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KEMENESfllJft 
TECYES TAXTALHÜ FÜGGTFU3 LAP 

Károly király lelke. 
A Habsburgok trónjára a fiatal 

ember graciózus bájosságával, amely a 
közjogi törvények és a spanyol etiketté 
szertartásos szabványain is átsugároz, 
lépett Károly király. Amikor az arcké
peiről lemosoiyog reánk azzal a szelid, 
megértő, minden kin felett könnyező, 
minden örömnek örülő, mélységesen 
emberies, gyengéd tekintetével, szinte 
szörnyű paradoxonnak látszik, hogy ez 
a szelid fiatal férfi, ez a lélek intim 
hanguíataifa*!Wnyira megérző ifjú most 
a vérzivatarok és az ezreket éa száz
ezreket morzsoldytlágküzdeleinnek egyik 
leghatalmasabb imperátora. Egy intésére 
ezrek teste felé irányzódnak az ágyuk 
és egyetlen szavára halálos tusába' fo
nódik százezer délceg katonája " a 
frontnak. , 

Azt a rettenetesen nehéz, keser
ves, de dicsőséges örökségei, amely a 
védelmi harcnak egész a végső győze
lemig való folytatását juttatta neki, a 
fiatal Károly király, akinek karcsú 
alakja hozzá edződött a világháborúhoz, 
a történelmi kényszer parancsára bát-
Tan és lelkesen vállalja, de igazi arc
képé az ágyúdörej lecsillapultával bon
takozik ki. 

Károly király a béke fejedelme 
lesz, sugárzó ifjúságából a jognak és 
igazságnak olyan kultusza nyilatkozik 
meg már rövid párnapos uralkodása 
a'att. A teljes paritásnak olyan tárgyi
lagos és becsületes szándékai jelent
keztek már eddig is cselekedeteiben, 
hogy repeső szívvel várjuk már azt a 
pillanatot, midőn a koronázási dombon 
magyar milliók harsoghatják feléje: 
»Vitam et sanguinem.« 

Károly király éppen a mostan duló 
világháborúban tanulta meg teljesen 
megismerni a magyart; most; mikor ez 
a fajta a legerősebb támasza volt an
nak a trónusnak, amely Ferencz József 
uralkodásának kezdetén éppen ebben a 
trónusban lattá alkotmányának, szabad-
ságtürekv'éséinek ellenségét. Most tanulta 

j megismerni igazán a magyart, 
Jj rencz József királlyal létesült 

aki Fe- jelentein ki, hogy az igaz állatszeretet 
nagy ki—, istápolója, élesztgetőjé a hadbakelt hő-

békiilése ulán szivének minden dobba- sök serege. """V 
násávaL hűségével és önfeláldozásával J Bánatos, ráncosarcu öreg anyó 

! csatlakozott ehhez a nemes, fenkölt 
Habsburghoz, Eurripa legelőkelőbb urá
hoz. Károly király nem élt át még egy 
oly percet sem, amikor a magyar nem 
zet és uralkodója közölt komoly félre
értések homályosították volna él a lát
határt, ő-csak a ragyogó, becsületes 

kopott, fakult nagy kendője alatt féltett 
kincset rejteget. A . szétfoszladozó ron-~ 
gyos redők közül bágyadt tekintetű, le-
konynlt fülű, sovány, zörgő csontú, ki

aszott testű, szuszogó jószág nyomja ki 
orrocskáját és száját erőtlenül tátogatva 
mohón kapkod a levegő után. Féltett 

magyar hűség áldozatszobrait emelte betegét az öszhaju öregasssony remegő 
lelkében magyar mártíroknak, Galicziát, ,j kézzel helyezi a vizsgálószoba hideg 
Bukovinát, Tirolt védő.hősöknek. : márványasztalára. A nagybeteg, szegény 

