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Mindent átélt, ml lény és árnyék, 
Küzdött vergődött két országért 
Saeretett, sírt, szenvedett sokat 
Látott ragyogó s szomorú napokat. 

Tanult sokat, még többet felejtett, 
Világ szenvedésére annyi könnyet eltett, 
Pedig a bánatnak volt ó. gyötrött fia 
Ezért szerette ngy ez a monarchia. 

Melynek bátor, erős délceg népe, 
Esküdött hűséget az Ó nagy nevére, 
Amelynek most minden ifja, véne, lánya 
Öltözködik basán, fekete ruhába 

S kíntól rendülten könnyes szemmel mondja 
Nemzeti ereklye dőlt most épen romba, 
Millió zokogja — e bus éjszakán 
Maghalt az apám.. 

Meghalt a k i r á l y ! 
1916. november 21-én este 9 órakor ö csá

szári és királyi apos,toii felsége I. Ferenc József 
n RChönbrunni kastélyban az Úrban csöndesen 
elhunyt. Ennyi volt a hivatalos jelentés, mely 
tudtul adta az egész monarchiának, de egyúttal 
az egész világnak, hogy az a jóságos uralkodó, 
aki Európa uralkodói között lalan a leghosszabb 
ideig intézte népeinek sorsát, bevégezte földi életét. 

Megdöbbentő volt a hir mindenfelé. Ámbár 
emberi száríitás szerint is előre lehetett látni a 
véget, mert hiszea már jóval tul volt a biblia 
által emiitett emberi korhatáron, .a hetven, sőt 
nyolcvan esztendőn is. Az ilyen öregségnek pedig 
meg a közönséges embernél is oly sok baja van 

Hát meg az a koronás test e mostani vér
zivatarban/a tengernyi gond és munka mellett 
hogyne gyöngült volna meg? 

A magyar nép millióinak szivében a fájdalom 
ária keletkezett és ez a fájdalom még a hazánk
ért, népünkért folyton tartó élethalál harc aggo
dalmai által megsokasodik. A szivnek megsokaso
dott fájdalma pedig csak a könnyek által nyer 
könnvebbülést. A magyar nép tehát sir, őszintén 
siratja meghalt jó királyát. 

Jó király volt a szó legnemesebb'érteimébén. 
Népeinek, a magyar népnek is édes atyja. István 
király ragyogó koronája fénye mellett édes hazánk 
előre haladásában és felvirágozásában látszik meg 

hozzán!; való nagy jósiga. Ez a jósig telle ké
pessé arra. hogy magyar hazánkat elvezesse az 
Ígéret földjére, ahonnan a jövőbe tekintő szem 
ennek n uiár sokszor megfogyott, de soha meg 
nem tört nemzetnek örök éleiét igér. 

Az a. mélységes hódolat cs szeretet, inety ősz 
uralkodónkat mindig körülvette, de amely a mos
tani világháborúban mutatta meg a magyar nép 
ragaszkodásának és húsegének igazi nagyságát, 
az a mélységes szeletet most gyászol Isten aka
ratán való szent megnyugvással 

Gyászolunk, de nem felejtünk, mert akit mi 
megszerettünk, annak emléke örök. mely átragyog 
időn s enyészeten. 

Ott fekszik a ".király bécsi palotájának halottas 
termében, vagy a templom homályában gyertyák 
lobogó lángja és fenve között. Várja a test az 
örök nyugalomra való helyezést De a jó király
nak szerető lelke már Isten trónjához szállt, hogy 
a nemes élet boldog jutalmát elvegye. w 

A njflgjar nép lelke előtt, pedig êzekben a 
mélységes gyásznapokban megjehnik «_.Jijtlott\ 
királynak azon képe, mikor az oltár zsámoly-áiT 
leborulva. ősz fejét kezeire hajtva imádkozik. Bi
zonyara népei boldogságáért könyörgött az Egek-
Urához. A magyar nép pedig leborul most az 
Egek Ura előtt és meghalt jó királyának lelki
üdvösségéért imádkoíik. Imádkozunk 



2. oldal. 

