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^ A mi terhünk. 
- Gazdák és zsellérek, termeiül; és 

fogyasztók, te hatalmas magyar test
vériség, most közeleg a ti próbatétele-

... lek ideje. A központi hatalmak teljes 
együttműködésének egyik gazdasági meg
nyilvánulásakép jött tétre az a . meg
állapodás Magyarország és a Német bi
rodalom között, hogy mivel az áldott 
magyar föld előbb adja ki magából 
gyümölcsét, a magyar gazda hetekkel 
előbb képes termésének betakarítására, 
mint a német junker; nagy szövetsége-

. sünk,akinek kiébeztetése. az ellenséges 
hatalmak rögeszméjévé vált, a magyar 
földtől kér előleget addig, mig az ő 
aratásának ideje elérkezik. -

A nálnnk nyugalmasan élő orosz 
• foglyok, munkaereje csatlakozik a ma

gyar munkáskezekhez, bogy az aratás 
.szabatos mederben, akadály nélkül 

minél gyorsabban fejeződjék be és 
Németország az előlegezett magyar ter
méssel minden nehézség nélkül egész 
világot megdöbbentő harci ereié leljes-
ségében siettesse a békét, amely most 
már csak ellenségeink' porba alázása 
utján érhető el: Nekünk, itthon mara
dottaknak kötelességünk tehát ennek a 
bajtársi szerződésnek a legtökéletesebb 
megtartása és hogy ezt a ..kötelességet 
teljesíthessük, a legszigorúbb takarékos
ságot, minden fölöslegről való lemon
dást és minden most a hazafiságba és 
az erkölcsbe ütköző mohó" készlelgyüj-
tést a legnagyobb eréllyel ki kell kü
szöbölnünk a magán gazdaságból. Min-

- denki a rendeleti uton becsületesen 
megállapított szükséglet quantumához 
ragaszkodva tartson csak hombárjában a 
föld termésébői, mert az erkölcstelen kész
lethalmozás megnehezíti a Németország
gal kötött bajtársi szerződés teljesítését. 

A magyar állam, amelynek ezer
éves múltja a becsületnek, a gavallér
ságnak, a tisztességnek és lovagiasság
nak aranybelüivel van feljegyezve a 

.világhistóriában, pedig még soha sem 
volt szerződésszegő. Amit a magyar 
honvéd a fronton tanúsít, a törhetetlen 
energiát, hősiességet és önfeláldozást, 
azt kell a fronton távolállóknak is min
den cselekedetükben, különösen a né
met testvér irányában gyakorolni, akinek 
lelkes, odaadó és együtt működésének 
köszönhetjük a gorlicei diadalt, ennek 
a világháborúnak reánk nézve legjelen-

Hiősebb fegyvertényét — és ha pillanat
nyilag érezzük is a kötelességszerű ta
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a n ü n n i részt illető koxtenéotek. 
ieefc és mindennemű pénzillr lékek. * 

e, hogy azokat teljes egészükben 
:öl|ük: 
Kedves barátom! — írja Bugsch 

dparancsnok, — ma feleségemnek 
lőtt levelemben arra Kértem öt, 
y tudassa Veled, miszeiint HOhn 1. 
.apród levélírás közben súlyosan 
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gsebesül't. — Mély fájdalommal és 
z részvéttel tudatom, hogy a szegény 
nemsokára reá meghalt. .— Sebesü-

•e közben elájult és eszméletlen álla
tban szállították be a zászlóalj-parancs-
iksagboz. Nagy völetlenséguek, jobban 
.ondva Isten kifürkészhetetlen akara
tnak kell tekinteni a sebesülést, 
mennyiben kiépített állásban érte a 
alálos schrapnellazilánk, amely veséjét 
.ílépte . . . — Az ezredparancsnokság 
illáspontia közelében..-.helyezem örök 
nyugalomra, hogy személyesen ismer
jem-sírhelyét és temetésénél jelen le
hessek. — A helyről vázlatot fogok 
kúiuenTr^- E I l u^wiRps i f f i r r smisr 
mély fájdalmát, — addig is mig tehe
tem, közvetítsd ugy a tisztikar, valamint 
részemről igaz részvétünket. 

• 
A századparancsnok levele imígy 
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~, - . i eitínk tárják 
s ezért nem tartjuk érdektelennek arra 

szól: 
Mélyen tisztelt Uram' 

Azok .a nehéz harcok, melyek 
Nagyságodtól' oly rettenetes áldozatot 
követeltek, mindezideig megakadályoz
tak abban, hogy századom tisztjei é s 
összes legénysége legmélyebb részvétét 
tolmácsoljam. 

Mi, akik együtt harcoltunk és együtt 
örültünk a nyugalmasabb idők által 
megengedett szerény szórakozásoknak, 
benső barátsággal és meleg szeretettel 
vonzódtnnk Őhozzá. Jelleme, egyénisége 
és férfias bátorsága elöljáróinak legna
gyobb becsülését vívta ki; nemes gon
dolkodása, közvetlen modora és alá
rendeltjeivel szemben mindenkor jóakaró, 
figyelmes és gondoskodó magatartásával 
pedig azok tiszteletét és ragaszkodó 
szeretetét érdemelte ki. 