Károly király megért minket, is- -dara lábain már alig képes állani. Az 
meri rendkívüli érzékenységünket, köz-

j jogunk, -alaptörvényeink, alkotmányos' 
j integritásunknak féltékeny szerelmét. 
! Károly király lelke megérti a magyar 
: jelszókat, amely a szabad hazának és 
; a szabad embernek dogmáit harsogja. 
| Megérti a magyar dalt, melynek hangja 

mellett mennek a délceg huszárok, mge 
i a bukdácsoló léptű, elöregedett, de szi

vének tüzes honszerelmében rumunytól, 
kpzáktól, taliántól magyar határt óvó, 

' lendületében örök ifjú népfölkelők, 
harcba, háborúba, hírvilágot fonni 
koszorúba. j 

És ebből a megértésből egy bol- , 
do^abb, egy ragyogóbb, egy színesebb 
és fiatalabb Magyarország épül, amely j 
a legerősebb testőrsége lesz Károly ' 
király trónjának. 

A háború és az állatszeretet. 
Irta: RlitsitI Emil. 

Mikor a szent hazaföídünk hatá
rain a sárguló rétet és mezőt a vér
rózsák ezrei tarkítják és a hazaszeretet 
verösvirágai felett az őszi alkony pirós-
szinü napsugara eimosódik; mikor a 
hőslelkü magyar anyák sxeméből a leg
drágább igaz gyöngyök milliárdszámra 
hullanak fe a vérszomjas anyaföldre, 
amikor minden jó vagy rossz, örömhír,, I hanem 

öreg anyó szikár, jnujikától^ megviselt 
ujjaival feltámasztgatja, felemeli betegét, 
miközben nem tudni az öreg anyó keze 
remeg-e jobban vagy a nagy beteg 
tacskó? »Pisla fiam — kezdi a szót 
könnyes szemmel az agg szüle — mi
kor sok hónap előtt a harctérre elment, 
lelkemre kötötte, viseljem gondját ked
vencének. Azóta, ahányszor a tábori 
posta felőle hirt hozott, sorait mindig 
avval fejezte be:»Édes jó öreg anyám, 
viselje gondját hűséges kutyámnak, mig 
visszahoz az isleni gondviselés! . . .« 

A hálálkodó anyóka a rendelőt 
alig hagyja el s alig némulnak él a 
csoszogó lépések, helyébe selyem suho-
gás . . . A komoly gyógyszerszagtól át
itatott terem levegőjét az orrot csiklandó 
parfömillat váltja fel. Megkülönböztetett 

| előkelőséggel belép egy fiatal hölg y 
j boájához stílszerűen, hasonló szőrű ebet 

•i vezetve: »Férjem jUiWte a frontról. 
"tOrosz főúr birtokán találta gazdátlanul. 

Magához fogadta, megszerette s el
küldte nékem] hogy szeressem, gon
dozzam helyette, mig a harcból vissza
tér. .Gondoztam is, ápoltam is. Most ., 
három nap óta beteg szegény. Segítsen 
rajta orypsúf !« És igy tovább . . . 
Nap" nap'után a szegény beteg párák 
serege nem csökken a nehéz, élelmi
szerhiányban bővelkedő napot alatt, 

gyarapszik. Legyen az főúr, 
avagy bánat kútforrása a vérrózsák." $ri- j avagy szegény polgár, férfi_őszült fejjel, 
ási termőföldjéről fakad, ne vegye], sen-
kisem kétkedéssel szavam, mikor azt 

avagy idős asszony, sőt fiafal, gyermek 
mindkét nemből, mind-mind hpz^égy-
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egy kedves emlékei", élő, csak beszélni 
nem ludó okos kis jószágot csupán 
azért, mert az küldte, aki távol van a 
szeretett meleg otthontól. Azérl ápolják, 
azért gondozzák a szeretet élő szimbó
lumait: mert öt. aki küldte onnan a 
halált oszló vészes orkánból, nem be
cézhetik, nem védhetik." • , 

Jönnek a levelek messze orosz 
földről. Néhány sor az egész, mert 
nem fér sok az agyoncénzurázott színes 
papírlapra, liár nem sokat írhat a fo
goly magyar, a rövid kérdések közül 
nem hiányzik' sohasem: Hogy van a 
•Pille, Sajó vagy Kormos stb. . . . Ha 
a fogolyláborból egy-egy fénykép érke
zik, máris ott látható a csoportképen az 
otthoiiiaTPkárpólolój'a: az orosz kutyus. 

