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— A községr faiskolák.
Ebben a véres világháborúban a
közélelmezés kérdése napirendét) van.
Ezzel foglalkozik itthon a kormány, a
vármegye, a község' és — természetesen — a közönség. Sokat és jogosan
hangoztatott elv: takarékoskodjunk !
Azután még, hogy minden talpalatnyi
földet művelni, értékesíteni kell/- A
fővárosban az elemi és polgári iskolai
tanulók százai szakértő tanítóik vezetése
mellett a székesfőváros hatósága által
- kerti uiúvelésreJqjelölí területen már
pár év óta művelik a földet és ezreket
éró kerti terményeket vittek piacra.
Évekkel ezelőtt alakultak gazda
körök, ámde azok is nagyobb rész
ben halva születtek és csak elméleti
alapon
egzisztáltak
ideig-óráig. De
váljon hogyan állunk a községi fa
iskolákkal most, amikor ugyancsak azok
felé is fordul a tekintet : amikor joggal
kérdezhetjük : eleget tesznek-e kötelességőlinek, megfelelnek-e céljuknak külünösen „most, amidőn mindenféle élelmicikknek nagy az ára?

A m. kir? földmivelésügyi minisz tisztán a fajmagyarság lakik és jellemző,
térium szakközlönyének legutóbbi szá-. hogy falusi keltjeinkben van fa, sót T i
mában olvassuk a következőket: ^A udvarokon is. de valami különös goud
községi faiskolák az 1868. évi XXXVIII. ninos rá, hogy jófajta gyümölcsfa legyen
t. c. keretéit belül a vármegyei •szabály a kertben és az udvarban, még kevésbbé
rendeleteken alapulnak és igy céljuk, arra, hogy a fák rendesen ápoltassanak.
sajátos természetük ugyanaz. A faisko
A -meglevő állapotok gyökeres vál
lák föladatát képezi, hogy a községi tozása az uj nemzedékek kora gyermek
lakosokát gyümölcsfákkal lássák el, a ségétől való megfelelő, oktatásától vár
selyemhernyótenyésztés számára elegendő ható. Egyik kiváló szakírónk szerint a
mennyiségű szederfát neveljenek, továbbá, községi faiskolák arra válók volnának,
hogy a népiskolai tanulóknak gazdasági hogy bennük a tanulóifjúság megismerje
gyakorlótérül szolgaijának.-- A cél jo- a községben jól tenyésző gyümölcs
jfOSUJttá teszi a faiskolák létezését és fákat ; megismerje a nemesítés és famégis arról is esett már szó, hogy a ápolás teendőit; megszeresse -ég-nnjfközségi faiskolák beszüntetendök vohtá-4-jbecsülje a fat. De arra is. hogy belőnak. miután a faiskolák a hozzájuk kö lük a községi utcákat és tereket, vala
tött várakozásnak nem felelnek meg. A mint a közutak széleit be lehessen
vád — mondja tovább a szakközlöny — lásitani, esetleg a község lakosai olcsó
igaz lehet ott, ahol a faiskolát „muszáj"- pénzm jó csemetéket kapjanak. Igazság
ból tartják; de ahol a faiskola köz szerint tehát a dolognak ugy kellene
gazdasági értékét fölismerték,
ott a lennie, hogy a faiskola kedvelt helye
faiskola egyik anyagi forrása is a köz legyen a község tanulóifjúságának, ahol
ez megtanulja, micsoda módon nevelik
ségnek."
Sajnos, a faiskoláknak csak csekély_ a csemetéket és miféléket; sőt annak
része felel meg a kitűzött nemes céljának: idején meg is fogja a kapát, az oltó
Járásunk minden egyes községében ként ; ahol élvetik a zöldségfélék mag-

mikor gyinre testét ezer kórság rázza,
fiatal életnek .temérdek válsága,
virrasztástól arcza apyonfárad, bágyad,
de azért nem hauvja azt a pöttyön ágyat.

a zokogó asszony fehér arccal mondja:
• Nem lesz életednek szenvedése, gondja,
én leszek oltalmad, én leszek a vérted,
én edés gyermekem, imádkozom érted«.

Hűvös két kezével csillapítja lázát,
gyüíyőeő nótával őrizi az álmát,
éjjel is mesélget tündéri regéket,
csodás-kalandosat, elbűvölőn szépet
és a nagy örömtől etcsukfik-a szava,
mikor szól a gyermek: »Jól vagyok kis anya«.

Hogyha a sikernek fénye derűi rája,
ragyogását vonja az anya arcára,
hogyha a kudarcnak zordon keze marja,
gyöogéden öleli át anyai karja,
katjaban gyermek lesz, elfogja az álom, 1
édesebb nyugalom nincsen a világon.

-A rózsás ajaknak emlőjét od'adja,
faláukon csámcsogni, táplálkozni hagyja
s a mikor eltolja, hogy többé nem' éhes,
mosolyogva mondja: ^Jóllakott az edes<,
elgyengült egészén, de azért csak varja:
vájjon mit parancsol kis zsarnok királya.