Mélyen, vigasztalhatatlant érezzük 
a csapást, melyet a sors ránk mért, s 
nem tudunk megnyugodni abban, hogy 
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— As Osztrák BatyaT Bj^-iaejJiű^lja, t 

Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
kertien" főügynőksége. 

Betéteket elfogadónk: betétkflqyvre és folyó
számlára. 

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

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
Jelsálog-kólcsOoöket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetésem eszközlünk. 
BeTáltankszelvényekel,kisorolt értékpapírokat. 
Sorajegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadtuk. 
Osztály-sorsjegy-ket eladunk. 

- Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékeket.,. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk. 

Elfogadunk: tűz, élet és jég biztosításokat az 
Elsó Magy. ÁIL Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást ellogadunk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Bitel-8«óvetkes6t-—kenőimet—heti wssza-

A központi kir. telekhivataltól, 941/914. köip. számhoz. 
J e g y z é k e 
*!'2á1a15feif*!B&í&^^ 

ezen vtmal által I r M l t - W M W M U ^ 
folytán pótlólag a dunánttm-tf-'v?: vasiit-esAk.or»yi>- •• uUu.-Koaala részáro-afa.., 
bér és Batyk község halárában, ugyanannak pozsony—szombathelyi vonala ré
szére Hegyfalu és Keményegerszeg községek határában a m. kir. államvasutak 
nyugati vonala részére Nagysitke és Sárvár községek halárában a cs. kir. szab. 
déli vaspálya kar.izsa— lajtaszentmiklósi vonala részére Felsőbükk éí Középbükk 
községek határában a sopron—kőszegi h. é. vasút részére Alsólászló és Rötrerj-
dek községek határában, végre a kőszeg—szombathelyi h. é". vasút részére Ké-
szeg község határában kisajátított birtokterületek központi telekkönyvezése cfl 
jából elkészült kisajátítási zármunkálatok hitelesítésére kitűzött határidőnek. 

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

[Megvételre! 
k e r e s e k 

egy könnyű 1 lovas kocsit, 

egy vagy két üléssel. 

Cint a KIADÓBAN. 

Nyomtatta éa kiadja: Dinkgreve Nándor Czelldömölk. I 

Árverési hirdetmény. 
Czelldömölk nagyközség képviselő

testületének 1915. évi szeptember hó 
18-án kelt és jogerőre emelkedett ha
tározata alapján ezennel közhírré tétetik, 
hogy említett község 

vadászati joga 
J916. évi augusztus hó 1-től 1922. évi 
h'bruár hó l-ig a jegyzői hivatalban 
fekvő s ott betekinthető feltételek mel
lett Czelldömölk tanácstermében a leg
többet ígérőnek 100 kor. kikiáltási ár 
mellett 1916. évi július hó 16-án d. e. 
8 órakor fog árverés utján bérbeadatni. 

Czelldömölk, 1916. jttiiius hó 17-én 
tartatott képviselőtestületi gyűlés hatá
rozatából : 
Szalay János Loránth Gyula 

biró. főjegyző. | 
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iések és mindennemű penziltetékek, * 

A mi terhünk. 
Gazdák és zsellérek, termelök és 

fogyasztók, te hatalmas magyar test
vériség, most közeleg a ti próbatétele
tek ideje. A központi hatalmak teljes 
együttműködésének egyik gazdasági meg-
nyilvánulásakép jött létre az a meg
állapodás Magyarország és a Német bi
rodalom között, bogy mivel az áldott 
magyar fold előbb adja-ki magából 
gyümölcséi, a magyar gazda betekkel 
előbb képes termésének betakarítására, 
mint a német junker; nagy szövetsége
sünk.akinek kiébeztetése az ellenséges 
hatalmak rögeszméjévé vált, a magyar 
földtől kér előleget addig, mig. az ő 
aratásának ideje elérkezik. 

A nálunk nyugalmasan-élő orosz 
foglyok munkaereje csatlakozik a ma
gyar munkáskezekhez, hogy az aratás 
szabatos mederben, akadály nélkül 
minél gyorsabban fejeződjék be és 
Németország az előlegezett magyar ter
méssel minden nehézség nélkül egész 
világot megdöbbentő harci ereje teljes
ségében siettesse a békél, amely most 
már csak ellenségeink porba alázása 
utján érhető el. Nekünk, itthon mara
dottaknak kötelességünk tehát ennek a 
bajtársi szerződésnek a legtökéletesebb 
megtartása és hogy ezt a kötelességet 
teljesíthessük, a legszigorúbb takarékos
ságot, minden fölöslegről való lemon
dást és minden most a hazafiság ba és 
az erkölcsbe ütköző mohó készletgyüj-
tést a legnagyobb eréllyel ki kell kü
szöbölnünk a magán gazdaságból. Min
denki a rendeleti uton becsületesen 
megállapított szükséglet quantumáboz 
ragaszkodva tartson csak hombárjában a 
föld terméséből, mert az erkölcstelen kész
lethalmozás megnehezíti a Németország
gal kötött bajtársi szerződés teljesítését. 

