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kMéUfatal:
GrildBMlkni,

Í a saaBeni reszt iUeto közlemények,
és mindennemű pénzilletékek. *'

Az uri vádlottak.

! ezek a marhaözér dilettánsok bár pom| pás és imponáló energiát fejlettek ki
abban, hogy a 'Beschoiliche Guader és
ungarischer Depulierter« ezen a
I
lulrealis terrénumon is megtalálja azt
a nyereséget, melyet-az állatkereskede
lem évtizedes praxisu vén rókái értek
el, céljaik szolgálatába szegődtették azt
a közjogi állást és pozíciót is, amelyét
nem marhaszállitások konzorciumok lé
tesítésére, hanem ennél magasabb rendübb és közérdekübb feladatok meg
valósítására kaptak a köztől. Ennek
megállapítása után a társadalom ítélete
a bírói határozattól teljesen függetlenül
marasztaló lesz nemcsak a két uri

III. főgymn., Szikora Arnold. I I . főgymu.
Maxián Pál III. polgári, Mihálovich Pál I I .
A pozsonyi törvényszék nagy ta
förealiskolai, O'gyay Oszkár III. fögymn. és
a i !
nácstermében érdekes és frivol senzáSi.-ir.-i József III. főgyimnáziumi tanulóból;
ciók kereszttüzében vergődnek casinó6 altistaból, névszeriut Nyiry Pál HL főgyimn„
lovagok, fehér kezű gavallérok a meg
. Holubek Jenő IV. p ,1a, Dávid Zoltán III.
torló igazságszolgáltatás eres nyomása
| főgyinn., Puschmann Teodor lyoeumi, Nekovár
alatt. A pozsonyi bünper, a világháború
József III polg., Skupen Lajos I I . kereskedelmi
folyama alatt szomorúan ismeretes, sőt
iskolai tanulóból; 5 tenoristából,. névszeriot
chablonossá' vált tényállást tárt fel,
Holba Emil VII. főreál., Paulovich Géza VII.
kapzsiságtól elvakultságot, a megenge
főgymo., Makay Fereuc VII. főg,mn., Zach
dettnél nagyobb nyereségei, törvénytelen
Miklós I I . keresk., Vrba Nándor I I I . polg. is
eszközökkel kicsikarni akaró kórképet.
kolai tanulóból; a végül 5 basszistából, aérA haderő céljaira vásárolt marhák só
szerint Schubert Ferenc VII. főgymn., Németh
val, paprikával és itatással dopungolása,
József VIIr-4őgymn.,-Kemény Lajos I I I . keresk.
fájdalom, igen gyakorta foglalkoztatja a
Egyenes Kálmán III.. polg. iskolai tanulóból és
Laraprechl Ottóból,-akrmosrrvégezte^a kei
bíróságokat, a p7>zsc^C^^
szereplő személyek társadalmi helyzete { v e d
és képviselő urakkal szemben is, kedelmi iskolát.
ad pikantériát és anélkül, hogy elébe | akik ezt a konzorciumot szóval vagy
Az. énekművészet e felülmúlhatatlan
vágnánk a bíróságok határozatáffík, [ teWel támogatták,
remekét az értelmi szerző hálás viszonzásul
Ez a társadalmi ódium, ismételjük, óhajtja nyújtani ama nagy áldozatkészségért
megállapítjuk, hogy akár marasztaló.
akár^feltnentő lesz a törvényszék ítélete a cselekmény criminalilásától teljesen melyben legutóbbi hangversenye alkalmával
az Ivánka Imre és Rudnay Alajos tár függetlenül hárul a maga teljes súlyá részesítették. A bef.ilyó önkéntes áU'ornauyok
sadalmi, sőt közjogi tekintéllyel felruhá val Ivánka Imre és a bünpörben szer egy>««észe az- énekkar útiköltségének . fedezé
zott személye remélhetőleg végleg vagy replő nem hivatásos manipuláns társai sere fog fordíttatni.
legalább is hosszú időre eltűnik a ma vállaira, mert társadalmi berendezésünk
.4 templomban előadandó egyházi énegyar élet látóhatáráról és ezek az urak a hivatásokat, jogokat és kötelezettsé kek műsora: 1. aj Müller: i) salutaris hostia.
geket
szigorúan
elhatáiölva
egymástól,
bus szögletekbe húzódva tanulják meg,
b) Dumont: Kyrie. e) Coroelius: Betlehem
1
hogy a_ konzorciumos vállalkozás, ha nem engedi meg legalább erkö csileg Énekkar. 2. a) Obertier: Áhítat, b) Willeke:.
