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A facipö. 
-A - J iáhorU-Jhlvamán m á r sól.-

önállóvá tenni, lparfeileszté-i program- t 

inot kell kidolgoznunk a .jövőre "nézve 
és az. az ip«rieileszt<-si nrogramm adja! | 

<JQTisai:lioz. -,ok váitoy.asho>: kel i .U hoz- | meg a jövő .Magyarországának az alap 
zászoknunk—tfg' ez«' íz--ivj vAJIozások 
semmiben sem irtottak meg annak, 
hogy akik itthonmaradlák, boldogan 
élvezzék ezt az állapotot, és örülj.-qek 
az életnek". iVfecipő is ezek közé a 
változtatások közé tartozik. De amint 
az eddigi változások és uj alakulások 
is mindig szimbolizáltak valamit a há
ború folyamán, ugy a facipő is szim
bóluma valaminek. 

Voltak már eddig rossá^s jó szim
bólumok, a kukoricakenyér/például egy
részt jó, másrészt rossz szimbólum volt. 
Szimbóluma voit annak, hogy nem 
voltunk berendezve a háborúban, a 

mellett is ilyen kényszerrendszabállyai 
_J^iMt_S£gjieJiünk,magunkon, de egyben 

szimbolizálta az! is, hogy a nagy győ
zelem, a végleges diadal érdekében 
tudunk küzdeni fis harcolni saját ma-

"gunkkai is, le tudunk mondani, nélkü
lözni tudunk. 

. A fácipő most szimbolizál. Azt, 
hogy a háború valóban gazdasági há
ború, amelynek során a legmagasabbra 
keH felfokozni minden gazdasági erőn
ket és technikai készültségünket. Az 
élelmiszerekben — ha rendszerint mes
terségesen előidézett -r- drágaság van 
is — nem vagyunk fogytán és a köz
ponti hatalmak élelmezése teljesen rend
ben folyik, tehát az enlente nemeslelkü 
kiéheztetési politikája egyszersminden-
koira csődöt mondott. De az ipari 
termékeknél a nyersárukban már bizo
nyos hiányok mutatkoznak. Ez az azon
ban, amit pótolni lehet. Ha élelmisze
reink volnának elfogyóban, azon nem 
tudnánk, segíteni, vagy legalább is na
gyon nehezen, de az ipari termelés 
akadályain könnyen kérésziül kell hogy 
segíthessük magunkat. És meg is fog 

-történni,-azért..--- mert Németországgal és 
Ausztriával most teljesen egy az érde
künk. De képzeljük el, hogy Magyar
ország ma egyoiaga volna, vagy nem 
volnának mellette erős ipari államok, 

...mit csinálnánli- ipari termékeink nélkül. 
Ez á szimbólum, amit eMíunk~ 

facipö rejteget, Jegyen, nagy" és fontos 
tanulság a háború utáni időkre nézve 
számunkra. Ki kell . fejlesztenünk az 
iparunkat is. mert egyedül a mezőgaz
daság nem tud egy ' országot erőssé, 

lát e- erős fundamentumát Ha iparilag 
is erősek, mindeneseire erősebbejt le
szünk, mint ma vagyunk, akkor meg 
vagyunk Tóla győződve,, az .országot 
lényegesen fojgî pő î<T -̂-!-l-poÁ'ti&t>ű>ti 
de ellenálló képesség szempontjából is 
emelni. . „. ,. , . s.. 

A magyar kormány, amely most 
habomban mutatta meg valóbari, hogy 
van érzéke az ország szükségletei és 
érdekei iránt bizonyára foglalkozik már 
ezzel a problémával. A facipö problé
máját csak iparilag í-fejlett ország tudja 
megoldani és ilyen probiémák egy ál
lam életében igen gyakran és tömege-

meg újra fölbuzduljunk és hogy köz
hasznú komolyságával karoljuk föl, 
amellyel á háború kitörésékor kezdtünk 
szeretni és segíteni. 