A magyar állam, amelynek ezer
éves mullja a becsületnek, a gavallér
ságnak, a tisztességnek és lovagiasság
nak aranybetüivel van feljegyezve a 
világhistóriában, pedig még soha sem 
volt szerződéssztgő. Amit a ' magyar 
bonvéd a fronton tanúsít, a törhetetlen 
energiát, hősiességet és önfeláldozást, j 
azt kell a fronton távolállóknak is min
den cselekedetükben, különösen a né
met testvér irányában gyakorolni, akinek 
lelkes, odaadó és együtt működésének 

•köszönhetjük a gorlicei diadalt, ennek 
a világháborúnak reánk nézve legjelen
tősebb fegyvertényét — és ha pillanat
nyilag érezzük is a kötelességszerű ta

karékosság terhét, gondoljunk az orosz 
nyomás alól felszabadult Magyarországra, 
gondoljunk arra, hogy a velünk össze
ölelkezett germán őserő hatalmas lökései 
űzték el az orosz szörnyetegei, a mohó, ; 
nemzeti szabadságont és önérzetet . 
durva kozákmarokkal fojtogató szláv . 
átkot a magyar rónákról. 

Ezért a testvérért meg kell hoz- < 
nunk minden áldozatot és a mi földünk 1 

.természetadta gazdag i erejével támogat- ! 
nunk kell abban a világot renditO hi
vatásában, hogy a szárazon és tengeren 
való hatalmas támadástól sem vissza
riadó lendületével adja meg velünk 
együtt a választ arra a kérdésre, bogy 
kik a legyőzöttek ? ? - felicián. 

r| PRO PATRIA! • • • 

HÖHH K Á B Ó L ! I 

Az egykor szelíden folydogáló, most 
muszkavértől tengerré dagadt Styr men
tén egy frissen hantolt sir emelkedik 
ki. Fölölte az örök némaság esti alkony 
után és a visszatérő éjszakák . gyászos 
sötétsége ölelkezik össze, hogy együtte
sen ontsák a gyógyíthatatlan fájdalom 
szülte keserű könnyeket. A fegyverek 
idegölő zaja után keresett itt meg nem 
szűnő nyugalmat dicsőén küzdött ifjú 
hősünk, Hőhn Károly, aki fiatal véré
nek minden hevével, magyar szivének 
és izmainak teljes erejével védte hazá
ját a cári hordák ellen. A fiatal had
apród gyászos, de hősi kimúlását jelen
lik a harctérről parancsnokai s a leve
lek, melyek egyikét hősünk ezredparancs
noka intézett Záborszky Zoltánhoz, az 
Osztrák-Magyar Bank nagykanizsai in
tézetének főnökéhez, a másikat Bugis 
főhadnagy, századparancsnok Honn Vil
moshoz, a vitézül elesettnek édesatyjá
hoz, teljesen megvilágítják az ifjú fér
fias jellemét, erényeit s mindama tulaj
donságait, melyek által fel- és lefelé 
egyaránt szeretetnek és nagyrabecsülés
nek Örvendett. E levelek az ifjú küz
delmeit, a hősi halál bekövetkezését 
minden részletével együtt elénk tárják 
s ezért nem tartjuk érdektelennek arra 

nézve, hogy azokat teljes egészükben 
leközöljük: 

Kedves barátom! — Írja Bugscb 
ezredparancsnok, — ma feleségemnek 
küldött U-velemben arra kértem Öt, 
hogy tudassa Veled, miszeiint Hőhn t. 
hadapród levélírás közben-' súlyosan 
megsebesült. — Mély fájdalommal és 
igaz részvéttel tudatom, bogy a szegény 
fiu nemsokára reá meghalt. — Sebesü
lése Közben elájult és eszméletlen álla
potban szállították be a zászlóalj-parancs
noksághoz. Nagy véletlenséguek, jobban 
mondva Isten kifürkészhetetlen akara
tának kell tekinteni a sebesülést, 
amennyiben kiépített állásban érte a 
halálos schrapnellszilánk, amely veséjét 
kilépte . . . — Az ezredparancsnokság 
álláspontja közelében helyezem örök 
nyugalomra, hogy személyesen ismer
jem sírhelyét és temetésénél jelen le
hessek. — A helyről vázlatot fogok 
küldeni. — El tudom képzelni a szülök 
mély fájdalmát, -— addig is mig lehe
lem, közvetítsd ugy a tisztikar, valamint 
részemről igaz részvétünket. 

A századparancsnok" levele imígy 
szól: 

Mélyen tiszteli Uram/ 
Azok a nehéz, harcok, melyek 

Nagyságodtól oly rettenetes áldozatot 
követeltek, mindezideig megakadályoz
tak abban, hogy századom tisztjei é s 
összes legénysége legmélyebb részvétét 
tolmácsoljam. 