Az ötödik magyar hadikölcsön. 
A hosszan elhúzódó liauoru nagy pénz-

• ügyi követelményeket támasztván az állj 
* hatalommal szemben, a hadi sztprefgletek el

látása cétjabol uj hadikö.csön kibocsátása vált 
szjikssgessé A hadviselés költségeinek fedezé
sére a -pénzügymioister ezúttal — epp ugy, 

. mim az e őző hadikölcsönök kibocsátása al-
' kalm-ival — 6°/, kai kamatozó jaradekköl-
CsOO-kOtTéoyekel és ezenkívül — uj typus 
gyanánt — ó 1 .%-kal kamatozó törleszte 
ses köicsüukötvet), -. : bocsát uyilvanos-alá-
írásra. A pénzügviiiinister tehát ez atkalom
mal is közvetlenül lordul a közönséghez. 

Az aláírás tartama és az aiairási helyek. 
Az alairas időtartama 191tffr"iiove;uber 

23-tól december 22-tg bezárólag terjed. A á-
irasi helyekai fognak szerep'lm az összes 
állami pénztárak es adóhivatalok, a postata
karékpénztár és auuak közveuiö helyétől 
szolgáló összes postahivatalok, valamiül az 
összes számottevő hazai pénzintézetek. 

A címletek nagysága. 
A kibocsátásra Kerülő es 6*/« kai k'a-

mutozn jsradékkölcsön kötvényei 50, 100, 
1000, 500U és I0700U koronás, az 5'.'» <« 
törleszléses kölcsön kötvényei pediz 2000, 
5000, 10.000 es 50*000 koronás ciinielekbeii 
fognak kiállíttatni. 

Az aláírási ár. 
I . A ti°'0-kal kamatozó járadékkölcsön-

kötvény kibocsátási ára —. épp ugy, mint a 
korábbi, o'/o os jaradekkölc-önöké — tulaj
donkeppen 97 K Lt f.rel van számítva, arra 
való tekintettel azonban, hogy a járadézköl-
vény kamatozása a kölcsön jegyzését es be
fizetését megelőzőleg mar f. évi november 
1-én veszi kezdetét,- a megtérítendő folyó 
kamatok hozzáadásával a járadekkölcsönköt' 
vény aláírási ára minden 100 -koroi.a névér
tékért a következő összegekben van megálla
pítva: 

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az 
aláirt összeg egész ellenértéke befizettetik: 

a) az 1916. évi november 23 tol dec. 
5-ig bezárólag történő aláírás esetén 97 K 
70 f.-ben, 

b) az 1910. évi december 5-ét követő 
időben 1915. évi december 22.-éig bezárólag 
történő eláirás eseten: 98 koronában: 

2. ha pedig az alább ismertetendő ked
vezményes (részletekben történő) fizetési mó
dozat ' vetet,K igénybe, az aláírási határidő 

, egész tartamára szololag 98 K 50 1. ben. 
I I . Az 5Vi0'o-kal kamatozó törlesztéscs 

kőlcsönkötvény kibocsátási ára tulajdonképpen 
92 koroua; arra való tekintettel azonDan, 
hogy e kölcsónkötvények kamatozása a köl
csön jegyzései és befizetését megelőzőleg már 
f. évi október 1-én kezdetéi veszi, a kincs
tárnak megterítendő folyókainatok hozzáadá
sával a törleszté-ses Jiölc-önkötvenyek aláírási 
ára mindén 100 korona névériékért a követ
kező ös-zetekbeii van megalapítva: 

1. aira az esetre, ha az aláíráskor az 
aláirt összeg egész ellenértéke belizeltetik: 

a) az 1916. évi november 23-tól dec. 
-5-ig bezárólag törlé'nő ahiras eseten 96 ko

ronában, 
bi az 1916. ev december árikét követő 

időoeii 1916. évi d 'Cember 22 lg bezárólag 
történő aláírás''esetén: 9ó korona 25 fillérben; 

•2. In pedig az alább ismertetendő ked
vezményes- fizetési-módozat vétetik igénybe, 
az aláírási idő egész tartama alatt változat
lanul 96 korona 75 tilíérbe. 