azt nem a hivatásos nagytőke, ipar, azt, hogy a haszonszerzési vagy vara- I Imádság. (Hárfa és hegedű). 3. a) Liszt: Ave
vagy termelés egészséges cooperaciója, zsától vezetve az, akinek a templomok llaria. b) Szüzeknek Szem Szüze, c) Rózsahanem a társadalmi állás vagy össze ból ki kell űznie a kufárokat, csak füzér. Éuekkar. 4. a) Gounod: Ave Maria, b)
azért ólálkodjék az erkölcsi és társa
köttetésekkel való erőszakos stenkerHandel: Largo. (Hárfa, hegedű, orgona). 5. a)
dalmi tekintély templomcsarnokában,
kedés és közjogi vagy hivatali pozíció
Mozart: Ave verum. b) Rheinberger: Polyphohogy annak erejével elfoglalhassa a
kihasználása létesítette a társadalmi er kufárok helyét é s . mohó étvágyával nikus motelt. Énekkar. — Figyelmeztetés. A .
hely szentségére való tekintettel feltétlen csen
kölcs törvényeinek, de különösen a előlük nyelje el a zsákmányt.
H. B.
des és megfelelő magatartást kérünk. — Az
hivatali és közjogi állás puritánizmusá
egyes műsorszámok között ki- vagy bemenni
val nem egyeztethető össze.
nem lehet. Kézi műsor 10 fillérért lesz árusítva.
Megengedjük, hogy a képviselő és
2 K. FelOIGzelések köszönettel
prépost Urak a marhaszállitó konzor
P. Felicián Czelldömölkön. Belépti-dij
fogadtatnak.
cium számára csak a nevüknek és
P. Felicián pozsonyi főhercegi nevelő
Az égyházj éoekek előadása után az
állásuknak a tekintélyét adták és a
piszkos dopingolásban való részvételük országos hirü gyermek-kara bejárva Dunántúl énekkar a Griffbe vonul, hol az ozsonoa el
nem bizonyítható, hogy ők szerződés Városait, folyó hó 31-én — hétfőn — dél költése után az alábbi világi énekeket adja elő:
Műsor: Schubert: Hársfa. Liadow: Kis
szerű és megfelelő minőségű arukszál- után 3 órakor minket is részeltet páratlan
litására működtek > legjobb tudomásuk énekművészetük gyönyörűségeiben, amellyel kertemben. Weber: Békahangverseny. Vyme
szerint közre«. Még mindig megoldat már nemcsak országos, hanem szinte európai tál: Malom. Haschner: Vadrózsa. Davorin:
lanul marad az a kérdés, hogy ezt a hírnevet (római Sziksztusz-kápoluában, Lour- I Bocsu. P. Felicián: Népdalok. Szabados—P
j Feliciáu: Hadnagy uram. G. Zichy Géza: Nászkonzorciumos ügyletet ezek "a. nagy- ' desban) szereztek.
Az énekművészet egyházi része hétfőn kar (Gemma-opera) es Rákóczikar (Nemotekint'éjyü urak, valamint a vállalko
zásba bevont >fekete fátyolos hölgyek*, délután lest a-, apátsági templomban. Kez I opera) stb. stb.
A mű-H.r befejezte után a fiuvegyeskar
- a tőkeerő, a gazdasági élelmesség és a dete 3 órakor. Belépőjegy ni ics, de önkéntes
reális és gyakorlati kereskedelmi jár adományokat az országos gyermekvédelem | a gyorsvonattal elutazik.
* Örökké áldani fogja- azt a kellemes
tasság erejével, vagy pedig az üzlettel céljaira köszönettel fogadnak.
A hangverseny világi részét a Griff-szálló- pillanatot az, melyben valaki elhatározza,
semmi összeköttetésben nem álló pri
vilégiumoknak a születés és rang elő- ban adja a 25 tagu énekkar, mely áll először hogy a . hangverseny miudkét részéi meg
nyeinek áruba bocsátásával létesitelték-e ? is P. Feliciánból, mint karmesterből, azután hallgatja s azt meg is teszi; de sajnálni fogja
Ha az Ivánka-per materiális anya 9 szopránistából, névszerinti Z rh László IV. mulasztását, aki fösvénységből vágy lustaság
ggal figyelemmel kisérjük, egész nyugodt elemi, Babusek Ferenc IV. elemi, Facini ból elhanyagolja. Ilyen élvezetben — kérdés —
Jelkusmerettel . .megállapíthatjuk-, hogy Ágoston ilt. főgimnáziumi, Kubisch József lesz-e egyhamar, ragy még egyáltalán részünk?