Mi, akik együtt harcoltunk és együtt 
örültünk a nyugalmasabb idők által 
megengedett szerény szórakozásoknak, 
benső barátsággal és meleg szeretettel 
vonzódtunk Őhozzá Jelleme, egyénisége 
és férfias bátorsága elöljáróinak legna
gyobb becsülését vivta ki; nemes gon
dolkodása, közvetlen modora "és alá
rendeltjeivel szemben mindenkor jóakaró, 
figyelmes és gondoskodó magatartásával 
pedig azok tiszteletét és ragaszkodó 
szeretetét érdemelte ki. 

Mélyen, vigasztal hatatlanul érezzük 
a csapást, melyet a sors ránk mért, s 
nem tudunk megnyugodni abban, hogy 



éppen ő, a legfiatalabb választatott ki 
áldozatnak közülünk. 

t hó 6-án történt, hogy Bogus-
lawka mellett húzódó védelmi állása n-

Nem tudom mikor engedi meg a 
helyzet, hogy ébresztett kedves bará
tunk simához elzarándokoljunk. Bár
melyikünk is legyen az, kinek a kiván-

kat — tőlünk kb. 60 Km-et d é l e b b i k teljesül; kötelességének fogja tar-
harcoló csapatok visszavonulása miatt i tani e helyet pontosan leirni, s fénykép-
— felhagyni megparancsolták. \ felvételeket Nagyságodnak elküldeni. 

Hátramenetünk állandó utóvéd- ' Át ludom érezni a fájdalom nagy-
harcok közt ment végbe, melyskbeu j ságát s szinte látni vélem, mennyire 
Kari a Komarowka község meltetti flt- j lesújtotta a sors e csapása a Szülök 
kőzetben szakaszaval különösen kitün- j és Testvérek lelkét. Itt a vigasztalás J 
tette magát. Itt tanúsított feltűnően bá- I — kegyeletsértö. De mély, baráti sziv-
tor és vitéz magatartásáért kitüntetésre • »el egyült gyászoljuk az elhunytat és 
hozatott javaslatba. J siratjuk az elvesztett, nagyon szeretett 

Folytonos harcok alatt átkelve a I baritól. 
Styr-en, — annak nyugati partján, j Maradok Nagyságodnak tisztelő híve 
Sokul községben foglaltunk állást. 9-én | Sokul, 1916. VI./19. Bugia 
hajnali 2 órakor érkeztünk ide s a 1 főhadnagy, 
század az ezred frontjának legfontosabb I * 
részén nyert felállítást. Hőhn Károlyban, az örök álomra 

. Az ellenség 10, 11, t2 és 13-án ! szenderült ifjúban Hőhn Vilmos, gróf 
— mondhatni erre az egy századra I Somsich Antal ormándi uradalmának 
zúdította mindenféle kaliberű ágyúival I főtisztje és neje szül. Benkő Margit 
pergőtüzet. — 14-én hajnalban már j egyetlen fiukat gyászolják, de a mély 
gyalogsága is megindult ellenünk, de, j részvét nyilvánítása illeti Benkő Károly 
mert tüzelésünkkel ezt visszakergettük, 
— tüzérsége .ismét munkába állott. 

Ezalatt, míg a figyelők szolgálatát az 
állásban ellenőriztem, Karihoz értem, kit 
a sebesültvivők éppen kötözni kezdtek. 

Ő a védelmi állásunkat képező i 

czelldömölki ügyvédet is, aki nejének 
szül. Cbay Irmának a közelmúltban 
való elhunyta után unokája hősi halá
lával most 'már másodszor éli át a 
súlyos megpróbáltatás nehéz napjait 

A gyászoló család ez uton hozza 
mély árokban, egyik honvédé mellett i tudomására összes rokonságinak és 
tartózkodott, midőn egy srapnel telet- | jójsmerőseinek Buk, testvérük, illetve 
tünk robbant. Ennek egy szilinkja se- | aDokAjak hősi halálát, kinek kiomlott, 
besitette meg bal oldalin, a csipő fölött. ; Vére szentelje naggyá, dicsővé és örök-
Bekötözése után 2 ember hordágyon I létüvé e szép magyar hazát, 
azonnal a segélyhelyre szállította; ezek i 
elbeszéléséből tudom, hogy Kart pár j — = ^ 
lépés után eszméletre tért. Kérésére I Fohász, 
kétszer vízzel megitatták, melytől fel- j 
üdülni látszott. Kb. 500 métert teltek 
már meg, midőn azt kérdezte: >Milyen 
a sebesülésein, — felépülök-e? A se-
besültvivók vigasztaló és bátorító sza
vaira megnyugodott, szemeit lehunyva 
— szenderegni kezdeti. E szendergése 
közben érte a balál, előbbi szavai után 
2—3 perc múlva. 

Sebesülése azonnali eszméletlen 
állapotba hozta, — midőn ezt újra 
visszanyerte, — fájdalomról nem pa
naszkodott; elmúlása is fájdalommentes 
volt. .Az ezredsegédtiszt elbeszéléséből 
tudom, hogy deszkakoporsóban, — 
saját ruhájában temették el, az ezred 
parancsnokság álláspontja mellett, — 
sírhelye a fakeresztre irt nevével van 
megjelölve. -

Értéktárgyai, fegyverzete s mindaz, 
ami nála és legényénél található volt, 
az ezredparancsnoksághoz lett beszol
gáltatva. 