Kamat esedékesség. 
Az ötödik hadi sö'c-ön 0%-os járadék* 

kötvényei 1916. november 1-tól kezdődóleg 
es minden ér május l é n és november 1-en 
lejáró felévi utótagos részletekben évi 6%-kai, 

az 5'/f"/""os törlesztí'-es—kölcsönkOtvények 
pedig 1916. október 1-től kezdődőleg évi b . 
>/,"/,-kal minden év április 1-éii és október 

-1-én lejáró félévi- .utólagos, részletekben ka-
matozuak, tehát a járadékkölcsönkőtvények- ~ 
uél az első szelvény 1917. évi május l é n 
a törlesztései kölc.sönkötvenyeknél pedig 1917. 
április 1 en esedékes. A folyó é n október | 
1-tól illetve november 1 lő! .az aláírás "nap- 1 
jaig járó folyó kamatokat azonban az aiairó : 
nak nem kel m>gteHíeuié; ezek ugyanis — 
aniinl fentebb említettük — a .kötvények alá- ' 
írási árában beüllogialtatiiak.. 

Részletfizetési kedvezmény. 
Az esetben, ha a 6% os jaradékköl- j 

csönre aláirt Os-z. z 100 koronát meg nem 
halad, az aláírás "alkalináváiáz aláirt összeg ( 

egész ellenértéke befi-i ndő. A 6%-os j á - } 
radékkö c-önre történő és 100 Ká t mégha -
ladó. valamint az 5*/i*'o os törleszléses köt- -

c-ő:ir-- físzközöit aláiptsokiiál azonban a b-fi j 
zelés'részletekben is teljesíthető. E7;. esetben I 
az aláírás alkatmával az aláirt összeg 10*/«-a ; 
biztosítékképpen leteendő és pedig készpénz--, 
ben vagy tiiegfetel-' értékpapírokban. A rész- ; 
letek pediü a következőképpen fizetendők: I 

A jegyzett összeg ellenértékének' 25"/,-a I 
legkésőbb 1917. január 5 ig; 

a jeuyzeit összeg ellenértékének 25 a ' 0-a I 
legkésőbb 1917. január 18 lg; -

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a I 
legkésőbb 1917. január 27-ig: 

a jegyzett összeg ellenénékének 25*.',-a j 
legkésőbb 1917. február 7-ig. 

Az utolsó befizetés alkalmával az alá
írási hely a letett biztosítékot elszámolja, 
illetőleg visszaadja. 

A befizetési elismervények kiállítása és a 
végleges címletek kiadása. 

A befizetés alkalmával az aláíró fél az 
aláírási hely ől pénztári elismervényt kap, 

"j amely a fel kívánatára 1917. január 15-tŐI 
kezdve a m. kir. pénzügyminisztérium részé
ről kiállított ideiglenes eüsmervényre fog ki
cseréltetni, amennyiben várakozás ellenére 
eddig az időpontig a végleges címletek kiad
hatók nem lesznek. A végleges címletek kia
dására nézve, illetve a fél kívánatára kiadott 

I ideiglenes elismervényeknek a végleges köt-
I vényekre való kicserélésére nézve idejekorán 
1 hirdetmény utján.fog a felhívás közzetétetni. 

A végleges kötvények kiadása kö.tségmeu-
teseu trgyanazon a helyen Ing megtörténni, 
ahol a pénztári elismervények, illetve a fel 

Étú'.inatara kiadott ideiglenes elismervények 
ÍTtiadaltak. 

A kölcsön felmondása. 
A m. kir. pénzUgyministerinm a 6° ' 0 os 

járadékkölcsönre vonatkozólag fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy előre közzéteendő 
három havi előzetes felmondár'mellett, ezt a 
kölcsönt egészben vagy részben, névértékben 
visszafizethesse, azonban az esetleges felmon
dás 1921. november 1-ét megelőző időre nem 
fog eszközöltetni. 

Az 5',','Vog állami törlesztéses kölcsön : 

visszafizetése. 
Az 5"tV,-os lörieszléses kölcsön az 

1922. évtől kezdve husz megközelítőleg egyenlő ' 
evi részletben fog visszafizettetni. 