Ritka halászzsákmány.

Tischler István halász a napokban
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a Rábából
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angolnát lógott s másnap

ugyancsak egyet, mely 1 5
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kg.

Hajhl azután ti hadrakelt seregek,
— Ha ugyan agyon n'era sujfnak as egek —
Bakancs, csizma, knpeny, bekecs, pantaló
j től, csupán a tengerben élnek és nem
követik a nőstényeket folyami vándor Tőlem indujjjriszi vonat, kocsi, ló.
lásaikban. Ha van is valahol angolna Ilit bánom? . . ? átkozzon száz étered,
, tenyésztés, az tulajdonképen csak a Csak keressek esersaer száz Szeret,
Óh álmaim, vágyaim, reményeint . . .
Salai halporontyök felneveléséből áll.
i.i
As angolna-porontyok 5—6 cm. Mily tömöttek lesznek nagy szekrényeim!
hosszúak, leginkább az Északi és Atlanti j Oh mert tovább is folytatom művemet:
tengerbe ömlő folyók parti halászai fog Összegyűjtők minden kis buMSBemet.
lak ezeket millió szám össze vándor És csak annak nyitóin meg a raktárom,
lási Idejük alkalmával. Az igy kifogott Aki (izet kileqoveritizeres áron.
ivadékok egy része különféleképen el És! — ha ismét utániban áll az Önkény,
készítve Francia- és Olaszország ínyen — Ez a neve nagy gáncsoló mnak: törvény —
ceinek asztalára kerül, a másik része Leölöm az egy-két-három esztendőt, '
pedig elevenen Montéé néven kerül el S nyugodtan várhatom.a szép jövendőt.
adásra, az álló vizek benépesítésére, A becsület? . . . Hogy veszhetett volna é l ? . . .
hol 4—5 év alatt 2 /,—3 kg. sulyu (Ami nem volt, azt csak nem dnbhatám el.)
É§ a szivem? . . . Óh! ez egyet meghagyom.
példánnyá is fejlődnek.
Gratulálunk tehát a szerencsés Ennek révén vár reám sok jutalom.
kezű .halásznak ritka zsákmányához, Minden nyomort és szenvedőt enyhítek.
mellyel nemcsak saját tárcáját gazdagí Minden nemes társulatot segitek.
totta néhány koronával, hanem a Rábát S lesz rá gondom, hogy a lapok nyugtassák
is azon kevés magyarországi folyók közé (Itélőim, s elvbarátim hadd lássák.)
sorozta, melyek elmondhatlak magukról, Sőt, még mi több — »Akademiát« n y i t o k ! . . .
hogy vizeikben már angolnát is fogtak. És ami ma mindenekelőtt titok,
Landgraf János miniszteri tanácsos, Mit jelent'nek ezen rejtelmes szavak,
országos halászati főfelügyelő gyorsan Amelyek csak lexikonban állanak:
megfejtette ezt a rejtélyes dolgot, hogyan Tej, vaj, tort, szalonna és szalámi . . .
kerültek az angolnák a Rábába. Már a Tudósaim fogják — tán kitalá'ai.
magyar földmiveíésügyi kormány is Más titkokat is lógnak még kntatnrTT—
kísérletezett angolnák tenyésztésével és Könyvtárakra rugó könyvvel mulatni:
1884-ben pár millió apró angolnát he — Mint lehetett tizenhatban megélni?
lyezett el a Dunába Mohács körül és Szegényeknek egekben is remélni.
hímeket Galacz alá. A tenyésztés azon Hogy történt az, hogy oly törvény lehetett,
ban, mivel a szaporodás (Ivás) csak a Amely minden élelmiszer rougyitót,
tengerben történhetik, a Fekete tenger Gaz, lelketlen, pokolszivQ szállítót
- •»
pedig kénes iszapjánál fogva erre al Fel magasan bitóra nem köttetett,
kalmatlan, nem sikerült. Azóta főleg a Máglyára nem vettetett???
(Tirol, 1916.)
németek és osztiákok helyeznek el