Holdnak édes, enyhe fénye, 
Mosolyogj le szelíden 
jtegyré, Völgyre, hol a sok hős 
Csata után megpihen 
S őrködj, hogy szép csendes álom 
Mindegyikre rátaláljon. 

Öléiért ha imát mond, 
Ezüst szálon Vidd oda, 
Ahol anyja, felesége 
S elhagyott kis otthona. 
Aggó szivük hadd érezze: j 
Róluk sző Ő álmot messze. ' 

Holdnak édes, enyhe fénye 
' Mosolyogj le szelíden 

Kis házakra ahol annyi 
Bánatos sziV megpihen 
S őrködj, hogy szép, csendes álom 
Bus lelkükre lopVa szálljon. 

S amit álmod anya,' hitVes, ' 
Ezüst szálon Vidd oda. 
Harcmezőkre, hol naponta 
Terem Vérző, száz caoda. 
Sejtse a hős: anyja s párja 
Róla álmod, Visszavárja. 

I T ríT r~r- isitnntplínwi'Tiiiiwwimi i •i'»iataijim'siii"r 
jHoldnak édes, enyhe fénye, 
őrködj almaik felett 
Es fűzz össze finom szállal 
TáVoli hü sziveket 
S e > fonál megmaradjon c 
Soha ketté ne szakadjon-

FELEKI SAjNDOR. 

Maximált napszámbérek. 
Takách Márton a czelldömölki já

rás főszolgabírója, járásunk területére a 
mezőgazdasági munkálatokért járó nap
számbéreket az alábbi hirdetményben 
feltüntetett összegben állapitolta meg. 

6564/1916. 
Hirdetmény 

A katonai munkásosztagok altat 
teljesítendő mezőgazdasági munkálatok-, 
ért fizetendő szakminy, illetve nap
számbéreket a 7100/916 számú hon
védelmi miniszteri rendelet alapján, a 
mezőgazdasági inankisbizottsig meg
hallgatásával már 4470/916 száma 
rendeletemmel megállapítottam s annak 
közhirrélétele irint az elöljáróságokat 
utasítottam. 

Közhírré teszem ezúttal, hogy a 
nem részért vagy szakmányban dolgozó 
polgári mezőgazdasági napszámosok 
részére ugyancsak ' a .mezőgazdasági 
muokásbizottság meghallgatása után a 
napzzámbéreket czelldömölki járásra 
nézve a következőkbén állapítom meg: 

Férfiaknak: 
kaszálásért -— — — oK-
aratásért — — . — 8-é 
cséplésért — — — . 6 * 
kapálásért — .— — 3 « 
takarításért (hordásért) — 6 < 

Asszonyoknak: 
csépléséit — — — 4 « 
kapálásért — i —'•' — 3 « 
aratásért (marokszedes) — 4 « 
takarításért (hordásért) — 4 « 
Serdült munkaképes gyermekeknek 

és leányoknak: 
csépléséri — — — 4 « 
kapálásért — — — 2 « 
aratásért (marokszedés) — 4 « 

A napszám-bért csakis a munka
napokra és tényleg teljesített munkaidő 
után követelhetik a munkások. A mun
kaidő ezen bérek mellett napkeltétől 
napnyugtáig tart. 

Egyben figyelmeztetem az aratást 
és. mezei munkák végezésére szabadsá
gólt s idehaza lévő katonákat, hogy 
megérkezésüket tartoznak az elöljáróság
nál bejelenteni és hogy minden idejüket 
a mezőgazdaságban töltsék el szorgos 
munkával, s ha a saját földjeiken végei
tek, elsősorban a hadbavonultak csa
ládtagjainak segítsenek, mert ellenkező 
esetben akár az elöljáróság, akár» 
gazdasági bizottság elnöke jogosítva les* 

| azonnal bevonultatni. ' 
Azon hadisegélyt élvező asszonyok

tól, illetve családtagoktól és gyermekek-

I 



töl pedig, akik dojogképesek és dol
gozni nem. akarnál, az elöljáróság jelen
tése alapján a segélyt meg fogom vonni. 

Figyelmeztetem még a munkaadó 
birtokosokai, hogy akik sürgős munkák 
yégzésére munkásokat igényelnek, eset
leg a közerő kirendeihetése vagy mun
kásoknak egyéb módon való biztosit
hatása végeit a helyi inunkásbizottsági 
elnök urakhoz jelentsék be igényeiket, 
kik eziránti előterjesztéseiket hozzám 
haladéktalanul megtenni fogják. 

Nem mulaszthatom el végül ugy 
a munkaadók, mint napszámosok és 
munkások figyelmét arra is felhívni, 
hogy mindazok elten, akik ezen hir
detményben foglalt rendelkezéseket be 
nem tartják vagy bármily módon ki
játszani akarják, a törvény és rendele
tek adta jogomnál fogva, kérlelhetetlen 
szigorral fogok eljárni. 