A harcterek viharedzett katonái, 
legyen az magasrangu tiszt avagy köz
legény, mindegyiknek, minden csapat
nak meg\an a maga kedvence. Ez év 
telének egyik estéién fiiltanuja -vííííánT 
amikor az olasz harctérről szabadságolt 
egyjk főhadnagy majdnem kérő hangon 
azt a kívánságát adla elő. hogy szeretne 
valami kis élő|ószággal kedveskedni 
harcos bajtársainak.JJe_űlyan legyen, 
amely a hideget is kibírja, mert a fő
hadnagy az olasz harctér egyik előretolt 
állásában, a hóboritolta Alpok léteiét) 
teljesít szolgálatot. > Nagyon szeretnék 
egy-két kis madárkát magammal vinni, 
— mondta lehangoltan — hogy legyen 
vigasztalónk rettenetes napjaink alatt.< 
Vitt is magával egy madárpárocskát 
fel oda a magas-hegység csúcsára, ahol 
az élet a béke napjain is zord és rideg. 
Több természetkedvelő csapattiszt egész 
állalseregletel, fiókállatkertet rendezett be 
a lövészárkok, az ülegek tőszomszédsá
gában. Az állóharc idején viszonylago
san, boldogan élik katonáink napjaikat. 
Ilyenkor nincs elég mód és idő a ked
venc állatok becézgetésére. De amint 
jön a parancs és megmozdul a haderő, 
a komoly hadimunka előtt üt a válás 
ideje, a kedvenc négy- vagy kétlábú 
gondűző játszótársak biztonságáról gon
doskodnak legelébb. Biztos helyre he
lyezik őket. Igy íterül a legtöbb haza, 
a szeretett otthonba, de mindig néhány 
sor kíséretében: .Szeressétek, gondoz
zátok, hiszen enyém én küldtem.« A 
nagyobb és vadabb természetű ""állatok 
pedig az állatkertbe jutnak. Igy került 
az állatkertbe az. utóbbi orosz támadás 
idején több medve. Nem egy vitéz, ha 
utja a fővárosba vezet, felkeresi harc
téri '•cimboráját. Az őrnagy ur sérült 
kutyáját maga hozza a rendelőbe és 

amint a kedvenc" meggyógyult, vissza
térnek egyült a dicsőség, a halál terére. 
Mikor az orvosi "tanácsért ismételten 
hozzám forduló tisztiszolgátó! azt kér-

j dtzlem, líogy miért tartják oly becsben 
! a korcskutyájukat, csak azt felelte rö

viden: »Mert ez mentette meg az. ezre
d e s ur életét.«' íme a hálának legszebb 

.megnyi lvánulása . E nagy h á b o r ú . " alatt 
igazán. nagy hálával tartozik számta lan 
vitéz harcos az é letmentő éber négylábú 
bajtársaknak 7? Ott. ahol nem tréfál a 
hálál. Ott, ahol minden lépes a meg
semmisülés tátongó mélységébe vezethet, 
olt szeretik meg, ott becsülik legígazab-
ban a' jó és balszerencse közt egyfor
mán hűséges négylábú társakat . 

Mikor a legvadabb eniliergyilkoló 
indulatok tombolnak a ha rcmezőn , az 
emberi lélek elhanyagolt ö.-i .óságának 
meg talán nyomdokban megmaradt oá
z i sán - kikel a szeretetnek egyik szép 

•ága >az i l l a t sze re i é i t . Igen az álla-
to'tX a hozzászegődő hajléktalan ebet 
szereli iiieg az ellenségtől körülvett és 
halállal leszámolt szerető emberi lélek. 
Ezt a négylábú sorstársát Halmozza el 
a szeretet legsztfob ékességeivel, mert 
a vonzódás jelző érzések, a szerető 