Ezt a komoly, erkölcsi érzést 
akkor fejlesztjük ki magunkban, ha 
sebesültjeinkei, árváiinkat és rokkantja
inkat - nagyrab* csilléssel és tiszteléttel 
környékezzük és "'kezeljük. - -Becsüljük-
nagyra az irgalmat és a szeretetet és 
tartsuk magunkat boldognak, hogy né
pünk szorpngatásá-ban, a nagy' társa
dalmi, gazdasági és irgatmassági mun
kából kivehetjük részünkéi és árasszuk 
ki •magunkbót a tiszteletet. ; 

• .Erre a. belőlünk kiáradó tiszteletre 
a mi szegény rokkantjainknak- van? 
szükségük, mert ez megsegíti őket ki
váltképpen nyomorék voltuknak .első 

cpn rnrdn'n-.l- nlfl • \ r lpn p . - H ; , m - , irtcjéhon hnpy Qjj S7.éj-yo|jfk • ég ne 
egyike a könnyebbeknek, de el tudjuk 
képzelni, hogy még a háború folyamán' I 
is, sőt azután is előállhatnak sokkal 
súlyosabb problémák, amelyet csak fej- j 
lett iparral rendelkező, technikailag is 
erős állam tud megoldani. 

Gondoljunk erre már most, gon-
, dőljünk erre akkor, mikor az első fa-
] cipő felkerül a lábunkra és bizonyos, ' 
i hogy akkor lálni fogjuk, hogy a facipő 1 

! problémája szimbolizálja a jövő Ma8Y-tr_ 

: ország, a jövő erős és hatalmas "Magyar-
! ország problémáját is. 

Rokkantjaink. 
Kormányunk, államférfiaink, tör

vényhatóságaink, járásaink vezetőségei, 
az ország összes püspökei és főpapjai, 
a jótékony egyesületek élén álló haza
fiak és. lelkes honleányok, a társadalom 
mind, mind egyesült erővel és Janka-
dallan buzgalommal foglalkoznak a 
háború rokkantjaival. Kifejtik, hogy az 
itthonmaradottak mivel tartozmrfw-a 
rokkantaknak és rámutatnak saját pél-
dájokkal a módra, ahogyan a társada
lomnak a rokkant hősökkel szemben 
viselkednie kell. .. 

^Hitványak volnánk, —. irta Pro-
hászka Oszkár dr. székesfehérvári me
gyéspüspök, — ha most sem tudnánk 
áldozatra készek lenni s fölületes és 
léha"íeíemTésék^völnánk, ha a segítsé
get és az irgalmat divatnak néznők, 
amelyre éppen ugy rá lehetne . unni 
másfél év alatt, mint a kalapra.« A 
léhaságnak és a hitványságnak ez a 
festett képe is arra ösztönöz, hogy újra ' 

érezzék magukat kevesebbeknek. K 
magyar katona nem dicsekedik és ha 
hős volt is, nem pózol "dicsőségévaj, 
nem műkarjával, vagy mankójával. Az 
ilyen embere~knek bátorításra van szük-
ségök, ' hogy az utcára is kimenjenek. 
Másrészt pedig a mi népünk oly naiv 
és meggondolatlan, kivált a gyermek- ' 
világ, hogy könnyen kineveti a hibás 
embert és nem gondolja meg, hogy az 
miért lett hibás ? Hogy talán éppen 
apját vagy bátyját védte-óvta s akkor 
letl nyomorékká. Múltkor beszélt valaki 
egy rokkantunk feleségével és kérdezte, 
hol az ura? Azt felelte az asszony, 
hogy otthon van, mert szegyei az ut
cára kimenni, — fél, hogy kinevetik. 
Hát mondjuk meg a mi rokkantjainkna 
hogy ne. szégyeljék magukat, mert nem 
szégyen, hanem dicsőség kiséri őket, — 
hirdessük,, hogy a nemzet akkor be
csüli meg önmagát,- ha őket becsüli. 
Hirdetik ezt a templomokban és isko
lákban; de hirdessük otthon is; tanít
suk gyermekeinket imigyen: -Nézzétek, 
gyermekek, ezek a falábú emberek a mi 
megmentőink; ezek azok. akik sokat 
szenvedtek, meg pedig érettünk szen
vedtek s kiknek mi örökké adósai 
leszünk. Isten áldása legyen rajtuk 
s szeretetünk és tiszteletünk kisérje 
őket!«. 