Nem kételkedem abban, hogy já
rásom polgársága és minden lakosa 
teljes erejével iparkodni 'fog és minden 
lehetőt megtesz, "hogy a mezőgazdasági 
munkák menetében tennakadás ne 
legyen, mégis tekintettel a mai külö
nösen nehéz viszonyokra, nyomatékosan 
figyelmeztetem polgári kötelességeire és 
igy remélhetjük is, hogy összetartással 
és vállvetett munkával fáradtságunknak 
Istentől adott jutalmát — termésünket 
— szerencsésen betakaríthatjuk 

. Czelldömölk, 1916. július 3-án. 
Takách s. 

főszolgabíró. 

H I R E K. 
Jutalmazás. A belügyminiszter a rend 

őri btiiit.-trt eljárásban a közvád képviseleté
ben közreműködő azokat az ügyészeket és 
ügyészi megbízottakat, akik munkásságukkal 
ezt kiérdemelték, jutalmazásban részesítette. 
Városunk ügyészi megbízottja dr. Pletnits 
Ferenc ügyved szintén a megjutalmazottak 
között van. 

A cséplés eredményének bejelentése. 
A kormány rendeletet adott ki a cséplés 
eredményének kOtelezó bejelentésére nézve. 
A cséplőgép-tulajdonosok, ha akár maguk, 
vagy más részére az 1916. évi termésből 
búzát, rozsot, kétszerest, árpát vagy zabot 
csépelnek, kötelesek erről községenként és 
gabouanemenként pontos följegyzest vezetni 
és az elcsépelt mennyiséget a cséplés helyé
nek községi elöljáróságánál bejelenteni. A be
jelentést a cséplőgép birtokosa és ha a gépet 
bérbe adta, a bérlő teszi még. Ugyanegy köz
ségben végzett cséplés eredményét minden 
vasárnap, befejezés esetén pedig azt követő 
napon kell bejelenteni az elöljáróságnál kap
ható bejelentő-lapon. Ha valamelyik l.eien a 
géppel cséplést nem végeztek, vagy az 1916. 
evi időszakra a cséplést véglegesen befejezték, 
ez sziutéu bejelentendő. A községi elöljárósá
gok kötelesek a község térületén lakó cséplő
gép-tulajdonosok, ezek bérlői és a cséplőgép
kezelök névjegyzékét a m. kir. középponti 
statisztikai hivatalnak megküldeni és a be
jelentő-lapokat bizalmas iratként kell kezelniük. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkant hősöknek. 

Óngyilkoisáa. Trunda Arnold szombat 
helyi szabómester a mult hó elején eltűnt. 
Sárvárról irt levelet feleségének, melyben be
jelenti, hogy Öngyilkos lesz. Hiába volt min
den hivatalos és nem hivatalos keresés-körö
zés, nem találtak Trundára. Míg végre Vár 
kesző határában a Rába kivetette a szinte 
felismerhetetlen holttestet, kiben az orvos
rendőri vizsgálatot teljesítő dr.. Hetthéssy Etek 
körórvos és Somogyi Aladár tb. főszolgabíró 
megállapította, hogy azonos Trundávat, aki 
minden kétséget kizárólag öogyilkosságot kö
vetet el. 

Hadseregünk nj egyenruhája. A had
sereg — raiot » Külügy Hadügy írja — leg-. 
közelebb uj egységes egyenruhát kap. Az nj 
ruha — hír szerint — földszínű lesz és az 
egyes fegyvernemeket csak a galléron alkal
mazott kis posztóusik és a nadrág lampasz-
szának színe fogja megkülömböztetni. Végle
ges megállapodás még nincs. Széles körben 
folyik a kipróbálás, kísérletezés a harctéren, 
hogy az uj OttOzet minden hadi igénynek tö
kéletesen megfelelhessen. A modern katona 
ruhájának sportot tűzetnek kell lenni. Amellett 
ízlésesnek is kell lennie, hogy a katona ön
érzetét is emelje. A tábori ruba mellett szük
séges — különösen a tisztek számára — egy 
társasági ruha. Nem mintha a tábori öltözet, 
melyben a katona a harctéren hivatását tel
jesíti, nem a legtiszteletreméltóbb volna, hanem 
a magánélet számára is kell valamivel dísze
sebb öltönyt fenntartani az olyan alkalmakra, 
midőn a polgári férfiközönség frakkot, smo-
kingot vagy gelirokkot Olt Diszkivooulások 
ezentúl úgysem igen lesznek. Ha a csapatot a 
legfelsőbb hadúr megszemléli, vagy valamely 
ezred iz ünnepnapját üli meg, a legillöbb Ot
tOzet ezen alkalomra az, amelyben az ellen
éig elé megyünk E célból tehát a legénység 
számára külön díszruhát rendszeresíteni már 
csak takarékossági szempontból is teljesen 
felesleges volua. Vita tárgyát képezi még a 
löveg, mely mindeu fegyvernem számára 
ugyancsak egyforma lenne. A sisak- létjogo
sultsága újból előtérbe lepett. Bőr tökéletes 
védelmet nem nyújt, a kisebb ep >szdarabokai, 
eltévedi putkalövedekeket mégis felfogj i és ez 
által' a fejsérüléseit lehetőségét korlátozza, mi
által a katonában — ami igen fontos körül
mény — a biztonság érzetét kelü. A sisak 
csak harcban, illetve b-s- idején a nagyobb 
gyakorlatoknál es — mondjuk — őrszolgá
latban volna viselendő. Más egyéb alkalomra 
a zsebbe vagy a kenyértarisznyába eltehető 
puha tábori sapkát kellene rend-zeresiteoi, 
mely mindig kéznél vo|na és kényelmet nyúj
tana a katonának. Az uj egyenruha egységes
ségével meg fog szűnni az egyes fegyverne
mek — különösen a lovasság — oly szembe 
szökő megkülönböztetése. Minden katona egy
forma lesz. A gyalogság, mely a jelen háború 
győzelmeihez és teljesítményeihez az oroszlán
résszel járult hozzá, — mi tűrés tagadás — 
eddig bizony a legszerényebben volt öltöztetve. 
Az uj egyenruha a háború folyamán immár 
a harmadik öltözet, amit a tiszteknek saját
jukból kell beszerezniük. Nem volna méltá
nyos, ba a hadvezetőség az amúgy sem busás 
tiszti gázsikból akarná a tisztek uj öltözetét 
és felszerelését előteremteni. Valószínű,' hogy 
illetékes helyen erre tekintettel is lesznek és 
a tisztek uj ruházatát a kincstár vagy termé -