A "öri.-37Jés""s'z^árrrcsop(irtonként való 1 

sorsolás utján történik es a kisorsolt kötve- i 
nyek minden 100 K névérték után 105 K val j 
váldatnak be. A sorsolás minden ev jumus I 
havában -tartalik mej, a kisorsolt kötvények 
a sorsolást követő első szelrénvesedékességi , 
napon válnak esedékessé. 'Az . e'l'ső - sorsolás I 
1922. ev június havában-fog megtartatni és a 
kisorsolt kötvények 1922. évi október l é n I 
kerülnek beváltásra. A visszafizetésre esedé- ! 
késsé-vuH kóivenyik kamatozása a tókeese- ' 
dékesseg napjával megszűnik. 
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Különleges kedvezmények az ötödik 
hadikolcsönnel. 

~- A most kibocsátásra "kerülő 6° ' 0 os 
járadékkötvények (elhasználhatok le sznek ax 
1916. XA1XÍ ls~SH aTayijáir- kivetendő hadi 
nyereségadó fizetésére. • S 

- .'pi-..A«-a« aiájrojéip-dia , aki az' 5 l/j"/« B5 
állami törlesztéses kölesönből legalább --.y 
millió korona névértékű kötvényt jegyez es a 
jegyzett kötvényeket az aláírás alkalmával 
uévrj szőlő kötvényre íratja-össze, az ekként 
összeirt..névre szóio kötvényre nézve, amely 
1921. április l-ig éa azontúl.is a . visszafizes 
tesig összeírva tartandó, azt a ..jogoi nyeri 
hogy az igy jeuyzeit kötvényekben kifejezett 
követelés az 1921. évben, n-gkesóbb azonban 
apn.is 1-én, minden 100 K :névérték uián 
95 K-val leendő .viss utizele.-re, 1922. evi 
április - l-re Hmoiidhatjn Az 1921. :.pniis 
l-ig fel nem nioudott kötvényeknek közfor
galmú köti ényekre leendő" feloldása iránt 
hivatalból fognak intezk 

Kölcsönnyújtás kedveiményes kamatiák 
mellett a kibocsátandó kötvényekre a 

a kölcsönjegyzes céljaira. 
_A. .kibocsátandó kötvényekre az 0-ztrák-

Magyar B:.nk t-s a in. kir. Hadiköic-ötipenztár 
a kötvény, knek kézizálogul lekötése (lombar-
dirozása) mellett, a névérték ló',', áig, a 
mindenkori hivatalos válióieszámilutási kamat
lábon, tehát je'enleg 5"'o os kamat mellett 
nyújtanak kölcsönt. Ezek a kedvezmények 
1917. évi december 3l-.ii! maradnak érvény
ben.. Az ötödik hadikolcsönnel' egyébként is 
mindazok a kedvezmények biztosítva vannak, 
amelyek a negyedik hadikolcsönnel az alá
írókat megillettek. 

Az ö ' / i V a , o s lörieszléses kölcsönnél leg
alább egy'millió korona névértéknek névre 
szóló kötvényre leendő összeírás me lett- esz
közölhető jegyzése azonban lombard köivsön 
felvételével önérthető eg nem bonyolítható le 
s az ilyen névre szóló kötvény lombararfbzás 
tárgyát nem képezheti. 

AZ ötödik hadikölcsön előnyös feltéte
léi, a péózpiac kedvező helyzete, a háborút a 
végső döntés felé érlelő győzelmeink és annak 
világos felismerése, hogy a létünkért folyta-, 
tott nagy küzdelem diadalmas befejezésére 
szükséges kölcsön jegyzésében való minél 
nagyobb részvétellel magánérdekeink- mellett 
a közérdeket is hathatósan szolgáiba'juk: biz
tosítékai annak, hogy az ötödik badiköcsön 
jegyzésének eredményében előreláthatólag még 
impozaiisabban fog megnyilvánuiui az ország 
lelkes önbizalma és nagy teherbírásáról ismé
telten fényes bizonyságot tevő közgazdasági 
ereje, mint az előző hadikölcsönöknél. 