A kis ember később iskolába elmegy,
látja a kietlen nagy tanuiő termet,
elfogódottságát otthun oszt' elsírja,
mig az édes anyja a hczkéjét írja,
mert iskoláséyek akármilyen szépsk,
azokban is vannak súlyos szenvedések.

Hogyha meg kivirul szerelem virága-,anyát talál benne szép fiatal párja,
osztozkodni képes az ő nagy szerelme,
nincsen semmi önzés, féltékenység benne,
az uj tűzhely felé karját áldva tárja,
csillogó szemekkel unokáját várja.

S mikor pajzánul az arczát tépi, rúgja,
a nagy boldogságát kimond'ni se tudja,
zengő édes imát rebesget az ajka,
.
mint a harangzúgás ájlatos a hangja.
•Jóságos szent atyám, legyen neved áldott,
hogy adtál énnekem derűt, boldogságot^

A sok tudománynak elzsibbasztó terhe,
pajtások gúnyjának keserű gyötrelme, —
az, édes jó anya, hogyha csak tehetné,
mindazt a szenvedést hordozni szeretné, N»
ketten készülődnek június havára,
arra a nagy napra, szigora vizsgára.

És mikor ráborul alkonya a létnek,
átfogja köpenye az örök sötétnek,
közeleg, közeleg vergődések vége,
bénitó köd borul mind a két szemére,
mikor az erekben már-már megáll a vér,
fiának súgja: >te . . . ne sirj azér' . . . « ' " •

Jönnek aztán jönnek, kezdő, kiuos évek,
kis ágy mellett töltött forró lázas éjek,

Aztán mikor kimegy élet viharába,
amikor az ifjú oly szomorú, árra,

TÁRCA.
Az anya.
Remegve áll meg a kis bölcső mellett,
elfelejti a sok szenvedést, gyötrelmet,
az ajka édes, lágy mosolyba fordul,
a szeméből meg az örömkönny csordul,
még csak imádkozni van ereje
azért, aki vére, álma, elete.

HALMI BÓDOG.'

a jövő Magyarország i
i
megalapozói, az ifjúságnak nemesebb,
I
tisztultabb, egészségesebb erkölcsi gon I
dolkodásra oktatói és
munkásságra !
szoktatói! ItLvan a szép és kellemes j
őszi időszak, tehát „munkára föl I" A j
kezelés

riit, gyomlálják a süteményeket stb. A
faiskola osak úyenszeretet

mellett felel

meg igazán a céljának. Mi azonban sok
faiskolában
taszító

a

nemtörődömség vissza

nyomait

állapíthatjuk

látjuk,

meg,

sőt itt-ott azt

hogy

a

faiskola

mellett

magánhasználatra szolgál. Ez pi'dig hely

romboló zivatar után nemsokára derült

telen, törvényellenes dolog, amiért

égből fog lesütni az aldástarió napsugár:

fe-

lelÓB annak a községnek elöljárósága is,

készüljön

amelynek

akaraterővel — újra épiteni !

a faiskola tulajdonát képezi.

Igaz,

vannak

érdemes

mindenki

kitartóbb

tett- és
B. Gy

faiskola

kezelők, akik most a harctéren szolgál
ják az édes hazát. Ebben
gem

szabad

hanem

az

esetben

a faiskolát elhanyagolni,

gondoskodni

kell annak meg

j

|
|
értékesítéséről.- mert hát „minden talp I
alatnyi földet ki kell használni". Ahol j
azonban a községi faiskolában az ifjú !
műveléséről,

mindenesetre periig annak

ságnak rendszeres. gyakorlati

oktatása

lehetővé tehető, bün volna a c!t szem
elől téveszteni.
Ha csak annyit érünk is el, hogy
az

udvarokon,

a

belső kertekben, a

gyümölcsösökben és utszéleken
fajtájú és biztosan

.nemes

termő fák lesznek ;

ha a gyermekek,

a felnőtt ifjak meg

szeretik a fát s tudják

azokat

ápolni

és védeni: már is szép hasznot terem
tünk, nemesitjük

egyúttal

szivét és szelídítjük

az

ifjúság

erkölcsét.

Éppen a

mostan

folyó

rettenetes

matatja

meg

nekünk

világháború

az iskolának a

történelmi és erkölcsi, közgazdasági és
kulturális életre való kihatását. Legfőbb
céluhk a magyar nemzet szolgálata,
magyar nép erősségének,

a

gazdagságá

nak, a magyar föld érinthetetlenségének
biztosítása legyen,
1

tatni.

Nos.

—szokták hangoz

akkor

szerettessük

meg

ifjúinkkal, fiukkal ugy, mint leányokkal,
a földet, a fát, a virágot! . . . Mindezt
csakis vállvetett, közös, egymást
értő, egymást

támogató,

meg

emberszerető

munkássággal érhetjük el.

A

községi

faiskolák okszerű kezelése, szeretete és
gondozása nélkül

pedig _iy.t a célt meg

se közelíthetjük.

