk.
szakképzés céljából tizenhat török ifjút küldött Keleden Kercza József 10 éves fiu az ottani
Osztály-sorsjegyeket eladunk.
uradalom kövecsesgödrébe ment fürödni s
a pápai földmivelési iskolába.
A fódözek. Egy részeges szabómester, jóllehet figyelmeztettek, hogy ne menjen Megőrzés végett átveszünk mindennemű
értékekel.
" .'"
kinek hatalmas, borvirágos ugorkaorra ékes mersze a parttól, a jó szót meg nem fogad
kedett ábrázatán, hencegett egyik balatonmel- ván, az úszni nem tudó fiu a vizbefuliadt. A Óvadék-célokra értékpapírokat biztoaitéklmel-.
szerencsétlen
fiu
atyja
hadifogoly
Oroszország
lett kölcsönzőnk.
léki vasúti al oináson és hangos nevetésre
fakasztotta hallgatóságát. Volt ezek között egy ban. Az orvosrendőri vizsgalatot Somogyi Elfogadónk: tüz, elet és jeg biztosításokat az
Aladár
-tb.
főszolgabíró
és
dr.
Götzl
Gyula
.
Első
Magy.
Átt Bizt társaság részére.
fiatal legény, aki már végigküzdötte a háborut Valamennyi fronton, ott is hagyta egyik tb. járásorvos tartotta meg s ez alkalommal Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán
.
eszközöljük.
lábát és alig észrevehető műiab >n járt. Ez is az is megállapittatott, hogy a szerencsétlen
ségért felelősség senkit sem terhel. — Prés- A Banküzlet körébe tartozó mindennemű
jóizüen i/vetett a boriszák hencegésén.
.-ing Jenő a helybeli Marion-fele téglagyár
megbízást elfogadunk.
— Hát te, fiatal barátom, mit röhögsz i téglásmesterének a balkezén a második és
itt, miért nem mégy el inkább a háborúba? ] harmadik ujját inunkaközben a sajtógép le Intezetünk kebelében működő .önsegélyző
Hitel-Szövetkezet- kényelmes heti vissza
— forduit feléje a szabó.
vágta. A vizsgálat folyamatban vau.
fizetésre lüianyos kölcsönösei nynjt.
— Elmegyek én. szívesen, mondja nyugodtan a rokkant legény, ha odaadja bátyám
az orrát dekkungnak !
Tenyeszbikavásar. Tekintettel ' arra,
hogy különösen más vármegyékből igen elénk i
az érdeklődés tenyészbikák iránt, hajlandó a ;
vasmegyei gazdasági egyesület ugy a kereslet I
kielégítése, valamint a ínég meglevő bikák [
eladhat i.sának megkönnyítése céljából Szom
bathelyei!, természetesén minden kötelezettség I
nélkül, egy p ólbikavásart rendezni. Felhívat
nak ennélfogva mindazon tenyésztők, akiknek
tenyésztésre már használható bikáik vannak,
Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségében.
hogy azok szamát és korát lehetőleg minél
előbb a vasmegyei gazdasági egyenlet igaz- '
gatótitkárnal Szombathelyei, bejelenteni szí- I . . 8 3
veskedjenek.
"
, a

Egy jól jövedelmező lakóház
több kisebb-nagyobb lakással kedvező feltételek
mellett azonnal

eladó.

XXXII ik magyar királyi

Eltűntek kutatása as ellenséges fogolytáborokban. A .Katona Nyomozó Jegy- 1
zékt, mely a Magyar Vörös Kérészt Egylet
bpesli Tudósító Irodája vezetőinek: Batthyány i
Lajos gróf és Hadik-Barkóczy Endre gróf j
kiadásában jelenik meg, mar eddig megjelent
nyoto számában közzétett kutatásai során is
jelentős eredményéket ért el. Sok olyan el- j
tűnt katona sorsára derített világosságot, aki
nek személyét illetőleg a hivatalos nyomozás J
holt pontra jutott A szerkesztőségnek legujabban sikerült biztosilanaia a wieni Gémein- {
sames Zentralnachweisebureau utján, hogy j
a Katona-Nyomozó Jegyzék miuden szama i
az ellenséges fogolytáborokba is eljusson s '
ezzel ujabb lehetőséget nyitott arra, hogy •
kutatásai még több esetben és még eredmé- j
ölesebbek legyenek, A Katona-Nyomozó Jegy- j
' zéket B. Virágh Géza szerkeszti. Szerkesztő- ;
ség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Váczi u. !
38., L em., ahot a Kalona-Nyomoző Jegyzék i
közlési feltételei és minden egyéb felvilágositás megtudható..
1

jótékonycélu

államsorsjáték.