him halak, melyek nagyságokra ~é«
*.'| aalakjukra
nézve is elütnek a nőstények
2

sulyu

példány volt.
Ezen a magyarországi vizeinkben
ritkaszámba menő halfajról érdemes
egyet-mist bővebben tudnunk.
A síkos angolna (Anqailla anquilla
L) az angolna félék (Moraenidae) csa
ládhoz tartozó csontos halfaj. Teste
kigyóforma s néha másfél m. hosszn s
6 kg. súlyára is megnő. Hasuszonyai
nincsenek, miért a lábatlan. halak cso
portjába sorozzák. Szája kicsiny, miután
felső álkapcsa elsatnyult s az alsó
hosszabb. Szine kékeszöld, alul mindig
világosabb. Ragadozó, de csak apró
halakra vadászhat. ízletes húsát, mely
frissen pácolva és füstölve fontos ke
reskedelmi cikk, nagyra becsülik; táp
értékét tekintve első helyen áll a balak
között s a -zsíros, fiatal borjúhússal
egyenértékű.
A síkos angolna eredeti lakhelye az
AUanti-Oceán, a Földközi tenger, az Északi
és Keleti tengerek, melyeknek partjain az
angolna-halászat óriási jövedelmet bajt.
A Kaspi-tóból s a Fekete tenger
ből azonban a természettudomány sze
rint teljesen hiányzik a nevezett halfaj.
Ennek magyarázatát abban találják,
hogy a Fekete tengerben 300 m. mély
ségen alul a nagymennyiségben lekötött
kénhydrogéngáz folytán élet nincsen,
az angolna petéit pedig csak nagy
mélységek iszapjaiban 600 méternyire
rakja le a tenger vize alá.
- A feljegyzések szerint fogtak már
. angolnát a Dunában Mohács körül,
Komáromban, Budapest mellett s az
alsó szakaszon, a Duna deltájában
évente akad néhány példány. Sőt fog
tak már a Bisztricában is, a Dunába
- ömlő Szeret k'is mellékfolyójában.
Walter természetbúvár szerint a
Fekete tengerbe ömlő folyókban fel
feltünedező angolnák-a Földközi ten
gerből jutnak oda. Az angolna ugyanisj
a Földközi tengerben a görög és a kis
ázsiai partok mentén is előfordul, sőt
ujabban Törökországban is nagyban'|
halásszák. A Dardanellák labirintján s
a szük Boszporus miatt csak nagyon
kevés angolna jut a Fekete tengerbe,
hol a mélyebb rétegek kénhydrogén
tartalma miatt nem maradhatván, ösz
töne tovább viszi s igy jut a Fekete
tengerbe ömlő folyókba. Itt tovább női,
de nem szaporodik. Ezért is fordul elő
az angolna a Duna alsó folyásában
gyakrabban, mint minálunk.
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angolna-porontyokat a Dunába. Kzek-j
sem szaporodnak ugyan, de szépen
megnőnek és a Rába folyamba a i
Dunán át kerültek a ritka halak. E. V.

Ter.\>.
Irta: S. Szabe Bjntt.
Nem kell Dékem nagy pecsétes oklevél.
Ilyesmivel ma az ember meg nem él.
Pusztítsam a négy fal közt a papirost?
Nem! Ily szamár hogy lehetnék ? — pláne most!,
— Hentes leszek»áldóját a világnak!,
Hust mérek a sok pénztelen nagysádnak.
Ha kilót kér — annak felét ígérem.
Lesz rá gondom — kettő árát elkérem.
De csak akkor a (láncoló mindenét
Ha rám hagyja a meDnyei Örökét.
— T y u ! . . . haj!... ilyet! — ez sem utolsó dolog.
— Van víz elég — tejkereskedést nyitok.
Oltott meszet keverek majd beléje,
S ha elpusztul ezer ember beléje,
Mire engem a policáj felkeres :.
Lesz zsebemben pár szép ezer ezeres.
A többi európai folyók angolnáju Sózzanak rám száz forintot hat napot,
kat a környező (Atlanti-Oceán, Északi, Emelnek még, — péaz becsület, — kalapot.
Földközi s Keleti) tengerekből kapják, Ha letellet az a hat nap, — azután:
de sokkal bőségesebben, mint a" mi Sem Iccserlein ám napjaim el bután.
Dunánk, mert azoknak nem állja útját Végeztem én valaha két elemit,.
a Fekete tenger gyilkos iszapja.
Hegtanultam, hogy a munka nemesit
— — Az angolnát édes vizekben rend Lótok, futok, vesztegetek és csalok,
szeresen tenyészteni nem sikerült, mert • Cél az eszköz', szentesíti* rég' dolog.
;

H Í R E K .
Vöröskeresztes kitüntetés. Ferenc
Szalvator főherceg a katonai egészségügy te
rén szerzett kiváló érdemeinek elismeréséfii a
Vöröskereszt' hadiékitményes ezüst diszérmével tüntette ki Draveczky Árpád máv. ellen
őrt, czelldömölki állomásfőuököt.
Képviselöválasztói névjegyzékbe vette
föl a vármegye központi választmánya pén
teken délután tartott gyűlése alkalmával Zanalhy Bódog czelldömölki lakost, uyug. ben
cés-tanárt, Dezső Lajos czelldömölki adóügyi
jegyzőt, Gotthard Egon oki. gazdászt, magyargencsi lakost.