Olyan faiskola-felügye

lőkre, akik csak a cimet viselik, de az
üggyel

tovább

nem

törődnek; olyan

faiskola-kezelőkre, akik elvállalt köteles8égöket

e

téren

nem teljesitik lélek-

ismeretesen : a községeknek nincs szük
sége. Ha pedig egyáltalán nem találko
zik egyén, aki a faiskolát céljának meg
felelő módon kezelje, akkor gondoskod
jék a községi elüljáróság
másnemű

a

területnek

értékesítéséről.

Vegyék tehát járásunk községeinek
értelmes elöljáróságai

kezükbe

iskola ügyéti Legyenek
iskolák

kellő

irányítás,

a

a

fa

községi fa
gondozás és

Ütközet a Kárpátokban.
A Kurhaus éttermében egy^iosszu asztal »-.rui Jön ö-sze napouta a tisztikar ebédre.
Durnawatrán nincs tisztimeuazs. A fürdő az
osztrák kincstár tulajdona, a vendéglős csat
bérlő benne, ugy rendezték hát a dolgot, hogy
az államtól jaró élelmezési pótlék fejében ott
étkezhessenek a tisztek a vendéglőben. Naponta
délben, este, voltunk együtt vagy harmincan.
Mindig volt egy-két vendégüuk, egy-ket tiszt,
akik a frml felői, vagy az ország belsejéből
érkeztek. Egyikük egy houvédgyalogezred ka
pitánya, mesélte el az ebédnél egy karpáti
ütközet történetét. Leirom, ahogyan elmon
dotta:
.
— Lenn táboroztunk a völgyben egy
kis faluban. Napok óla esett a hó s méternyi
magasan állott az országutakon. Szegény kato
náink bizony sokat szenvedtek ezekben a na
pokban, mert az egész nyomorúságos faiuban
alig volt -ép ház, a tiszteknek se leheteti
helyei szorítani fedél alatt, a legénység meg
éppen küuu rekedt a hóviharos hideg éjszaká
ban. De a katonák azért uem valtak bánato
sak. Apro tüzeket gyújtottak s köpönyegükbe
burkolódzva ott gubbasztottak mellettük. É j 
szaka két óra tájban vágtatva jött egy ulánus
es hozta a parancsot, hogy kora hajnalba tá
madjuk meg a szemben lévő hegyen álló oro
szokat és délig kerítsük birtokunkba a hegy
ormot.
— Az X. hegyűek holnap dehg feltetle
nül kezeink között kell lennie . . . így hang
zott a parancs. Kimentem a bakák közé, fel
keltettem őket, odagyüjtötlem magam köré s
megkérdeztem tőlük:
— Fiuk, akarjátok-e, hogy holnap mind
annyian telő alatt aludjunk ?
Hogprákarták-e ? Azt hiszem, ennek a
reményében akár a pokol kapuinak is neki
mentek volna. Sötét éjszaka volt, mikor elin
dultunk a faluból. A tábori tüzeinket égve
hagytuk, nehogy az ellenség a tüzek kialvásáról észrevegye szándékunkat Ahogy elhagy
tuk a falut, a hegy aljában hosszú láncba fejlőd
tünk fel. A hegyet, melyet el kellett foglalnunk,
alján sürü erdő borította, teteje azonban,
ahol az oroszok állásai voltak, kopár volt
egészen. Ezen a kopár részen a hegynek volt
nehéz áthatolnunk. Mindannyian jól tudtuk ezt
s azzal is teljesen tisztában voltunk, hogy az
itt való átkelés bizony áldozatokba fog ke
rülni. Megvallom egészen őszintén, hogy még
mi a tisztek is ugy néztünk egymásra, hogy
ugyan melyikünk kivan a másiknak holnap j ó
reggelt ? De azért csak mentünk előre. A pa
rancsban benne volt, hogy azt a hegyet el