Czelldömölk városának és a czélldö-
mölki járásnak közönsége hazafias-lelkes-" 
seggel, jó szivének'szeretetével karolta 
föl eddig is a háborús irgalmassági 
munkát: bizonyára bős rokkantjaink 
ügyével is jóakarattal és nemes érze
lemmel foglalkozik. 
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H Í R E K . 
Március 15-dikén magyar nemzeti lo

bogók hirdették a mi szabadsagunk születés-
napjaL A polgáriskola szünettel ünnepelte 
meg, a többi iskola pedig a tanítás keretében 
adózott a most kétszeresen nagy nap em
lékének. Hatvannyolcadik évfordulója van an
nak a nevezetes napnak, amikor telve volt a 
nenzet reménnyel és lelkesedéss--l. Virágot 
szórt az aranV'is ifjúság, de csaliliamar be
következett a katasztrófa. Magunk küzdöttünk 
akkor a magunk szabadságáért; véreztünk, 
börtönbe jutottunk.... : .megjártuk a kálváriát... 
De sok türelern és szenvedés után jött a föl
támadás, ma ismét diadalmasan es vitézül 
harcolunk nemzeti létünkért és menyünk ha
lálba nemzeti szabadságunkért a »miivelt nyu
gat* által rendezett veres és iszonyatos _vit_ 
lágháboruban. Ma is, a szabadság andalító 
emlékUnuepéu apáink, nagyapáink szellemévé' 
egyesülve imádkozunk az Úristenhez: Aldd 
meg országunkat, mi magyar hazánkat! Ve
zéreljed jóra a Ttii királyunkat! Rontsd meg 
ellenségeinket, akik üldöznek berniünkéi! 

Vi'.tiititok a vasútnál. A szombathelyi 
Ozletvezet* ignel halálozás folytan üresed—i»= 
ben levő balesetvizsgá|ói ügykör vezetésével 
Vollák Gyula I oszt. ellenőr bízatott meg, ki 
eddig mint Máv! képvi-e'ő teljesített szolga
latot. Helyébe Kovács József ellenőr, cselldö 
mölki oktatótiszt es máv. fönökhelyettes ne"-„ 
vezletett ki, ki állását már el is foglalta. 
Amennyire ürülünk, hogy Kovács ellenőr ritka 
tudásának megfelelő Ügykör' kap, annyira 
fájlaljuk a rendkívül szimpatikus vasutas tá
vozását körünkből, kiben a szombathelyiek 
egy derék hivatalnokot, .kitűnő társadalmi 
iiriamhiTl nyerlek, mi p-ilig njzajatkat. 

Pulgáriskoláok hazafias ünnepélye 
! amint előre megírtuk, kitűnően sikerült. Nem 
| is tudjuk kiemelni a? egyes szereplöket, mert 
'• igazán jól játszott va'am-nnyi. Mégis elisme-
; rés illeti meg Kemenesi igazgatót, ki minden 
. szépért és nemesért lelkesülő feleségével 
í együtt az éjjelt is nappallá teve fáradoztak 
! az eiöadások sikeréért. Dicséret illeti vala-
\ mennyi szereplót pontos készültségükért, de 

még meg kell dicsérnünk Szalay Lijos bor
bély es fodrászt, ki a maszkirnzasokat olyan 
találóan és sikeresen teljesítette; "Az elóada-

• sok. mint halljuk, tekintélyes summát jöve
delmeztek a Czelldömüik járási rokkant ka-

• tonák alapja Javára. r> 

Az iparos temetkezési segélyegylet cél 
; jaíra a Kemenesaljái (Cözí. Hitelbank 20 K t 
' adományozott, melyért köszönetét nyilvánítja 
| az elnökség. ' V_ 