Ezen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme küzhasznn. 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:
1 fónyer. '— —
1 '»
— —
1 .
— —
1 „
— —
5 nyer. á 1000 K
6 * „ W0 „
10 ., „ 250 „

30.000 K késip
20.000 „
„
10.000
5.000
6.000 „
„
2.600
2.600

'

2 nv r. .t 200 K
4
„ „ 150 K
100
„ „ 100 „
200
„ „ 60 ,
2500
....'-'ii
12000 . „ 1 0 ,
14885 nyer összesen

--. -;•
4.000 KK kéiip.
6.000 „

10.000 „
WiOO „
50.000 „
120.000 „
476.000 K

készp.

Húzás visszavonhatatlanul 1916. évi június hó 15-én.
Ejpy H o r s j e y y i k r a 4 k o r o n á s .
Sorsjegyek az összeg előzetes bek .Mise mellett a magyar kir. lottójoredéki igazgatósastulBudápes'en
Vimpalota) portómentesen kaldetnek, esenkivül kaphatók valamennyi posta-, adó-, T»m- éa sébijatalnál, ax összes vasúti állomásokon a a legtöbb dohánytözsdébe.i és váltó-üzletben. Játéktervei j n gyen és bérmentve küld

A magy. kir. Lottolövedékl l a i i g t t i i i s

KEMENESALJA

4. oldal.

24. szám.

A közponll kir. telekhivataltól, 941/914. közp. számhoz.
J Q fl y "Z ó- k—0.1—•j^&wjjiakijjB