kelí foglalnunk. A kell pedig uagy szó katonáéknál. A kell a katonának éppen olyan, minta
civilnek a muszáj. Ha valamit a katonának
meg kell csinálni, hát az ellen nincsen appelláta. Ha kell, hát kell s az ember megcsin.iija, ha akár ott is hagyja a fogát a nagy
igyekezetben.
Ahogy i hegy lábához értünk, kiadtuk a
I parancsot, hogy a bakák fejlődjenek rajvoualI ba és igyekezzenek a bokrok közölt a tető
leié kúszva, minél tovább észrevétlennek ma1 radni. Beszélgetni uem volt szabad, suttogva
I adtuk a parancsokat tovább. Meg a cigarettái kai is el kellett oltani, nehogy .az előőrsök esz-.
1 revegyék a bokrokban fénylő szent jánosboI gárkákat. Azt tudtuk, előbb-utóbb úgyis észi révésznek s nyomban megkezdik a tüzelést,
lle tisztában voltunk vele >bogy minél később
látnak meg. annál jobb. Hát csendesen, ho^y
I az ág se rezzenjen, kasztunk a b ikrok között
I felfelé. Egyszerre csak néhány lövés dördültél
| elől. Jeladólövések voltuk. Ulunuk ismét
mélységes csend. Meglapultunk a bokrok inelj lett es v.irtunk, hogy mi lesz ? De nem törj ténl semmi. Az első néhány lövést több nem
| követte. Az ellenség hát várt Mentüuk tovább
{ előre. Lassúk inedig lehet ? Mar fenn voltunk
' az erdő aljat bontó erd.í felső részén. Az
oroszok uem tüzeltek. Az első uakak guggolva
kibukkantak a Ua közül. Az ellenséges lövész
árkok körül még mindig csend van. Már azt
hittük, hogy talán vissza is vonultak előlünk.
Aiiogy azláu a mi ezredüuk zöme kibujt a
fák közül, egyszerre megszólaltak az ellensé
ges puskák és gépfegyverek. Tizevel-huszáral
estek el nyomán az embereink. Vissza kellett
mennünk. Nem lehetett kitartani. Szaladtunk
gyorsan vissza az erdőbe, ahol legalább a
fak között valamennyire ledve voltunk. Ahogy,
a fák közé értünk, újra elhalt' az^ ellenséges
tüz. Váriunk egy darabig, aztán újra kilörtünk.
Megint rakeztek. Itt-ott elesett egy-egy embe
rünk. Nem lehetett előre jutni! Hát magiul
vissza az erdőbe. Már világos reggel volt
-Sietnünk kellett. Kiadtuk a parancsot, hogy a
bakák rakjanak le minden felesleges podgyászt
a-<ak közé. Ha lehet, még a köpönyeget ia,
hogy az se akadályozza őket a szabad moz
gásban. Aztán megint előre. Egy század hir
telen hasravágódva tüzelni kezdett Mialatt ők
lőttek, kirohant a fák közül a második szá
zad is. Ott a tüzelők mögött lefeküdtek ők is
és átvették az elébb érkezettek szerepét Azok
pedig, mialatt a mögöttük levők tüzeltek, is
mét igyekeztek előbbre jutni. Bizony sokan
elestek. De azért tizenegy órára mégis elér
tük az orosz árkokat Mikor már csak száz
lépésnyire''voltunk tőlük, rohamra mentünk.
Aztán a puska csövét kezünkbe lógva ugrot
tunk bele az ellenséges árokba s az agyával
dolgoztunk a fegyvernek. Nem tartott tovább
egy óránál: tiszta volt az árok.
:

Délután két óra tájban az oroszok nagy
túlerővel a túlsó oldalról ugyanolyan módon
igyekeztek ellenünk támadni, ahogyan mi ro
hantuk meg az ő állásaikat Borzalmas harc
kezdődött Ugy tüzeltünk mindannyian, hogy
a homlokunkról patakokban csurgott az izzadt
ság, a csuklónk pedig szinte sajgott a závárforgatástóL Az első orosz sorok elestek. Az
elesettek helyét azonban nyomban mások pó
tolták és szüntelenül jöttek ki a bokrok k ő -

szám.

(

zül ujabb és ujabb kúszó, csúszó csapatok'
Már-már azt hittük, hogy ki keit ürítenünk
a reggel annyi Térrel megszerzett pozíciótEgy-egy elszánt orosz már ott tünt fel köz
vetlenül a mi árkunk előtt. Igaz, hogy rög
tön lelőttük, ahogy észrevettük, de egyre
többen és többén bukkantak fel az árok előtt
és már alig győztünk rájuk tüzelni. Fáradtak
és kimerültek is voltunk s éreztük, hogy so
káig már egyikünk se birja. Igy tartott ez
teljes három óra hosszat. Akkor atősitéseket
kaptunk a völgyből s ezek segítségével azu
tán sikerült megtisztítanunk a másik hegy
oldalt is. A velünk szamb»n álló orosz ez
rednek, ahogy azóta megállapítottuk, nyolcszázöíven embere esett el ebben a borzalmas
harcba;:, melyhez hasonlóban nem volt ré
szem az egész háborúban. Azt az emberte
lenséget, mellyel szerencsétlen ellenfeleinket
parancsnokaik a mi fegyvereink elé hajtották,
azelőtt nem is tudtam volna elképzelni. Va
lóságos mészárszék volt az, amelybe belekergették őket. Még ma is szinte megáll az
eszem, ha rágondolok, hogyan jöttek a,.sze
rencsétlenek a biztos halálba.

KEMENESALJA

3. Oldal.

Sslnhái.
örömmel látjuk, hogy Szilágyi Béla k i 
tűnő társulatát közönségünk, most már ugy
látszik jobban értékeli, mert az elmúlt héten
nemcsak telt házak, de zsúfolt házak is vol
tak. Mi sem bizonyítja a társulat jóságát
jobban, mint a közönségnek mindinkább feléje forduló érdeklődése. ATitünő társulat az |
elmúlt héten előadta: A vörös ördögöt, A J
nőstény ördögöt, A kisasszony férjél, Tímár j
Lizát. Tündérlaki leányokat.
;