Hadifogságból. Lapunk munkatársa, dr.
Gergely Lajos czelldömölki ügyvéd, ki még
Prsmislből került orosz fogságba, folyó évi
raárcz. hó 14-én keltezett levelezőlapot kül
dölt Varga Mihály min. igazgatónak, melyben
boldog húsvéti ünnepeket kivan neki. Nagyoo
érdekes ezen levelezőlapon, midőn a zártso
rokban aláírások formájában megírja, hogy
a nagy drágaság miatt zavargások vannak ott
és a nép az üzleteket is fosztogatja Az ér
dekes része a soroknak a következő: Mit
bestén Grüssen: (szívélyes üdvözlettel) és itt
aláírás formájában a következő van írva:

—-—Tömeg Zavarog,—:—:
Üzleteket Fosztogat,

-•• _
Drágaság Miatt.
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t Köberl János. A szomszédos sárrári
A vasfazekak. A magyar ember bi
járás társadalmát nagy veszteség érte: Kőberl zony yaafazéknak nevezte a rézüstöt, mely a
János sárrári prépost-plébános kedden délu kattant ékesítette. Sok-sok esztendő fűzött
tán - i órakor 75 éves -korában elhunyt'. A egy-egy ilyen jószágot a családhoz, hiszen
nértt egy közülük örökségképen szállt még az
megboldogult a 70-es évek elején került Sár unokára ísTEz melegítette á lűrdö vizét sok
vára s a társadalom minden rétegében, hívei | családbei i kisdednek, akik később elöregedtek,
és embertársai szellemi és anyagi javát elő mig a derék, hibátlan vasfazék rézvörös ra
mozdító törekvései miatt igaz tiszteletet és gyogással dacolt az Idővel. De minket, idős
beket még a régi, kedves családi ünnepélyek
becsülést vívott ki. Boldogult István Vilmos
emléke is hozzáköt az öreg vasfazekakhoz: a
püspök idejében kanonoki méltósággal is meg disznóölések emléke. Ekkor volt csak ez a
kínáltak, de híveihez huzó szeretete miatt derék jószág nélkülözhetetlen s ezt érezte is,
nem fogadta el. Pár héttel ezelőtt BécsiN mert morogva forralta a vizel, Dörögtetve
utazott gyógykezéltetni magát (már hónapok fűzte a kását, a hurkát, a svartlit, sustorogva
sütötte a piroí, ropogás töpörtyűt . . . Szol
óta betegeskedett); szombaton visszatért Sár gálatában állott az egész ház s mikor min
várra látszólag jó egészségben. Betegsége den jó elkészült, hálásan pucolták tisztára a
azonban hirtelen válságosra fordult s kedden zsíros, maszatos öreg családi kincset. S most
kiszenvedett. Temetése csütörtökön délután mind ennek vége! A hadvezetőség ezekre is
rátette kezét, hogy más célra használják.
folyt le s arra nemcsak Sárvár és környéké Még szebb, még hatalmasabb célra, az egész
ről, de messze vidékről is sokan sereglettek nemzetcsaladnak: a hazának javára. A mienk
össze. A beszehtelést Hotváth István c. püs is, szegény jó öreg üst, amit öreganyám,
pök nagyprépost végezte nagy segédlettel; a édesanyára, annyiszor hasznosított, becézve
temetési menet oly nagy volt, hogy az eleje simogatott, ott gubbaszt, hiszem, hogy szo
morúan gubbaszt Weisz Ignác ur magazin
már a temetőben volt, a vége még mindig a jában, nagy társaságban. — Mennyi történet,
templom előtt szorongott A rengeteg ko bus és vidám esemény meséje, mennyi csa
szorú között ott diszlett a bajor király és ládi titok, öröm és gyász kering fölöttük a
királyné hatalmas babérkoszorúja. — A te lombtári magányosságban, hiszen mindannyi
hallója, látója, tudója volt a családi élet ese
metésen a helybeli bencésrendházat Lingl ményeinek. Most ezek is katonasorba állnak.
Valérián prior képviselte. — A megboldogult Most a vasfazekak is bevonulnak s hadse
prépost-plébános, az utolsó 5—6 évet kivéve, reggé tömörülnek s pusztító vész alakjában
a sárváriak szokásos évi czellt bucsujárását támadnak az ellenségnek. Bizony szeretném
tudni, hogy az én jó öreg üstöm hány olaszt
maga szokta vezetni s igazán megható volt,
— mert ezeknek szántam — kólint fejbe jó
hogy a galambősz lelkipásztor a hosszú utat magyarosan srapoell-, vagy gránát-burkolat
el és vissza gyalog tette meg híveivel. Nyu alakjában. Ha tudnám, hogy ezt megteszi,
akkor igazán nem sajnálnám . . .
godjék békében!
'