'szavak mind-mind felhalmozódtak a 
hosszú, viszontagságos távollét alatt. 
Ezeknek' a szent érzelmeknek ki kell 
törni. zVharcos akikel szerel, akikéit él, 
azok mind távol 1őle e közvetlen meg
nyilatkozó forró érze'lmekben nem re-' 
szesühelnek, igy keres mindegyik ma
gának oly kedvencei, amellyel szeretteit 
némileg kárpótolhatja. E/.ért terjedt el, 
ezért erősödőit meg az. igaz állatszere-
tet a hadbakelt vitézeink bánatos szi
vében, ennek az érdelemnek végső 
hullámai pedig, mint látható, az itthon
maradtak epedő, vágyakozó szivéig 
érnek. 

Felhívás! ""' 
A Vöröskereszt Egyesület czell

dömölki fiókjának elnöksége tisztelettel 
felkéri a nagyközönséget, hogy a hely
beli Vöröskereszt Kórházban ápolt se
besült és beteg katonáink részére ren
dezendő * karácsonyi ünnepély" céljaira, 
akár pénzbeli-, akár természetbeli ado
mányát f. évi december hó 18-ig Ta
kách Mártonná úrnőnél, mint egye
sületünk elnöknőjénél beadni szíves
kedjék. Adakozzunk a nemes célra s 
tegyük kellemessé sokat szenvedett ka
tonáinknak a szeretet ünnepét I 

Külön gyűjtést az egyesület ezen 
célra nem rendez. 

Előfizetési felhívás. 
Közel huszonötesztendös művészeti 

kísérleteim minden sóhajtása, a szabad, 
társadalmi, gazdasági és erkölcsi ten
denciáktól mentes s'/.épségkultus igéit 
rebegte. De .jött a nagy világégés és 
ennek megrendülései enüjem is a segitö 
törekvések környező cselédjévé tettek. 
Ezt fejezi ki a könyv is, amelynek címe: 
„fif/iy itthonmaradt feljegyzései" 

..— 1917- évi január elején megjelenő 
kötetem jövedelmét 11 rokkant katonáknak 
adom. Ara 3 K lesz. 

Az**f!ötizetési pénzeket kérem .cí
memre (Halmi Bódog, Sárvár) 1916. 
december 20 lkáig feltétlenül beküldeni. 

Sárvár, 19Ifi. december hava. 
Halmi Bódog. 

Előfizetéseket elfogad lapunk szerkesztősége is. 

H l H E K. 

A Vöröskereszt Egyesület 
czeUdömölki fiókjának 

elnöksége. 

Főjegyzőnk jubileuma. Folyó ho 9-en 
i ünnepelte - -még' 35 éves jegyzői jubileumát 
j Loránth Gyula varosunk sokerdemii főjegy

zője a legszűkebb családi körben. 35 évet 
j eltölteni '<"" Jegyzői pajyáBT pláne Ttrly szép 
j eredményekkel, mint a milyenekre főjegyzőnk 
| büszkeséggel tekinthet vissza, igen ritka dolog, 
i kevésnek adatik meg. Őszinte örömmel üdvö-
: zöljük főjegyzőnket, kjvánva további szorgal-
I ruas munkájához—kitartást, sikert, de legT 
f 'főképpen hosszú életet, erőt, egészséget. 

A királyné tdvtlvarmestere. őfelsége 
I a király, Zita királyné lóudvannesterévé 
: Esterházy Sándor grófot nevezte ki. Minket 
I közelebbről'is érdekel a kinovez.es. mert hisz 
• Kemenesmagasiban szép birtoka van s ott 
| gyakran megfordul:' Különösen ismeretes jó 
I szivéről, jótékonyságáról. Esterházy Sándor 
] gróf a 8. honvédhuszárezredben szolgál, mint 