Két jutalomjátéka is volt a társulatnak
Tímár Liza és A tündérlaki leányok. Az első
Székely Ilus és Zilahi Lajos, a másik pedig
Horváth Margit jutalomjátéka.
Mindkettő a jutalmazottak szép sikeré
vel járt, amennyiben a közönség mindegyikü
ket sokszor hivta a lámpák elé s hatalmas
tapsokkal adta jelét osztatlan tetszésének.
Ma Vasárnap 2 előadást tart a társulat:
d. u. 5 órakór Az anyós szerelme és este 8
órakor Az ördög mátkája kerül színre.
Az anyós szerelmét már írója Nagy
Endre is ajárTIja s azt hisszük, hógy a humor
nagy mesterének darabját a társulat élvezetes
előadásával teljes érvényre emeli.
Az ördög mátkáját, Géczi István kitűnő
népszínművet nem kell kü'On ajánlanunk.
|" Megjárta az egész országot s mindenütt, ahol
a színészetet csak némileg is értő kö
A katonák téli holmija. Budapestről zönség van, nem egy, de több sorozatos előírják: Ismét közeledik a tél s derék katoná adással is mindig zsúfolt házakat vonzott
ink szenvedéseit a társadalomnak is enyhí
Külön szórakozást nyújt a társulat a
tenie kell. A tanulóifjúság két éven keresztül félvonás közti mozival. Kitűnő képek s új
meggyőző bizonyságát adta annak, hogy a donságok kerülnek bemutatóra.
hadsereg téli holmival való ellátása érdeké
Szóval a társulat mindent elkövet a
ben nemcsak kész munkálkodni, de bámu közönség igényeinek kielégítésére.
latos eredménnyel képes is. A miniszter most
A közönségtől fu ;g, hogy látogatásával
körrendeletben hívta föl a nőnevelő intéze bebizonyítsa, hogy müizlése már odáig fej
teket ujabb munkásságra, közölvén azokat a
lődött, hogy a színészet kultur-munkáját ér
módozatokat is. amelyekkel
ingyenes —
tékelni s pártfogásával honorálni tudjar"-3
kincstári — fonalhoz juthatnak, annak a
A jövő heti műsoron ismét több neves,
reményének "kifejezése mellett;- hogy a nö kitűnő darab-szerepei, mint Mágnás Miska,
vendékek a nemes cél érdekében eredmé Doktor ur, Lengyelvér stb.
nyes munkásságot fognak kifejteni, teljes tu
Erdélyi menekültjeink javára foly
datában a hazafias munkájuk nemcsak anyagi' tatólagosan következő adományok folytak
hanem etikai (erkölcsi) értékének.
be: ^gyházaskes7.őí' körje^yzség' gyűjtése:
Orosz fogságból. Angyal János györ- Egyházaskesző 2214 kor. Kemenesszentpéter
kajári r. k. kántortanító, korábban czelldö 44-94 kor. Várkesző 41 73 kor. Összesen
mölki rk. osztálytanító, Penzából értesítette 108.81 kor. Jánoslfczai körjegyzőség gyűjtése:
6930
hozzátartozóit, hogy orosz fogollyá lett és Karakó 2520 kor, Nemeskeresztur
hogy jól érzi magát. — Schönauer Ede jános kor., Kissomlyó 50 kor., Keled 52'40 kor,
házi lakos Luckból küldött értesítést tűrhető Duka lűO-40 kor. Összesen 35730 kor. Nagysimonyi körjegyzőség I I . : gyűjtése: Alsómes
állapotáról a fogságból
\ .
. A nem állami tanítók háboragÉ&B- teri 142-50 kor., Felsőmesterí 45.90 kor.
gélye. Illetékes helyről értesítenek béflnn- Összesen 188 50 kor. 'Nagysinionyi körjegy
ket, hogy a közokt miniszter 126.100—916. zőség Hl. gyűjtése: Nagysimonyi községben
VII. d) sz. a. rendeletben értesiti a kir. tan 225 40 kor. Osffyasszoyfái körjegyzőség gyűj
felügyelőket, hogy az 19Í3. évi XVI. t-c. tése: Oitffiasszonyfa 6220 kor, Csönge 9110
alapján fizetéskiegészitésben részesülő községi kor. Összesen 153-30 kor. Kemenoshőgyósz
és hitfelekezeti elemi iskoláknál működő község gyűjtése: 65 kor. A kemenesaljai esrendes tanítók, valamint az 1913. évi X L peresi kerület papságának adománya és pe
t-e. alapján fizetéskiegészitésben részesülő dig: Pálinkás Géza esper. 20 kor., Zechóvónők, kik 1916. évi november hó 1-én meister Viktor 20 kor., Kisfaludy Kálmán
tényleges alkalmazásban állanak, ujabbi rend- 10 kor., Baán János 10 kor., dr,^Jlarkewit3