| szélben fogja kiszolgáltatni, vagy elégendő 
j pénzjutalékot ad, melyből azután minden 
I tiszt maga szerezheti be nj hadiöltönyét. 

A síéna ára. A hadibizottság a széna-
termésért lábán, magyarholdankint (1200 • öl) 
ajánlva 50 , legfeljebb 60 korona, kész szé
náért kazalban vagy' csűrben ajánlva, minőség 
szerint métermázsánkint 8—10 koronát álla
pított meg.-

Iskolaszéki gyűlés. A czelldömölki r-
k. iskolaszék tegnap este 7 órakor a plébá
nián gyűlést tartott, melyen a folyó Ügyeket 
tárgyalták le. 

Hagy földbérlet Hint értesülünk, a 
Deutsch Ignác és Pia. oég hosszabb időn 
bérbe vette az Alroássy grófok nagykiterje
désű sarkad vidéki birtokait. A cégnek ezen 
a vidéken jelentékenyebb cukorgyári érdekelt
sége van. Egyik cégtulajdonos: báró Hatvány 
Béla a sárvári cukorgyár elnökigazgatója és 
fór szvényesa. 

Gyermekek betöröbandája Bndán. Az 
utóbbi időben nagyon sok betörés, tolvajlás 
és zsebmetszés történt Aránylag rövid idő 
alatt minti'uy hatvan-hetven ilyen bűnesetet 
jelentettek be a rendőrségnél, ahol a Karközi 
detektivcsoporlot bízták meg a nyomozással. 
Nyomozásuk első szakában a detektívek meg
állapították, hogy ezeket a sflrün ismét lődő 
betöréseket és lopásokat gyermekek követték 
el. Egyszer azután sikerült egy gyermeket 
rajtacsípni, amint Bud-iu az Attila körúton 
Mátyás Péter utazó zsebéből az órát ki akarta 
lopni';',:* fiút behozták a főkapitányságra és 
variálni kezdték. Hosszas tagadás- után nagy-
nehezen megvallotta a fiatal bűnös, hogy tagja 
egy tolvajbandanak, amely tizenegy 9—16év 
között levő gyermekből áll. A banda vezetőjét 
Nick Winternek hívták. Elmondotta a öu, aki 
egyébként negyven-negyvenöt bűnesetet ismert 
be, hogy bandájuknak valóságos tolvajiskolája 
volt és megnevezte társait, .akik nagyrészt -
iparosszülők gyermeket A legnagyobb betörés, 
amit elkövettek, László Béládé A'tila-körut 
70 számú lakásán t'irtént, ahonnan tObb ezer 
korona értékű ékszert, fehérneműt és készpénzt 
vittek el. A betöréseket— csoportokra oszolva 
végezték. Mikor az egyik csoport végrehajtotta 
a kieszelt tervet, egy másik csoport utána 
ment — detektívek szerepében — s megálla
pították a hibákat, amiket a betörésnél eset
leg elkövettek, hogy azt a következő esetek
ben meg ne ismételjék. Rendes betörő , sót 
kasszafuró szerszámaik is valtak s az uj 
Szent János korházban ápolói keztyüket is 
loptak, hogy bűncselekményeik alkalmával ne 
hagyjanak ujjlenyomatot A megtévedt fiukat 
a gyermek bíróság elé állítják. 