tartalékos hadnagy és két Ízben volt a harc
téren, ahol az ellenséggel szemben vitéz ma
gatartásáért legfelsőbb dicsérő elismerést 
nyert. Esterházy Sándor"g>óf Esterházy Pál 
gról titkos tanácsosuak a fia, 1868-ban szü
letett. Korábban tagja volt a diplomáciai tes
tületnek és mint követségi titkár ment nyu
galomba. Kamarás és örökös tagja a ma
gyar főrendiháznál. A felesége a~ Borghese 
hercegi házból va|ó AldoaeStndrni Ágnes volt, 
akivel való házasságából í a t gyermek szár
mazott, 1910. óta özvegy. * ö t testvére közül 
Móric és Ferenc grófok, mindkettő titkos ta
nácsos, már . meghaltak. Ételben lévő bárom 
testvére: Jenő, ki jelenleg a pápai terjedel
mes hitbtzoiiány ura, Pál, aki a monarchia 
követe és Mária grófnő alapítványi hölgy, zi 
jelenleg Pápán fivérénél tartózkodik. 

Polgári iskolai Bir. A m. kir. vallás-
és kűzokt. minisztériumnak 1916. évi novem
ber hó 23-án 158.523/1916. az. a. kelt ren
delete szerint leányok a polgári fiúiskolában 
miniszteri engedéllyel magánvizsgálatot te
hetnek. 
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Az uj eV. püspöknek, Kapi Béla 
szombathelyi ev. lelkésznek ünnepélyes be
iktatása. 14 én ment végbe. A: üdvözlések 
során az uj püspök gyönyörű beszédei tartott. 

Hymon. Pulmaun Vince, czelldömölki 
ináv. hivatalnok eljegyezte Mészáros Jánosnak, 
a czelldömölki Griff-szálló tulajdonosának 
kedvei Irányát, Arankát — Gratulálunk. 

A cnkor- és petrolenm-eliátast a köz
pontok a közigazgatásra bízták. A kiutalt 
300. métermázsábol még c-ak száz jöhetett 
meg. A kereskedőket ezúton is figyelmeztetjük, 
hogy minden.' ptutefcció mellőzésével, méltá
nyosan osszak ki, ellenkező esetben az eladási 

( jog megvonása mellett büntetésben is "részük 
lesz. Talán igy annyira-mennyife megszűnik a 
cukor- es petroleom-hiány. 

: A vasárnapi munkaszünet felfüggesz
tése. Kivéve a haboru amaz. időszakát, njni 
kor nem-volt vásárnap, munkaszünet kará
csony és.ujev előtti "vasárnapokra, alkotmány 
felfüggesztette a munkaszünetet. Most a ke
reskedelemügyi miniszter, rendetetet bocsátott 
ki, melynek értelmében . december 24-ere és 
december 31-é re 'vsö vasárnapokra mind
egyik' esetben délután hat óráig a munka
szünetet felfüggeszti. 

Halálozások. Kemény József czelldömölki 
izr. tanítót súlyos csapás érte: neje, sz'üiet"'tt 
Weisz. Irma, f. hó 12-én Budapesten, hova 
gyógyulást' ment kerdsui, hosszas betegség 
után" meghalt. 14-éu temették el a budapest-
rákoskereszluri izr. temetőbe. Halálát mé
lyen sújtott férjén, két leányán kivül kiterjedt 
előkelő rokonság, számos tisztelő és jóbarát 
gyászolja. —r Wölcz József czelldömölki máv. 
allomá-félvigyázó mult csütörtökön reggel 
meghalt. Temetése tegnap folyt le -s azon a 
vasutasok testületileg Jelentek meg. Halálát 
özvegyén, két árváján kívül •számos ismerőse 

ászolja^-— ; . • • 
Adományok katonák karácsonyára: 

Reich Margit 4 kor., Kemenesaljái Takarék
pénztár 20 kor, Hochthausen Edéné 5 kor., 
Kiss Sándorné 2 kor., dr. Hetthéssy Elekné 
10 kor., Német Márkus 20 kor, Weisz Izidor 
50 kor., Heimler Ernő 50 kor., Nagy Sándor 
ev. lelkész 15 kor., Göttmann Bódog 4 kor, 
Rosenberger Miksáné 25 kor., Gr. Cziráky 
György 100 kor., Drávecky Árpád 10 kor., Dá
niel Géza 10 kor., Klein Vilmos 10 kor., dr. 
Pletnits Ferenc 10 kor., özv. Molnár G n é 10 
kor.. Prinz Ferenc 90 drb. szivar, Balassa Je-
nőné 10 drb tojás, 3 kg dió, Potyondy Pálné 
1 kg. kávé, 5 kg. cukor. 