Felhívás! 
A Vöröskereszt Egyesület czell

dömölki fiókjának elnöksége - tisztelettel 
felkéri, a .nagyközönséget, ha>y a hely
beli Vöröskereszt Korházban ápoii se
besült és betegTiatonáink részére ren-
dezendő „karácsonyi ünnepély" céljaira, 
akár pénzbeli," akar természetbeli ado
mányát f. évi december hó 18-ig Ta
kách Márütnné úrnőnél, mint egye
sületünk elnöknőjénél beadni szive* 
kedjék. Adakozzunk a nemes célra » 
tegyük kellemessé, sokat szenvedett ka
tonáinknak a szeretet ünnepét! 

Külön gyűjtést -az ngyesüleT ezen 
célra nem rendez. ; 

• A Vöröskereszt Egyesidei 
czéWJömúlki fiókjának 

elnöksége. 
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H I f i E K . 
Katonai kitüntetés. A király az ellen 

seggel szemben tanúsított vitéz magatartásá
ért Budakeszi Weöres Iván 11. huszárezred 
beli tart. főhadoagyuak újólag a Signum Lau-
dist adományozta. ' 

Felemelik, a hadisegélyt. Az állami 
hadisegély -nagyságának megállapításánál ed
dig az volt az irányadó, hogy az Összeg nem 
haladhatu félül a badbavonult átlagos napi 
keresetéi. A hét—nyolc gyermekes család is 
annyit kapott, mim a két—barom gyermekes 
család. Ez't a rendszert móst megváltoztatják, 
a hadisegélyt a- C s a l á d t a g o k szamának ará
nyában felemelik. A hadisegély fokozott fele
melésé a négytagú családnál kezdődik. A leg
alább négy csatádtagon leliii levő két évet, 
betöltött, de nyolc évnél fiatalabb gyermeke
ket — a megethetésj viszonyokhoz n é p e s t — 
a'járási főszolgabíró vagy a. polgármester a 
jövőben teljes segélyre veheti föl. 

Jegyezzünk hadikölcsönt. 
Minden oldalról ellenségek vesznek k ö 

rül bennünket. Kauk támadtak, de a mi hős 
csapataink mindenül visszaverték a túlerő tá
madásait. Ügyünk i g a z s á g a a d t a es adja csa
patainknak azt a nagy lelki erőt, melynek 
eredménye a dicső győzelmek sorozata; de 
testi erejük, egészségük megóvásáról áz állam
nak kel l gondoskodnia. Nekünk kell az állam
nak pénzt adui, hogy jó ruhákat, élelmet sze
rezhessen be, a melyek a mi katonáink egész
ségét védik és jó fegyvereket kell készíttetnie, 
liogycsapatainkÜarci erejét növeljék. Erre kéri 
az állam a hadi kölcsönt 

A hadikölcsön jegyzés nemcsak hazafias 
Cselekedet, de a legjobb, legjövedelmezőbb, 

-legbiztosabb lőkeelhelyezés is. -
Ha hadikölcsönt jegyzünk, elősegítjük azt, 

hogy katonáink mielőbb hazajöhessenek. 
Minden korona, amit a hadikölcsönre 

adunk, közelebb hozza a győzelmes békét. 
Minden korona, a m i a ládafiában marad, 

ellenségeinket szolgálja és meghosszabbítja 
a háborút. 

A kölcsönadott pénzről az állam adósle
velet ad. Ez a hadikölctün kötvény. Igazolja 
benne a kincstár, hogy a pénzt kölcsön vette 

és kötelezi magát a r r a , hogy a kamatokat 
felévi részletekben fizetui fogja. 

Azelőtt a magyar állam mindig kül
földről kert.és kapott kölcsönt, persze igy a 
kamatokat is oda fizette. Az a sok pénz, 
amit mi adóban fizettünk, kamatok fejében 
külföldre ment. Adjunk az államnak külc-önt 
ini mázunk, akkor mi kapjuk a kamatokat 
Az adókat ugy is fizetni kell; fizessük- tehát 
i:tUDá«\ueknák, ne sllenségí'i'n.^k. 