A h u ára 1779-ben. Újvidék város 
levéltárában őrzött régi poros akták között 
egy érdekes és főleg aktuális árjegyzékre 
akadtak, amely szerint 1779. március 29-én 
a hus- és zsirféléket a kővetkező árakon bo
csátották forgalomba; 

Hizlalt ökörhus fontja 
tehénhus • 
borjúhús » 
sertéshús » 
szalonna > 
faggyúgyertya » 
füstölt szalonna > 
füstölt sertéshús » 6 » 

A mai horribilis hns- és zsirárak mellett 
ezek a régi jó időkből való árak szinte hihe
tetlennek lünnek fel, pedig elsárgult, hiteles 
pecsétes akták tanúsítják, hogy ez valamikor 
valóság volt. Boldog idők! 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt nórház 
és vasúti üdilö állomás részére az utóbbi 
hiten a következő adományok érkeztek: 
Gyömön y György (Inta) naponta 10 liter tej, 
Kemenesmagasi kOzség 328 drb. tojás, özv. 
Takách Jenöné káposzta. Csuha Lajo né ká
poszta, KlalTi Gyula naponta 6 üveg szódavíz, 
özv. Takács,Jenöné 80 korona*és cigaretta: 

Betörök jártak Hosszuperesztegen Szabó 
Ferenc es Bonta János gazdák hazában és 
elemeltek mindent, ami csak kezük ügyébe 
akadt Ruhát, pénzt, oldalast Eddig mindig á 
cigányokra volt a gyanú, most azok össze 
vannak fogdosva. Valószínűleg szökött orosz 
foglyok a tettesek, akiket majd kézre kerít a 
nyomozó csendőrség. 1 
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Oroszország iám gonioakadik a hadi-
árvákrol. Szentpétervárról jelentik: A hábn-
rubxn elesettek özvegyeiről és árváiról való 
gondoskodás fölött a dnmábau megindult vita 
•>• r.n. Knsrainszki pénzügyminiszter azt a 
kijelentést tette, hogy erre a célra nincs már 
e. vétlen kopek sem. i\ minisztéinek ez a ki
jelentése élénk megütközést keltett a képvise
lők köreben, Singarev a kormánynak ezt az 
álláspontját a cinizmns legmagasabb fokának 
bélyegezte. A hadseregbe való belépéstől már 
unyis eléggé idegenkednek és ez az ellenszenv 
• kormánynak eme szinte büntetendő cselek
vés számba menő kijelentése következtében 

• erősödni fog. A baloldal rettenetes lármába 
tort ki. Knsminszki ezekkel a szavakkal sza
kította félbe a szónokot — A kormány nem 
vállalhatja a hátramaradottak ellátását, mert 

. ez túlságosan sok pénzbe kerül. Az államnak 
'.- c.-.ik ua.ynn csekély érdeke fűződik ahhoz, 

hogy a harcosok családjainak jól menjen a 
dolguk. A? elesettek gyermekeiknek semmi 
jogok sincs ahhoz, hogy támogatást követei
jenek. Ez tisztán a magáujótékonyság dolga. 

Két tágas 
r a k t á r h e l y i s é g 

azonnal kiadó. 
— A raktár teljesen tűzmentes — 

Értekezni lehet a háztulajdonosnál 

Hollósy-tér 22. szám. 

Kiadó: Dinkgrevc Nándor. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldómölk 

Ai Osztrák-Magyar Bank mellekhelye. 
Blsó Magyar Altaláaos Biztosító Társaság 

kertlett ttflgynéksége. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

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

mellett. 
Értékpapírokat és kUlfö-di pénzeket veszünk 

és eladunk. 
Jelaalog-köicsönöket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltuk szelvényekelJúsoroU értékpapírokat 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadtuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékekei. 

Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzőnk. 

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

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást ellogadunk. 

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

fizetésre jutányos ko'csönöket nyújt 

KATOtlÁÍNK ÉLETnEríTÖJt A 

„SZAMITttC" 
TETUPOR 

Legbiztosabb szer a kiütéses tituszt 
terjesztő ruhatetvek ellen 

OjógytártkbiD, drogériákban már mint kén tábori 
CIO mag (csak a cimct kell nhrnb kapható 1 koronáért. 
Kérjünk azooban batiroxottan ,,8ianitec"-port, mert 
mint minden jónak, ennek ia akadt silány utánzata. 
Abol nem volna kapható oda 3 dobozt utánvéttel küld, 

Anbar ojójytira, Kokáos. 
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S A J T : 
többféle 

kemény és lágy 
sajtokat legfinomabb minő
ségben gyárt, továbbá állan

dóan eredeti 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

G ő z f ü r d ő 
P á p á n 

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

pesteken, szombaton és vasárui , 

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 hét minden nap
ján használható. 

Több garnitúrával rendelkező cséplőgéptulajdonos 

kedcVező feltételek mellett e l f o g a d . 
. Bővebb értesités nyerhető lapunk szerkesztőségében. 

NyosMtott Oinkgrcve Nándor villtnycrórr bwaadcaett kOeTvayosa dijában, Ceüdhnólk. 