Halálozás. Az alábbi gyászjelentést vet
tük: Faiszi es vámosi Anyós Laszlóné szül. 
Koltai Vidos Mária ugy a maga. mint az egész 
rokonság nevében fajdalommal megtört szív
vel tudatja' egyetlen fia és.rokon íaiszi és 
vámosi Anyós Miklós nak elete 43-ik évében 
hosszas és "kínos-szenvedés, a halotti szentse 
gek ájtatos felvétele után f. évi március hó 
15-én történt gyászos elhunytát. Bol'dogültnak 
hült teteme f. évi .marc"17-én d. tt-fél négy 
órakor fog.a róni. katli. vallás' szertartása 
szerint Mer.-evalhon beszenlelletni és Ugyanott 
a családi sírboltban örök nyugalomra helyez
tetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. évi 
március hó 16 án reggel fél nyolc órakor fog 
Gzelldöraöikön a plébánia-- templqmban' a 
Mindenhatónak bemulattatni. Celldömölk, 1916. 
március hó 15 én. Örök világosság fényes
kedjék neki! — A megboldogult súlyos betegsé
gét a harctéren szerezte. Hosszabb ideig 
hrtsies-'n harnoit. majd megsebe-ült. meg is 

Egy Cipőgyár háborús mórlege. Lá
tom, látom, a mi érdemes cipész iparosaink 
mennyit küzdenek a mindennapi kenyérért. 
Sőt tudom, akárhány ugy, mint más szakbeli 
iparosunk Itthon hagyván családjai, " ömaga 
szent lelkességgel sietett hadbávonulni. fo 
mikor mi itthon a lábbeli drágasága . miatt 
vakarjuk ott' is," ahol nem viszket es már 
szinte magunk előtt képzeljük kopogni a fa-
cipős es fapapucsos hősöket: tagra nyílik 
mind a két szemünk, ha olvassuk a Mosko-
vits cipőgyár most közzétett háborús merle
gét, amely a bőrföldolgozó ipar fényes hely
zetéről tesz tanulságot. Egy iparágnak ily 
nagyarányú prosperálásán (virulasán) sajnos, 
nem örvendünk, mert az örömet.zavarja a 
lábbeli hihetetlen ára. A Moskovits (Hungária) 
gyár 60 e/.er koronára lebélyegzett részvény
tőke és 300 ezer K el-óbb-égi részvénytőke 
me.leit 235.997 K tiszta nyereséget, áznnki-
vüi átmeneti tetei gyanánt elköuyvelve 79063 

| K nyereségei tüntet föl. A brutlónyereség 
1.970.634 K-t tett ki, amiből az árun és 
gyártáson szerzett nyereség 1872.954 K-ra 
rúgott. A megelőző ev nyeresége 70 504 K 
volt. Érüekes adat az is, hogy a ke.-z, felkész 
es uyersarukészlet több mint egy millió ko
ronát képvisel. Kelí-e ehhez magyarázat, mé
lyen tisztelt publikum es érdemes vargák, 
cipészek ? 

A 18 évesek összeírása és sorozasr, 
valamint az 50 éveu a:uü orvosok összeírása 
tárgyában kormányrendelet jelent meg, ame
lyet a hatóságok közhírré tesznek. A belügy
miniszter elrendelte a mentési ügy országos 
szervezését is. (Szomballieiyen a tűzoltóság a 
maga kebelében szervezett egy önkéntes 
mentóegye»üietet, amelynek vidéki városokban 
aligha i an párja.) 

Jelenet egy hagyatéki tárgyaláson. 
ugyanilyen embert vesztünk. 

Jubüaló közművelődési egyesület. Az 
ország területének közel egyharmadán vepez 
áldásos kultúrai feladatot » »Dunántúli Köz
művelődési'Egyesület«, mely elérkezett fönn
állásának első negyedszázaddá jubileumához. 
Ebből az alkalomból a Közművelödér-i Egye
sület, melynek elén Rákosi Jenő áll, amely 
nem egy értékes alkotásra lehinthet vissza, 
május 21-én Veszprém tanácsának meghívá
sára Veszprém falai közült nagy ülést fog 
tartani. A díszülés fóvédője Hornig Károly 
báró biborospü-pök, ki a minisztériumok kép 
viselői; és a szónokokat "is v-ndégül látja. Az 
ünnepi szónok Hornig Károly bár", Apffonyi 
Albert gróf. Berzeviczy Albert dr., Rákosi 
Jenő le.-zuek.. Az ünnep rendezésének étén-
Övári Ferenc dr. képviselő áll. 