Háborús drágítások. Hokhold Istvánná 
czelldömölki lakos egy kenyérsütésért 1 koro
nát számított,, ezért 100 koronával megvált
ható 5 napi elzárásra és 100 korona pénz
büntetésre Ítéltetett — Csak nemrég adtunk 
hírt, hogy nem szabad cserekereskedelmet 
űzni. Az első fecske itt is megvan. Güns-
berger Lipótné alsósági lakos csak ugy adott 
cnkrot, hogy kukoricát vitték neki; feljelen
tetvén, 50- koronával megváltható (3 napi 
dutyival és 50 korona pénzbüntetéssel sújtatott-

Adakozások. Felsőbüki ifj. Nagy Sán
dor, egyházashetyei nagybirtokos, a Kemenes
aljái Közkórház ápoló-apácáinak - 16 méter
mázsa burgonyát ajándékozott. — A Keme
nesaljái Takarékpénztár a kórházi betegek 
karácsonyfájára 20 koronát adományozott. 

KEMENESALJA 

. Hősi hálál. Muhr István egyházaskeszői 
j tanttó az északi harctéren hó>i halált halt. 

Rózsavölgyi Karácsonyi Album. Mint 
. minden évben, az idén is szenzáció a Rózsa-
I völgyi-Album megjelenése. Esemény magában 
r veve a z is, hogy megjelent, mert hiszen köz-
j tudomása, mennyire megnehezítik a reudki-
JjVflÜ viszonyok a zenemüvek, könyvek, ktadá-
; sat. Az egyre .fokozottabb mértékben érezhető 
! niúhkás- és p.ipirhiány, az anyaitok folytonos 
' drágulása mindinkább meguehe.zy.ii. a kiadok j 
'-munkáját. A Rozsavölgyi cég azonban ezúttal 
' is hü maradt régi e.véihez, nem hagyta cser-. 
I ben közönségét, melyí<már "hosszú hetek óta 

ie-i, mikor kerülnekyki a zenéműpiácrá az 
uj album ^Isó példányai.ésjfáradtságot; áldo
zatot- nem,, kiméivé, ismét oly munkával, aján
dékozta,.. nWg a—arreyar zenekedvelő publiku
mot,- iyni Ínég rendes idönben is ritkítja pár
ját. A-rendkívül gazdag es változatos tarta
lom összeal.ításaiiá! finom tapintat vezette a 
kiadókat. Harminchét zenemű négy főcsopotba 
osztva adja az album foglalatát. AZ operettek 
szokatlanul gazdag sorában találjuk az év 
l-'gnagyobb^onerettsikereinek, igy a .Csárdás-
királynénak.< a .Mágnás Miskauak,< a »Csil-

j lagok bolondjá.-nak, a .Három a kislány«-
I nak, a »Rózsalánc«-nak és a .Nefehjcs.-nek 
j leg-zebb zeneszámait. Az orfeum- és kabaré-. 
' dalok fejezetében legnépszerűbb zeneszerzó|nL ! 
| Marthon. Reményi, Szirmai, Weiner és Zer-f 
I koritz nevei szökkennek szembe. A magyar 
j nóták es műdalok között Balázs, Kacsóh, Kár-
j .pát. Kondor. Kurucz. Molnár, Radics, Sas, 
j Székács és Tarnáy szerepelnek mint szerzők 
| az .Opera- és szalonzene* feliratú részben 
! pedig Dohnányi, Vecsey, Delibes és Tliomas 
I örökbecsű müveit találjuk. Díszes kiállítása 
j révén a legalkalmasabb karácsonyi ajándék. 