kiuüli segélyben fognak részesittetni. Az en Aroold 5 kor, Stranzl József 5 kor, Gaál
gedélyezendő segélyek gyors és akadály nél Gergely 10 kor, Piri István 6 kor., Keleti
kül leendő utalványozása céljából arra hívja Kálmán 3 kor. és Pintér Imre 11 kor. Öszfül a miniszter a tanfölügyelőket, hogy az szesen 100 kor. Ezen utolsó gyűjtés eredmé
igényjogosultak névsorát adóhivatali kerüle- nye 119831 kor. Hozzáadva az eddigi gyűj
tés eredményeit 8156.02 kor, összeredmény
téíikint külön-külön csoportosítva állítsák
9354-33 kor. Gültmanu pénztáros.
össze és haladéktalanul terjesszék föl. *
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Levél Amerikából. Az Amerikába k i 
vándorolt alsóságiak,
kiknek nagy része
Detroit-ban a gyárakban dolgozik, 1000 ko
ronát küldöttek, hogy azt Pálinkás Géza plé
bános és Koczor Márton ág. ev. tanító a sági
hadi-árvák, özvegyek és szegények között
osszák szét. A pénz már június végén meg
érkezett, de a megczepzurált levél csak okt
8-án jutott a czimzetthez, holott már május
24-én lőn feladva A levelet űri Pál irja az
alsósági esperesnek: .Szíves
tudomására
adóm, hogy mi Alsóságról Amerikába vándo
roltunk, kik itt Detroit-ban éiünk, mozgalmat
indítottam;, hogy szegéuy faluukbeli nyomor
gók nélkülözésein ecybitsünk és kik szeretett
szülőhazánkért harcra keltek s szent Ogynnkért a harc mezején elvéreztek és azok hatra
hagyott özvegyein és árváin némileg is segít
sünk. • Fajdalommal gondolunk mindazokra,
kik hazánk igazáért nyomorékok lettek és kik
életüket vesztették a harc mezején. Jól esik
nekünk, ha a szegényeken csak ennyit is se
gíthetünk. Kérjük Istent, hogy hallgassa meg
sok esdeklő szavunk, hogy igaz ügyünkben ne
hagyjon el bennünket Segélje győzelemre
harcban álló véreinket.. A levél végen igy í r ;
>Önt vagyok bátor megkérni, ha igazán rész
letes felvilágosítást adna, hogy milyen biza
lommal lehet az amerikai magyarság a há
ború után, mert mi itt nagy aggodalommal
bárjuk a szebb—jövőt szeretett Hazánknak.
Az ezen sorokban nyilatkozó haza- és szülő
föld szeretetet és jószívűséget még inkább k i 
emeli azon körülmény, hogy a levélírót és
gyűjtőt a mult télen a gyári munkában súlyos
baleset életveszélybesodorta és most maga is
szegény és hogy véleménye szerint itthon a
falubeliek méltatlanul bántak vele, de azért
irja: »Isten áldása legyen minden szűkölkö
dőn, ki abban bizik, az nem csalatkozik. •
Katonái lóvásár A pozsonyi katonai
parancsnokság értesítése szerint a megye te
rületén okt. 12—28 között katonai lóvásáro
kat rendez. Czelldömölkön okt hó 24-én lesz.
A katonai lóvásárló bizottság mindenütt késtpénzfizetés ellenében fogja a lovakat átvenni.
Lesi cukor. Hogy Czelldömölkön lesz-e,
azt még nem tudjuk, de hogy Kaposvár k i fog a cukorrejtegetőkön, az már bizonyos. Az
alispán nyúlt a dologba s kérésére egyik ka
posvári pénzintézet áruosztálya üzletkörét k i 
terjeszti Kaposvár s az egész vármegye köz
élelmezési cikkeinek általános biztosítására.
Ez a pénzintézet-nemcsak nagyban, hanem k i 
csinyben is árusil cukrot, sőt kávéi < egyéb
élelmiszert. Ezzel nem akar versenyt támasz
tani a kereskedőkkel, hanem csak azt akarja
olérm, hogy minden fogyasztó azt kaphassa
meg, amire éppen szüksége van. Meg akarja
szüntetni, hogy egyes boltokban kávét Ittgét,
sárkefét, meg subickot is kelljen annak vá
sárolnia, ki egy negyedkilogramm cukrot akar
venni. Persze, ha a kereskedők mindenkit
vásárlási kényszer nélkOl kiszolgálnak, • rr«
a pénzintézeti detailkészletre nem lesz szűk
ség. Addig azonban nagyszerű, Odvös és ?zociális gondoskodás marad ez az njitás. mely
megérdemli, hogy másutt is kövessék. ; -