Hadikölcsönt j egyezn i Tehet a Kemenes-
••>. jai Közg. Hitelbanknál, Kemenesaljái Taka
rékpénztárnál, a Kemenesmagasi Önsegélyző 
Szövetkezetnél, amely pénzintézetek szívesen 
adnak ineg miuden felvilágosítást. Érdeklődök 
forduijanak bizalommal az intezetekhez. 

Az iskolába nem járók összeírása 
'árosunkban most folyik. Ez egyszer öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy elemüskolai t a n 

köteles gyermek alig néhány nem jár isko
lába .'(lábbeli- és' élelmiszerhiány miatt). 
Annál szomorúbb, hogy. vannak inasok, k ik 
nem járnak. Ezek-Kuejj._aJegszJiiorubb-iutéz-
-védés log folyamatba tétetni. 

Vasvármegye törveayhatósági 
Sága holnap, november hó 27-én tartja év
negyedes rendes közgyűlését, melyen 162 tár-

fognak—elintézni,, de legtnhhs>nr még 
pótlólag is szoktak sürgős ügyeket fölvenni. 
A tárgyak'legtöbbje az alapok (alapítványok) 
1915 diki számadása, a sorozaton levő tár
gyak jó része ( 44 db.) pedig a szombathelyi
eket érdekelheti. — A sok tárgy közül figye
lemre méltóbbak a következők : 2. szám. A 
vármegye alispánjának előterjesztése az 1916. 
év végével megszűnő 2 "1,-03 egységes vár
megyei pótadó helyébe a várm. kuituralap 
és a tisztviselői nyugdijalap kiadásainak fe
dezésére 4 "/„-ós egységes várm. pótadó meg
szavazása. — 3 szám. A háboru rokkantjai, 
özvegyei é< árváinak segélyezése egy • /•-OS. 

pótado megszavazása. — 34 szám. Belügy
minisztert rendelet a Szombathelyen építendő 
vármegyéi közkórház ügyében. 35 szám. Pécs 
szab. kir. varos átirata a tejnek sajtgyártás 
dijára vatn fölhasználásának eltiltása tárgyá-
bau. — Ilii szám. Győr vm. átirata a lábbeli 
ipar- és borkereskedés körül észlelhető visz-
szaélések és árralhajtások kiküszöbölése-vé
gett. — 55 szám. A vármegye alispánjának I 
előterjesztésé a- berk c-i-fuvardíjaknak a há
boru tartalmára 50 %-kal való fölemelése 
tárgyában. 

Özvegyi ellátás. A vallás és közokt 
miniszter az Ors«. Tanítói Nymulij.i.ntézet ter-. 
hére néhai Németh Gyula hősi halált halt 
kemeuesmagasi r. kath. kántortanító özvegyé
nek évi 760 K segelypénzt, kiskorú árvája 
részére évi 126 K 66 i . gyámpénzt, mindössze 
886 K 66 f.. azaz. nyolcszáznyolcvanhal ko
rona és 66 fillér évi ellátást engedélyezett 

A magasi borjurekvirálék. Megemlí
tettük annak idején, hogy Simon János pá-
poci vendéglős többi imagaval a .hadsereg 
megbizásaból< borjut rekviráltak az állam
nak, de -r- rajtaveszteltek. A szombathelyi kir 
törvényszék Simon Jánost, Papp Józsefet és 
Kövér Kelement csalás miatt 3—3 havi fog- j 
házra "és3Ö—30 korona pénzbüntetésre ítélte. 
A gyön kir. tábla most jóváhagyta az Ítéletet. 

Rendelet a cserekedés ellen. Magyar
ország számos vidéken, nálunk ís, ujabban 
szokásba jött, hogy a kereskedő nem volt 
hajlandó pénzért árut adni, hanem csak élel
miszerért Így például egyes vidékeken do
hányt cükrol, petróleumot,-Sót csak tojás- i 
ért, vagy kukoricáért voltak hajlandók ki
szolgálni. A belügyminiszter intézkedett, hogy 
ez a cserekereskedelem megszűnjön és elren
delte, hogy a .só:, és petróleumot, általában I 
pedig eieisztíkségleli cikkeket minden mellék- . 
kikötés nélkül készpénzfizetésért kiszolgáltatni j 
vonakodó kereskedők ellen megtorló eljárás
nak van helye. 