834 tk. szám

Jrinte^aUiio^^össz^, községek ' batáriban, •. •
A czelldömölki kir járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, folytán pőtlólag a dunántúli h. é. vasút Csáktornya—ukki vonala részére Zalahogy a Dunántúli h. é. vasút Zalabér— I bér és Batyk község határában, ugyanannak pozsony—szombathelyi \onala réSárvár—Bükk—kőszegi vonala részére J szere Hegyfalu és Keményegerszeg községek határában a m. kir. .államvasutak
5 * Nagyköcsk község határában kisajátított nyugati vonala részére Jfagysitke és Sárvár községek határában á cs. kii. szab.
hirtokterületekröl elkészített Összeírás, déli vaspálya kanizsa— lajtaszentmiklósi vonala részére Felsőbükk és Középbflkk
térkép és egyéni kimutatás hitelesíté községek határában a sopron—kőszegi h. é. vasút részére Alsólászlő és Rötrensére 1916. juiius hó 6-ik napjának dek községek határában, végro a kőszeg—szombathelyi h. é. vasút részére Kő
délelőtti 9 órája Sárvár vasúti állomá szeg község határában kisajátított birlokterülelek központi telekkönyvezése cél
jából elkészült kisajátítási zármunkálatok hitelesítésére kitűzött Jbatáridőnek. V
sára tűzetett ki.
Értesíti az érdekelteket, hogy azok
kiknek a kisajátítás, térfogat, valamint
=1
a birtokösszeirásokba bevezetett szolgai
Községek
mak vagy jogosultságok ellen kifogásaik j
vannak, erre vonatkozó észrevételeiket !
as-s
»
Sí
o
a fentebbi határnapon a hitelesítő bízott.3 S
5 ^
ságnak előterjeszthetik.
Azokat pedig, kiknek a kisajátított
I.
Zalabér (hév) :.:
területekért járó s az egyéni kimutatás- !
•©
117/VI.
» (dunántúli hév. csáktornya-ukki
ban kitüntetett kártalanítási vagy kisajá- i
66
II.
Batyk
(hév)
C
é
titási összeg mennyiségére nézve vannak !
4
> (dunántúli hév. csáktornya-ukki
ellenvetéseik, vagy akik ezen összegekre [ 117/V.
III.
Zala vég (hév)
'
207
W
bármilyen cimen igényt tartanak, fölhívja, \
e»
IV.
a
Baltavár (hév)
1
N
S
hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényei- ,
3
V.
Hosszupereszteg (hév)
170ket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916. .'
>
VI.
Bögöte (hév)
5
évi június hó 25-ig annál bizonyosabban i
a
VII.
Vashosszufalu (hév)
1
jelentsék be. mert a bíróság tekintet
>
CulldOnélkül a később jelentkezők észrevéteIX.
Nagyköcsk (hév)
43 motkiib.
leTre és igényeire a kisajátítási és kár- !
•o
Káld (hév)
127
VIII.
talanitási összeget az egyéni kimutatás |
Vásárosmiske (hév)
LX.
1
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a
Gércze (hév)
XI
342
•a
kisajátított területekre bekebelezett vagy i
Kissitke (hév)
XII.
1
felül kebelezett terheknek törlését pedig j 38/XXVI.
» (máv. nyugati vonala)
1
hivatalból fogja elrendelni.
XIII.
Péntekfalu (hév)
Az. egyéni kimutatás, térkép és j
XIV.
Sárvár (hév.)
1
binokősszeirás a telekhivatalban felek ]38|XXVIII
> (máv. nyugati vonala.)
13
által megtekinthető
a>
XV.
Sár (hév.)
4
Kelt Czelldömölk, 1916. június 2 án. I
XVI.
Rábasömjén (hév)
62
Dr. Koltay s. k. kir. járásbiró.
j
•o
XVII.
Rábabogyoszlő (hév)
92
A kiadmány hiteléül
Alsópaty (hév)
2
•cd
xvm
Rozman kir. telekkönyvvezetó.
|
Felsőpaty (hév.) 48
XIX.
Zsédeny (hév.)
10
Nyomtatta és k i a d j a : Dinkgreve N á n d o r Czelldömölk.
XX.
r>.
Hegyfalu (hév)
2
XXI.
» (dunántúli hév. pozsony—szombathelyi v.)|lll
141/VII.
Keményegerszeg (hév)
4e
XXII.
> (dunántúli hév.pozsony—szómbath.
141/VIII
51
XXhl.
Porládony (hév)
•c
52
©
XXIV.
Mesterháza (hév)
7
azonnal kiadó.
XXV.
Csernelház (hév)
7
— A raktár teljesen tűzmentes. —
XXVI.
Damonya (hév)
19
• Értekezni lehet a háztulajdonosnál
XXVII.
Bő (hév)
• •
40
XXVIII.
Bük (hév)
Hollósy-tér 22, szám.
175
17/XIV. Felsőbük (cs. kir. szab. déli vaspálya.)
5
CB
17/L1II.
Középbük (cs. kir. szab. déli vaspálya.)
9
:3
ffl
XXIX.
Csepreg (hév)
357
XXX.
Alsószakony (hév)
36
O ed
XXXI.
Felsőszakony (hév)
85
3 O
XXXII.
Nemesvis (hév)
127
k e r e s e k
XXXIII.
KAptalanvis (hév)
0
a
XXXIV.
Zsira (hév.)
egy könnyii 1 lovas kocsit,
Locimánd
lBlQ. )ul 11
XXXV.
Locsmánd (hév)
432
t. A bmíl
». •. 10 dm
egy vagy két üléssel.
XXXVI.
Repczemicske (hév^
63
XXXVII. Répczesarud (hév)
|£
Clm a KIADÓBAN.
©
201
ed
XXXVIU. Borsmonöstor (hév)
92
XXXIX.
a
Alsólászfó (hév)
111
a.
>
294/XX.
» (sopron—kőszegi hív)
19
•O
XL.
Felsőlászló (hév)
294/XXI.
» (sopron—kőszegi, hév)
12
03 - O
XLI.
Répczekethely (hév)
d:
dömölkön Baross uíca 36. számú
XLH.
Rőtrendek (hév)
sarokház"
1916.
eac
-ed
294/XXII
> (sopron—kőszegi hév)
i. e áll 2 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra
35
juU 13.
s
§
s
XLIII.
Kőszeg (hév)
s'a . '.zzá szükséges mellékhelyiségekből,
|d.-e. 9.
olcsó aron ar mai eladó.
áöszeg—szombathelyi hév)
49
óra
25-éü. ~

II

(

Két tágas
raktárhelyiség

Megvételre^

f
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