Adományok a bobal taiUroanltak
részére. Özv. Szegedy Györgyné ujabb ado
mánya 100 K, dr. Tauber Sándor kanonok
50 K, Pintér Imre nagysitkei plébános 10 K,
szőczei plébánia 2 K.
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Két darab
L e n zsemlye. Ha-rágondolunk a zsem
Maximális áron felül. Kovács Sándor
csöngei lakos az árpa métermázsajat 42 lyére, szinte a nyaluuk folyik utána. De ré
d
i
vatos
K ért adta el; ezért a czelidömölki szolgabi- gen is ettünk! — Most — mint értesülünk '
réság 10 napi elzárásra és 200 kor. pénz- — a napokban rendelet fog megjelenni, mely •
a
zsemlye-sürest — Csak j
JjAntSteare ítélte, azonkívül a különbözeti ösz- megengedi
szeg visszafizetésére kötelezle. — Nyoszoji aztán attól tartunk, hogy amilyen kicsi lesz |
József kisköcski lakos Nagy Antal czelidö a zsemlye, olyan nagy lesz az ára!. . .
azonnal olcsón
Adományok a sebasüit katonák ré
mölki lakosnak 3 mm. árpát 142 koronáért
adott el. A 2850'91ö. sz. M. E. rendelet alap szére. A czelidömölki Vöröskereszt kórház
ján Ki napi elzárásra, 500 kor. pénzbünte es vasúti Uditő-allomás részére az utóbbi
t é s ^ — behajthatatlanság eseten ojabbi 25
Bővebb értesítést ad
érkeztet:
napi elzárásra ítéltetett, továbbá a különbö héten a következő adóalanyok
Klaffl Gyula naponta 10 üveg szódavíz,
lapunk szerkesztősége.
zeti 43 koronát tartozik visszatéríteni:
Vadgesztenye gyűjtése. A Vörös-Kere.-zt Gyöműrey György 'Ima) naponta 2 liter tej,
Egyesület azzal a felhívással fordult a ma l'leiffer Ottóne (Vönöczk) 20 korona sörre,
Kemenesaljái Közg. Hitelbank
gyar társadalomhoz, hogy a vadgesztenyéket Hanzsér Elei (Alsóság)-a sebesül: katonáknak
nyiijtse össze és adja át a Vörös-Kereszt egy must, Stauffer testvérek (Répczelaki 4 kg.
Részvénytársaság Czelldömölk.
let helybei fiókjainak, illetve választmányai sajt, Szögyeuy grófnő összes katonáknak musli
Hónigné
összes
katonáknak
must,Csákány
János
nak. Az egyesület ezt a felhívását most meg
Al Osztrák-Magyar Bank rnellekbelye.
ismétli és nagyon kéri a magyar társadalom (Adbrjánháza) 1 par csirke, Balassa Jenőné
Első Magyar Altalános Biztosító Táriuág
minden rétegét, hogy ezt a kérését teljesítse összes'" katonáknak szőlő, Nunkovits Dénes I
kerületi- ioügynöksége.
is. mert ez a kicsinynek látszó dolog, valójá iMagyargencs) 4 zsak burgonya, Reind! István,
ban nagy fontosságú. A Vadgesztenye Főgyüj- 14 drb. káposzta, 5 kg. bab, Deuts Uyuiáne,
töhelys megtalaila-a mv.dját annak, hogy a 30 korona. AVüditő részért akenyerel-Wal-. j Betéteket elfogadunk: beíélkönyvre'és folyó
vadgesztenyéből a káros anyagokat kivouja s leustein Károlyné volt szíves süttetni.
számlára.
ezáltal legalább részében elejét vegye s mindEltűntek kutatása az ellenséges io- 1 Kölcsönöket nyuitunk: értékpa>ÍTOkim>sv..-.
jabban mutatkozó állat eleség hiánynak. A goly táborban. A .Katona-Nyonweó Jegy- Folyószámlát tiyitunk megfelelő biztosítékra.
mai háború sikeres megvívása nagyon sokban tűt", mely a Magyar Vörös Kereszt Eűylet Váltókat leszámítolunk előnyös kamattá*
mettett.
budapesti Tudósító Irodája vezetömek: Balt- j
attól függ, hogy tudjuk a küedelem gazdasági I hyány IMJOS gróf és Hadik-Barkóczy Emire Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk
részét lefolytaim. A földre lehullt és ott el- I gróf kiadásban jelenik meg, mar kutatásai
és eladunk.
pu-zluló vadgesztenye tömegek a mai viszo j során is jelentős eredmények! ! ert el. |
Jelzálog-kölcsönöket folyósítunk. ~ —
rSok~olyati
ellóut
katona
sorsára
derített
vilá
Pénzbeszedéseket
és kifizetéseket eszközlünk.
nyok között pólo'hatallan gazdasági vesz^
tc-e:et jelentenek reánk nézve. Különösen I gosságot, akinek személyét illetőleg a hivatalos ~BeTaltUBkszelve^
hazafias nyomozás holt pontra jutott _A_szerkeszt6- ! Sorsjegyek biztosítását árfolyam-vesztesét
Aeri a Vörös-Kereszt egyesület
I - é g n e k legújabban sikerült biztosítania a wieui .
ellen e!logad|uk.
magyar tanítóságot arra, hogy egy-egy
egy-egy dél
dél- , Q
i i
Zentralnachweisebureau utján, j
Osztály-sorsjegyeket eladunk.
at'jnea vonuljon ki összes növendékeivel olyan \ hogy a Katona-Nyomozó Jegyzék minden Megőrzés végeti átveszünk mindennemt
értekekel.