Ara diszes cimlappal íüzve 0 korona, kötve 
8 korona. Megrendelhető : Rózsavölgyi és 
Társa udv. zenemükereskedésében Budapest. 
IV., Szervita-tér 5. és minden hazai könyv
kereskedésben. 

— A magyar tanítók a háborúban. A 
háború kezdete óta .hadbavonult és katonai 
szolgálatot teljesít 2481 állami tanító. Nem 
állami taniló vau összesen 26.000. Ebből 
hadbavonult és katonai szolgálatot teljesít 
13.600. A hadbavoonlt tanitók létszáma esze
rint 16.081. A közölt hivatalos adatok sze
rint ezek közül a harctéren elesett 360, hadi
fogságba esett 106 taniló. A harctéren bátor 
és vitéz magatartásáért kitüntetést kapott 111 
tanító és pedig: vaskorona-rendet 1, vaske
resztet kapott 1, Signnm Laudis-szal kitün
tettek 6-ot, arany vitézségi érmet kapo ( 

nagy ezüst vitézségi érmet kapott 23, kis 
ezüst vitézségi érmet kapott 19, bronz vitéz
ségi érmet kapott 12, koronás ezüst érdem
keresztet a vitézség szalagján kapott 9, hadi-, 
ékitményes katonai érdemkeresztet kapott 2 
vas érdemkeresztet a koronával a vitézség 
szalagján kapott 2 tanító. 

Garázdálkodások a Sághegyen. A 
napokban egyre érkeztek a panaszok, hogy a 
Sághegyen minduntalan feltörtek egy-egy.pin
cét. Nem az ajtón át, hanem a tetőt bontot
ták meg s azon át hatoltak be. Inkább ru
haneműt, takarót és — ba találtak —' harapni
valót emeltek el, mint bort A csendőrség 
erélyesen nyomoz 
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föltört revolver, Dr, RafTel Dénesnek 
az Tzsákfához tartozó Radő-majorjában volt 
kihelyezve Petronovics Száva szerb hadifogoly, 
ki olasz-foglyokkal fákat ásott ki, miközben 
egyik fa koronája,a vigyázatlan szerbet le
csapta jis_ három bordáját, betörte. E hó ele-
jénMtikerült a kórházból s elfoglalta ejból La"' 
helyét tiltásában levő szekrény tetejéről 
valahogyaiijjjesett- egy töltött revolver, mely 
elsült é; a szerb lábát keresztül lőtte.. Most 
ismét a kórházban van. Hogy hogyan került 
a foglyok szobájába töltött revolver, most 
nyomozza a csendőrség. \ 

v Adományok a sebesült katonák ré 
Síére. A 'czelldömölki .Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üdnő-áUomus részére az u t ó b b , 
héten a .következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Iuta) naponta 4 liter tej, 
KlalTi Gyula naponta. 10 üveg szóda.: . 
Rosenberger Míksané 1 zsák cukorrépa, Baá i 
János plébános 7 üveg bor, Sebestyén N-n> 
5 kg. bab. Az űdilő iiely részére a kenyér 
sütést Wallenstein Karolynéjuruő volt szives 
elvégeztetni. 

Öt és félmillió háborús jótékonysági 
Célokra. Magyarországja még nem voltak, 
olyan eredményes gyűjtési akciók, mint azok, 
amelyeket Az Est indított a háborús em
berbaráti célokra. Az Est első ilyen gyűjtés-
akciója a háborúban megvakult hőseink el-