Eltűnt. Vers Tamás bányamunkás a 
PéUoZSéoyból lörtépl menekülés alkalmával 
a miskoiczi állomáson' c-aládjá'.ol a vonat
ról lemaradt. Félesége kéri azokat, kik eset
leg tudnának róla vaiamit, szjveskedjeoek őt 
értesíteni. Lakása; Czelldömölk Sági utca 2. 
(Bárány-vendéglő). 

Árverés a vasúton. A szombathelyi 
máv. üzietvezetőség közli, hogy a vasul 
csíkban és állomási helyiségekben talált 
gyak árverezése Czelldömölk állomásán 
jövő december hö 7-eV». délelőtt 9 órától kez-
dődőleg fog megtartatni. 

JBárd -ísle Karácsonyi Album. A Bárd 
Ferenc és testvére budapesti kiadó cégnek 
évenként karácsonyra megjelenő Albuma, m i n r 

-dig_ugy tartalommal, mint kiállítás tekintet- -
ben a zongorázó közönség legkedvesebb ka
rácsonyi meglepetése. A Kiadó cég e d|ágá 
világban is megtartotta eme szép albuma
régi árát, vagyis az most is fűzve K 4, dísz-
kötésben K 6- lesz. Di igyekezzenek az ér
deklődők rendelésűket erre november végéig 
megtenni,' mert ezen időn tul az már nem 
lesz kapható. 

Veszedelmes tréfa. Sok éretlen tréfa 
volt már előidézője veszedelmeknek, sőt ha 
Iáinak. Csaknem igy volt Jáoosházán az ál 

...isoii is. Egy meggondolatlan fiatálember 
észrevétlenül Krausz. Miksa kereskedősegéd 

uli k o - l 
tlt tár- I 

hátára egy nagy csomó papirt akasztott és 
azt meggyújtotta. Szerencsére hamarosan ész
revették a veszedelmet és az égő papirt le
verték a hátáról s igy„„— komolyabb baj 
nem történt. A csínyt elkövető fiatalember 
csak nehezen tudott meuekülni a jogosan föl
háborodott közönség .tettekkel tényezései« elől 

Adományok a sebesfiit katonák ré
szére. A czelldömölki . Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üdítő-állomás részére az ntóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 2 liter léj, 
Klaffl Gyula naponta 10 ilyeg szódavíz.-
Magyargéncs község 141 drb. tojás. Egresy 
Ja«us-(Kocs)—Uzsák burgonya. 

Házi szarka. Régóta figyelték a hely
beli Gayer- (alias : Röh-) léle üzletben, hogy 
valaki a különféle-árukat dézsmálja. A na
pokban a félréesőhely közelében találtak egy 
csomagot, benne különféle fűszer áru. A val
latóra fogott cselédleány, bevallotta, hogy már 
régóta lepotl és a holmit "éde-anyjahoz szál--
litotta Kemeuesmihálylara. A szombathelyi' 
kir. törvényszék az orgazdasággal vádolt anyát: 
Mészáros járiosnét bűnösnek moudla ki s ezért 
kéthónapi fogházra Ítélte. 

Ágyúzás hatása az állatokra. A.rob
banások, ha nagyon közel történnek, a lovak 
idegeire hasonló, hatassál vannak, : niinl az 
embereknél. Van olyan ló, mely közeli grá
nát robbanás következtében összeesik, rövid 
idő mulya magához tér, de belekig, lassú 
mozdulataiban állásban és járásban való biz
tossága fogyatékos. Arra is volt eset; hogy lo
vak tul közel robbanások következtében rög
tön kimúltak. Hasonló jelenségeket a mostani 
háborúban a kutyáknál is lehetett megfigyelni. 
A madárvilágot illetőleg felemlíthető, hogy 
vádkacsák, fácánok, fajiityukok és egyébb na
gyobb madárfajok a hosszú ideig tartó ágyú
zás következtében elvonulnak, mig ellenben 
az. apró éuekiö madarak nem zavartatják 
magukat. 