Ctikrasieá áthelyezés. Üzletköröm
bővítése céljából czelidömölki czukrázda üz
letemet héttőn megszűntetem és Szombathe
lyen Szélt Kálmán-otea 3. szám alatt levő
modernül berendezett helyiségben folytatom
tovább, ^imint eddig, ugy ezután is vállalok
lakodalmak, bankettek, ünnepélyek alkalmára
sütemények, tészták, fagylaltok készítését a
legiiletesebbeo. Vidéki megrendeléseket gyor
san továbbítok. — Megköszönve a n. é. kö
zönség eddigi szíves pártfogását, kérem, hogy
uj üzletem helyen is becses pártfogásával fel
keresni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel Heimler Ódon czukrász.
Büntető tárgyalás. A*szombathelyi j á 
rásban és a vármegye több helyén kóborolt
Braodt Ágoston 7 társa, kik ausztriai és
poroszországi zeneszek. Több betörénes lopás
között Ok követték el ás Izsákíához tartozó
Bókod pusztai lopást is, amikor onnan
Földesi István birtokából elvittek burgonyát,^
pulykát, malacot A mult szombaton tartott
törvényszéki tárgyaláson a vádlottak tagadása
mit.sem használt s a törvényszék mindegyik
vádlottat 3—S hónapi fogházra Ítélte.
Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelidömölki Vöröskereszt-kórház
és vasúti Oditő-állomás részére az utóbbi
héten a következő adományok érkeztek:
GyömöreyGyörgy (Inta) naponta 5—10 liter tej.
Kovács Kandómé (Ság) 10 K, Pap Jánosné
sárgarépa. Klaffl naponta 8 üveg szódavíz.

Menetrend változás. A Sárvár—Zala
egerszeg közt közlekedő vasúti vonalon aug.
1-től kezdve változás áll be. A Zalaegerszeg
ről este fél 10 órakor érkező vonat ezentúl
Vége a titkos Írásnak. Nem ám. a
Minden rokkant kaphat kitüntetést. délután 3 óra 26 pereskor fog érkezni.
szerelmesek titkosjegyü írásának, hanem a A rokkant és nyomorék katonák közt vannak
A lótenyésztés érdekében. A várme
titkos írás céljaira szolgáló Unta árusítását
gye lótenyésztési hármas bizottsága legutóbbi
és bármily módon (akár ingyenes) forgalomba akik kitüntetésben nem részesültek, de kitün
hozatalai tiltotta meg a kormány. A rendele tetésre rászolgáltak és ezt kapni szeretnék. ülésén elhatároztatott, hogy Kemenesmagasitet megszegők büntetése 2 hónapig terjedő Az ilyen katonák szerint, hogy honvédek, ban fedeztetési állomást létesít és másból
• dutyi- és 600 koronáig terjedő .erszénykönnyítés..
Köszönet. Mindazon szíves juháratok
nak és jóakaróknak, kik elveszettnek hitt
egyetlen, kedves fiunktól jött sürgöny után
oly szíves szavakkal és sorokkal velünk együtt
örvendeztek, ezúton is hálás köszönetemet
nyilvánítom. — Draveczky Árpád máv. ellenőr,
állomásfőnök.
Gyors áremelkedés. Egy budapesti jobb
vendéglőben szomorúan konstatálták a törzs
vendégek, hogy a ísak minap felemelt ara
kat a vendéglős újra felemelj. Mindenkit
bosszantott az oktalan és alaptalan áremel
kedés. Jóoevü budapesti fiskális ült az asz
talhoz és megdöbbenve látta a vendéglős
ujabb merényletét A leves elfogyasztása után
hívta a fizetőt és kifizette az érte járó cse
kély -80 fillért A húsétel elköltése után újra
fizetett és megrendelté a tésztát Midőn a
tészta fizetése után a lőpincér érdeklődött e
szokatlan fizetési módozat iránt és megje
gyezte: »De Dr. ur kérem, miért nem tetszik
egyszerre fizetői?. — A fiskális szomorúan
felelte: .Mert lélek, hogy mire a tésztát meg
eszem, magok a leves és a hns árát újra
felemelik.!