-fatásának céljára mar az-első hetekben száz
ezreket eredményezett. A nagyközön.-ég ada
kozó kedve még most sem lankádt,"ugy, hogy 
eddig 1,200.000 koronát meghaladó össze z 
gyűrt erre a célra. A kárpáti csatákban fel
dúlt magyar falvak építésére iuditotl gyűj
tést is közel 1,200.000 korouaval zarta le Az 
EsJL Amikor pedig a román árulás erdéyi 
testvéreinket hontaianná tette, az e l s ő 

héten naponta több százezer koroua ado
mány folyt be és a jósziv áradata még most 
is ontja a pénzt, ugy, hogy ez a gyűjtés az 
1"/, millió koronát már meghaladta. Az Est 
nagy publicitásának és népszerűségének a 
megnyilvánulásai ezek a nagyszabású gyűj
tések. A fentemlitett Összegeken kivül a ha
diözvegyeknek, árváknak, rokkantaknak és a 
háború más csapása által közvetlen vagy 
közvetve sulytottaknak is befolyt 1 és fél 
millió koronán felüli összeg, ugy, hogy Az 
Est eddigi gyűjtései meghaladjak az 5 és 
fél millió koronát. És ha megemlítjük, hogy 
az 5 és fél millió nem nagy adományokból, 
hanem nagyrészt a harctéren küzdő hősök 
és a szerény jövedelmű milliók filléreiből 
gyűlt össze, képet adtunk arról, hogy Az Esi-eí 
Magyarországon palotákban és kunyhókban 
^ n »«Hqt olvassák és szeretik. -

Eladd 
boroshordók: 

í 
í 

4 
1 

drb. 
drb. 
drb. 
drb. 

709 
504 
380 
364 

literes 

n 

kordok Jókarban vannak, 
megszerezhetők. 

Cim a kiadóhivatalban. 

olesón 
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Hadikölesönt jegyezni hazafiúi Kötelesség 

Magyar Király-szálloda 
S z é k e s í e h é r v á r. 

>•*• 
Újonnan átépítve, teljesen modern, 

minden kényelemmel , berendezve, 

50 szoba, 
villanyvilágítás és központi fűtéssel. 
Fürdőszoba. Városi .és Interurbán 

t e l e f o n . 

Elegáns nagy étterem, 
fényes kávéház. 

Éttermi és kávéházi nyári helyiség, 
•érsekeit árak. 

A nagyérdemű közönség szíves 
pártfogását kéri 

Hillinger és Társa. 

Lang Kálmán 
gépraktára CzeUdömölkön 

Gayer-féle ház. 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 
Vetőgépek, ekék, 
gazdasági kellékek 

rjinden időben jutányos áron 
beszerezhetők. 

Henser- és gépolaj 
állandóan raktáron. 
Batünő gyártmányú 

k e r é k p á r o k 
nagy választékban 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank j Q , ö Z f Ü F d Ő 
Részvénytársaság Czelldömölk. | 

P á p á n 
u J a k r é s z é r e 

reggel 6 órától 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

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. 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Ka; yar Általános Biztosító Társaság 

kerületi föngynóksége. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre es folyó-
. számlára. 

" Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfeleld biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett'. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
JeI:alog-k"'r •.•: folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk. 
Beváltunk szel vényeket,kísorolt érték papi rókát 
Sorsjegyek Biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadjak. 
Osztály-sorsjetyeket eladunk. 

Megőrzés végett álveszünk mindennemű 
értékeket. 

óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel- ! 
lelt köic-iönz.ünk. 

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az | 
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbírást elfogadunk. 

Intézetünk kebelében működő 'Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet' kényelmes heti vissza-

fizue.-re jutányos kölcsönöket nyújt. 

Községi pásztor 
kerestetik. 

Kiadó : Dinkireve Nándor. i • Czelldömölk nagyközség 1917. évi 
' január hó 1.-vel 

1 darab 
v a s k á l y h a 

olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

• 

Keresek megvételre 
egy 

p í a n i no t. 
Cim a kiadóhivatalban. 

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

Két darab d i v a t o s 

cserépkályha 
azonnal olcsón 

e l a d ó . 
Bővebb értesítést ad 

lapunk szerkesztősége. 

Kemenesa l já i K ö z g . Hitelbank I 
^CzeUdömölkön 

jegyzéseket elfogad az V-ik hadiköiesönrer-
A legelőnyösebb feltételek. 
Hivatalos aláírási hely. 

Jegyzési határidő 1916. december 22. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az intézet. 

Nyomatott Diokgreve Nándor vUlanyeróns berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