Aki másnak vermet ás, maga esik 
bele. /.siray István máv. asztalos szombat
helyi lakos, pápúczi lakosok félrevezetése 
mellett árpát vett a maximális áron felül, 
mint egy szombathelyi lakos megbízottja, a 
vásárlás után a nevezetteket feljelentette, de 
miután beigazolást nyert a furfangja, ennél
fogva a pápicziak felmentettek; de a .kii ön-
blizeti összeg visszafizetésére kötelezl>i'.ek; 
ő p-Jig 5 napi elzárásra és 200 K, pénz-
büuteté re büntettetett 

Szarvas helyett — ló. Dömötör Já-
nosne cigányasszony, kinek férje hadi tvo 
non, kihajtotta két lovát legelni, egy i-.va-
dasz.Hi valószínűié? szarvasoknak nézte a 
.paripákat., ríjuk-duplázott és bizony a test
vér k között 2000 koronát is megért állatok 
elterültek. A Csendőrség a tettes ntan nyomoz. 
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K e m e n e s a l j á i K ö z g . Hitelbank 
Czelldömölkön 

jegyzéseket elfogad, az V-ik kadikölcsönre 
A legelőnyösebl) feltételek. 

' Hivatalos aláírási hely. 1 
Jegyzési határidő 1916. december 22. 

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az intézet. 

Nincs pe tro l eum-h iány 
ha a villamos világítást bevezetteti. 

Előreláthatólag a petrolenm beszerzése ezután is nehézsé
gekbe ütközik és könnyen megeshetik, hogy a közönség petró

leum-szükségletet nem bírja beszerezni, miért is ajánlatos 

a villamos v i l ág í tá s , 
mely a petróleum- és gyertyavilágitásnál 

olcsóbb, tisztább, egészségesebb. 
Világítási berendezéseket jutányos áron készí

tünk — részletfizetésre is. 
Költségvetéssel és esetleges felvilágosítással készséggel 

díjtalanul szolgálunk 

Celldömölk-nagyközség Elektromos Műve 
Ganz-féle Villamossági R. T. Üzemvezetősége. 
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F e l h i v á s ! | 
A Kemenesaljái Önsegélyző Hitelszövetkezet Ozelldöniöikon 3 

B 

f. évi november hóban uyitja meg | 

I V I . (3 éves) évtársttlatát. 1 
Egy üzletrész 50 fillér. § 

1 

M 

B 

H 

Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett bélyegmentes kötelez
vényre, mely kölcsönök a heti befizetésekkel törlesztődnek. — Minden 
üzletrész után 50 tillér beiiatasi dij fizetendő egyszertiuindenkorra/ 
Üzletrészek a _ 

Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank Részvénytársaság 

Czelldömölk üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyezhetők. 

AZ IGAZGATÓSÁG.. 

Községi pásztor 
kerestetik. 

Czelldömölk nagyközség 1917. évi 
január hó 1.-vel 

községi pásztort keres. 
Aki ezt az állást elnyerni óhajtja, for
duljon közvetlenül a községbiróboz, aki 
a javadalmazásra nézve is bővebb fel
világosítást ad. 

1 darab 
vaskályha 

olcsón, eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Keresek megvételre 
egy 

p i a n i n ó t . 
Cim a kiadóhivatalban. 

.Nyomtatul - kiadja: Dinkgrevr Kindor Carlldómttt. 

Grand Hotel 

P L A N A D E 
nagyszálloda B U D A P E S T , 
Zsigmond-u. 38—40. szem

ben a „Lukács-fürdővel." 
Közlekedés percenként min
den irányban. Hegállóhely. 
Hónapos szobák egy személvre 
120 koronától feíjebb. Gőz
fűtés, hideg- és melegvíz. 
Gyönyörű kilátás a Rózsa
dombra, ózondus levegő. Rend
kívül csende,s, nyugalmas, első
rendű szálloda és berendezés. 
Uj Vezetőség. Átutazó vendé
geknek naponként 4 koronától 

. feljebb. 

Bokros Károly és Géza. 

( I 

< 1 

< I 
( 1 

< 1 

< 
( 

9 