Hirtelen halál. Mult vasárnap Pápán
-lakó leányát akarta meglátogatni Csőre Sándorné csör.gei lakos. A kenyéri .állomásra
mentében hirtelen rosszul lett és meghalt A
Somogyi Aladár tb. főszolgabíró és dr. Király
János járási- és tb. megyei főorvos által
megtartott orvosrendőri vizsgálat megállapí
totta, hogy a hirtelen halált szívszélhűdés
okozta. .
"
" '
• ' '.'.
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vasy közös hadseregbeli katonák, a tartóz
kodási helyükhöz legközelebb eső honvéd,
illetőleg közös hadseregbeli parancsnokságnál
jelentkezhetnek,- ahol kívánságukat jegyző
könyvbe foglalják és azt további intézkedés
végett a honvédelmi miniszterhez, illetőleg a
közös hadügyminiszterhez terjesztik fel. Fel
hívjuk a rokkant hősöket, hogy jelentkezze
nek. Legalább kitüntetési érem jelezze vala
mikor, hogy miért hiányzik a kezük, a lábuk,
á szemük.
Érdeke* h á b o r ú gyűjtések. A Frank
furter Zeitungban olvassuk, hogy a szászor
szági Leipzigban rendkívül érdekes gyűjtési
akció indult meg a hadsegélyezés céljára. Ez
az akció egyedülálló és eddig legalább még
nem akadt párja sehol a világon. A tintásüvegekről van tudniillik szó, amit tintával tele
12—20 fillérért vásárolnak az iskolás gyerekek.
Ezt gyűjtik most a hadiárvák, szűkölködők,
nyomorékká, bénává és vakká lett hősök és
családjuk számára a leipzigiak s ezt akarják
a nagy tömegben újra értékesíteni és eladni
a tintagyáraknak, amelyek annál szivesebben
vennék, mert az üveggyárakban nem folyik a
munka és nagy hiány van ezekben az üve
gekben. Megindult ujabban egy még érdeke
sebb akció is — és pedig a hazafias leipzigi
nők körében. Ez az ujabb akció az öreg, el
használt hamis fogak gyűjtését forszírozza.
Ezek a tárgyak ugyanis tudvalevőleg elég
csinos mennyiségű aranyat, platinát és ezüstöt
tartalmaznak. Az összegyűjtött öreg, hamis"
fogakból a nemes fémet a leipzigi fémbeváltó
hivatalban kiolvasztják es igy újra értékesitik,
természetesen ezt is a hadsegélyezés és had
viselés céljaira.
— —.
—
v

ilyet nem is állit. Á magáoménvizsgálatok
napjait is kitűzte; Czelldömölk és a járás te
rületére f. évi október hó 17-ikének délutáni
2 óra van kitűzve.;

Gyűjtsünk gyógynövényeket, barack
magot és szilvamagot I A Hadsegélyző Hiva
tal által megindított gyógynövény gyűjtési ak
ció felhívja az áldozatkész közönség figyel
mét arra, hogy miként lehet, a normális idő
ben veszendőben menő, vagy elhanyagolt
anyagokból a hadviselésre nézve igen fontos
értékeket teremteni A mezőkön ingyen virító
gyógyuövényeket, barack és szilvamagvát csak
össze kell szedni és egy kis fáradtsággal,
anyagi áldozat nélkül hathatósan 'segíthetjük
a hadsereget, mely a gyógyszereket megkapja
és a hősök özvegyeit, kiknek az értékesítés
összege -jut. A barack és szilva magvából
olajat préselnek, mely a gyógyászatban fontos
mandula-olajat helyettesíti. E magvaiat tel
jesen száraz állapotban, csonthéjukkal együtt
küldjék be, a csomagokat a posta és vasul
bérmentve veszi fel, ha .gyógynövény« iarta- ,
lomra vannak jelezve, a Hadsegélyző Hivatal
nak V , Akadémia-utca 17. címezve. A gyógy
növények iránt érdeklődőknek a Hadsegélyző
hivatal kívánatra tájékoztatót küld. Hársfa
virág, bodzavirág, nadragulya, beléndek, arnika,
pipacs, orvosi székfű, ezerjófü. üröm, ökör
farkkóró, zilice levél, anyarozs, reJőszirom stb.
mind -gyűjthetők, de csak azon növényekről
kérjünk utasítást, amelyek az illető vidéken

tényleg előfordulnak.
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Czelldömölki kir. j b i r i l á g mint tkvi hatóság.
1006/916. szám.

Kemenesaljái Közg. Hitelbank

Árverési hirdetmény-kivonat.