helyekre, a hol vadgesztenye-fák vannak, t száma az ellenséges fogolytáborokba is el
g- . -• össze a mar lehullt anyagot é s azt jjusson s ezzel ujabb leh •tősége: nyitóit arra, Óvadék-célokra értékpapírokat biztosilék mel
hogy kutatásai meg eredméuyesebbek legye
lett kölcsöozünk.
szóig tliassa be az otuui Vörös Kereszt egy- inek. A Katona-Nyomozó Jegyzékei B Virágh
Elfogadunk: tüz, élet és jeg biztosításokatu
leti fióknak. Ezt a korelmet természetesen mi Qéza .szerkeszti. Szerkesztőség es kiadóhiva
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére.
a magunk részéről is a legmelegebben ajánl- i tal: Budapest, I V , Vaczi u. 38, I . em., ahol Gazdasági cikkek beszerzését jutányosai
a
Katona-Nyomozó
Jegyzék
közlési
feltételei
eszközöljük.
juk az illetékesek figyelmébe.
és minden egyéb felvilágosítás megtudható. A Banküzlet körébe tartozó mindenuemt
Közel tizenöt millió pontosan 14,459.qp0 I
megbízást elfogadunk.
Utalási kedvezmény a beteg katonák
korona nyereményt sorsolnak majd ki az ok- I
tóber 27 én kezdődő uj m. kir. osztálysor-já- j hozzátartozóinak. A kereskedelmi miniszter | Intezetünk kebelében működő -Öntegélyii
kényelmes heli rtsstilikban. Saját érdekében rendeljen egy levele- i értesítette az államvasutakat, hogy az osztrák Hitel-Szövetkezettizelesre lutauyös kölcsönöket nyújt
zólapon Qorzó és Társa szerencse-házában; |
Hudapest, Koronaherceg-utca' 9—11., legalább j magyar monarchiában ápolt beteg illetve
Kiidó: Ilmkgreve Nándor.
e.y sosjegyet. hocy reménye legyen ezy tő- sebesült fatooak hozzátartozóinak a beteg 4>
nyerményt (600.000, 4OU.000.200.000,100.000 meglátogatását, célzó utazásuk alkalmával 50
90000,80.000,70.000,60.000,50.000, stb. ko- Iszazaiékes díjmérséklést engedélyez. Hozzá
r nat) nyeri i. . A ki mer. az nyer"'
Lang
Kálmán
tartozóknak a szülök, gyermekek, feleség és
Háborús mondások: -Ellenségeink kar- ; nőtestvéreit tekintetnek.
gépraktára Czelldömölkön
örverujő vagyat miért hizlalnők olyatén bajok
-A kukorica uj árszabályozása. A
fölsorolásával, in -iyek egyébiránt ónaluk is hivatalos lap rendeletet közöl a kukoricákész
m-zvannak. Ali >gyan Hindenburg klasszikus tö- letek fnlhiiniilliÚiíirtl A rendelet legfontosabb
-Gayer-féle ház.
ir-eggel in i: ; . ha ti.i.unk esik az eső, odaát része, hozy'morz^lt tengeri arát34—41 K-ban
i-- esik. És nemcsak a tuzvonaiakb.in. hanem a csutka árát ~S—10 K ban állapítja meg,
a frontok mögött is meg kell érezni, hogy ezenkívül a rekvirálás alkalmával 6 K preiuinot
gazdasági
Nagy
választék' gépekben.
mindennemű
babom van! Szenvednünk kell és kitartanunk is eugdelmez. A még nem teljesített elővéte
kell. . .« — »A háborús kavarodás sok inin- leket a rendelet érvényteleníti. A termelő
deuléie besurranó visszaéléseknek tag kaput készletből annyit, amennyi saját házi és gazda
' nyitott Lelketlen kufárok, önző, kizsákmá sági szükségleteinek megfelel, szabadon fölhaszgazdasági kellékek
nyoló üzleteket csinálnak a közönség rová használhat. Gazdasági szükséglet címén a ter
sára és megsarcolására. De ez igy van min mészetben kiszolgiltatott jáiandósagok, a ve minden időben jutányos áron
den hadviselő allaihban. Csekély vigasztalás, tőmag és az állatállománynak egyéb termé
beszerezhetők.
de igy vau. A kormány ezek ellen kiadta a nyekkel vagy termékekkel nem fedezhető szük
Kitűnő gyártmányú .
maga rendeleteit, melyiket többé-keve-bbé séglete vehető számításba. A termelő készletvégre is hajta a közigazgatás. De utóvégre
fölöslegét csak annak adhatja el, aki vásárló
minden patkányt, minden hiénát agyonütni engedelmet uy.-rt. A teogeri maximális ara a
nem lehet Ezeknek megvannak a maguk tit kövelkezó: Köiönséges tengeri csöves állapotnagy választékban.
kos aiagutjaik.. — .A kivételes idők kivé ban, 26-32-30 K, morzsolt állapotban
teles bajokat zúdítottak rauk és még ha na 34-50-:t8 K, tajtengen csöves állapotban
gyobbak jönnének is ránk, azokat is el kell 5810—34-80 K, morzsolt állapotban 3750—
viseÍLÜuk kivételes türelemmel.*
41 korona.
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Vetőgépek, ekék,

kerékpárok

Henger és gépolaj
állandóan raktáron.

Nyomaton Dinlcgreve Nándor ^ „ v e r f r , berendez*. kónyvorcindíjlbsa, Celldömölk.