Pápí

R é s z v é n y t á r s a s á g Czelldömolk
Herlelendy Gyula végrehajtatócak Szabó
Gyula volt Keiuenesniagasi lakos végrehajtást
Az Osztrák Magyar Bank mellékhelye.
FZinvedr. ellen indított végrehajtási ügyében
a telekkönyvi hatóság utóajanlatrá az ujabb Első Magyar Általános Biztosító Társaság I
árverést 121 K 68 f tökékövetelés es járulé
kerületi íoügynáksege.
kai behajtása végett a czelldömölki kir. járás
bíróság területen levő Kemeoesmagasi községreggel 6 óráié!
ben fekvő, s a nemesmagasi 69 sz. tjkben f Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó- i
számlára.
1 sor 72 hst. alatt felvett ..házhely beltelekpénteken, szombaton é s vasárnap,
Kölcsönöket ayoitonk: értékpapírokra. > |
tiei . ingatlanra 226 knrooa, az u. azon tjkvbeo
Folyószámlát
nyitunk
megfelelő
biztosítékra.
'
f 2. sor 73 hrsz. 104/a házszámu udvarteres
házra 11U0 kor. 'és a nemesmagasi 671 sz. Váltakat leszámítolunk előmos k.ttnatláD
i. egész nap nyitva.
mellett
tjkvben f 1- sor 903/a/2 hrsz. a. felvett
•szántóföld az aszali dfilóben< ingatlanra 675 Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk i
és eiadunk.
,
kor. kikiáltási árban elrendelte.
Jellálofl-kölcsönöket folyósítunk. *
•
Az árverést 1916. évi szept. h ó 4.
napján d e. 10 órakor Kemenesmagasi köz- Pénzbeszedeseket és kifizetéseket eszközlünk. |
hétfőn
Beváltunk szelvényekei,kisoroltérlékpapirnkat
s*i: házánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kiki Sorsjegyek biztosítását árlolyam-veszteseg
ellen elf»gad|uk.
áltási ár felénél alacsonyabb árou nem ad
OsXtály-sorsjegyeket eladunk.
j Kádfürdő a hét minden nap
hatók el.
Az árvereloi szándékozók kötelesek bá Megőrzés végett -átveszünk mindennemű ;
ján használható.
értekekel.
natpénzül a kikiáltási ár 111 -at készpénzben
vagy az 1881. I.X L c 42. §-aban megha Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték meí- lett kölcsönzőnk.
i
tározott árfolyammal számitolt óvadékképen
értekpaptrosbán a kiküldöttnél letenni, hogy Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az f
Eiső Magy. Ált Bizl. társaság részére.
.
a bánatpénznek előleges birói letétbe helye
zéséről kiállított leteli elismervényt a kikül- , Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán
eszközöljük.
dőltnek átadni és az árverési feltételeket I
ahorni (1881: LX. t-c^l47., 150., 170. §§\; A Banküzlet körébe tartozó mindennemű •
1908: X L i . c 21. §.).
megbízást eljogadubk.
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál , Intézetünk kebelében működő .Önsegélyző
magasabb ígéretet tett, ha többel kérni senki Hitel-Szövetkezet> kényelmes heti vissza-.
kivágása eszközöltetik
fizetésre jutányos kö'csOnöket nyújt.
Min akar, köteles nyomban a kikiáltási ár I

nr a k részére

-

hölgyek

részére

1

0

1

Tyúkszem és
benőtt köröm

szezaleka szerint megállapított bánatpénzt az
alt 'a ígért ár ugyanannyi százalékáig ki- .
egés.-iténi (1908: XLL 25. §.).
Czel'dömölk, 1916. július 22. napján. I
Dr. Koltay s. k. kir. jbiró. ]

Lang
gépraktára

Kálmán
CzelldömölkOn

Gayer-féle ház.

Nagy választék mindennemű

ezen szakmát tanult orosz, ifjú által.

Sebestyén fodrász
Kiadó! üinkgreve

Nándor.

l

Czelldömolk.

H
H

1
|

Szoptatós

dajkának

ajánlkozik

P

egészséges fiatal leány.

H

Cime megtudható kiadóhivatalunkban.

gazdasági gépekben.

Vetőgépek, ekék,

I

gazdasági kellékek
rclnden Időben ]ntányos áron
beszerezhetők.
Kitűnő gyártmányú
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kerékpárok
•agy választékban

Henger- és gépolaj
állandóan raktáron.

fekete szőrű hibátlan 6 éves

ponny ló
azonnal eladó.
Cin

megtudható

B

a kiadóhivatalban.

Njnasatotl Diekgrcrt Nándor viUanyerórt berendezett könyvnyomdájába*, Calldomük-