A Bolgár Vöröskereszt-egylet tám< 
gátasa. Heróst Géza alispán annak közlese 
mellett, hogy a Bolgár Vöröskereszt támoga
tásának céljaira a járási föszolgabirákat egyi
dejűleg gyűjtés megindítására hívta föl, föl
kéri a törvényhatóság: bizottság tagjait, hogy 
gyűjtési akciójának eredményét tetsjzés sze
rint bármily csekély összeggel támogatni s a 
B. Vöröskereszt-egye.-.ü'et javára szánt ado
mányukat hozzá mielőbb beküldeni szíves
kedjenek. 

A szabómesterek orsz. szövetsége el
határozta, hogy a munkások dragasági pótlék 
iránti kérelmét teljesiti. A budapesti férfiszabó-
raesterek március l-jétől 25 százalékos pót
lékot fizetnek munkásaiknak,^— persze hogy 
a teins publikum zsebéből. — Node a belügy
miniszter is megengedte, hogy a patikusok 
1916. apr. 1-tól kezdve további intézkedésig 
a receptéi: árához a patikus munkálatok dijá
nak 20 százalékát hozzászámíthassák. Már 
most aztán akár lesz drágább a bugyogó, meg 
a patikaszer, azért >mégis megélüDk hóiig.« 
— Bécsből méltóztattak minket értesíteni, hogy 
a r osztrák kormány a magyar kormánnyal 
egyetettfen szigorúan ragaszkodik a zsir é s 
a szak-inja maximális árához és esetleg rek
virálni fogják az élősertést. 

onerálták. Sajnos, a leggondosabb ápolás is 
hiábavaló volt. A hős halála előkelő és kiter
jedt rokonságot borított mélységes gyászba. 

A verdnni nagy támadásra nem vol
tak a franciák elke-ziiive; nem is. számitotlak 
a németek oflenzivajara. Csak akkor eszmél
tek, amikor elkezdődön Douaumont erő.-sége 
ellen a legnagyobb, legerősebb tüzérségi tüze
lése a lihigliábprnneik. V: a tüzérségi harc 
— mondja egy magyar Imuvédszázados, aki 
most tert haza Verdun alul. — lölülmuija a 
képzeletei. Hogy milyen hatása volt, arról' 
mi sem beszél.jobban, mint az,-bogy a midi-
dig vitéz, kit.'irló'es elszánt francia katonák 
az első negyedóra múlva nagyobbára meg
őrüljek; kiugrállak árkaikból e-, .fegyvertelenül, 
átkozódva rohanlak leléiiT, inig egy gránál-
szilánk el nem haligaualia őket. A. tüzet a 
tüzérségnek c-̂ ak egy része zúdította az el
lenségre, a másik már Deumdumont erősség: • 
nek müvek ágyúzta. Délután két óráig tarlóit 
ez a pokoli tüz. Ekkor rohamra menlek a 
brandenburgiak. A franciak elkeseredetten 
védekeztek. És kifejlődött a világháború leg
borzalmasabb kéziiiisája. Utolsó "szálig föl-
koncoltatták magukat, de hiába, d. u. 5 kór 
Verdun kulcsa nemet kézen volt Verdun el
este nemcsak a francia frontot göngyölné föl 
hanem egyenesen Franciaország szivet: Parist 
fenyegetné. 

Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái 
Közg. Hitelbank f. evi rendes közgyűlésében 
szíves—rolL.. jnegemlékezni a czelldömülki-

Mar egy, par éve lörlélll, hogy egy láfg^álll-
son egy özvegyasszony ügyvédje, L. Gy, dr. 
keményen kifakadt G. M. miniszteri tanácsos, 
mint a kiskorúak gyámja ellen, mondván; 
,*»A gyám a kiskorúak vagyonát hűtlenül és 
önkényesen - keze:i és a ' legkisebb összeget 
ham láttam nála- biztonságban*^—Pör lett 
a dologból. A bpesri járásbíróság bee^ük-lsér- -
tés: miatt 7001 K büntetésre ítélte az'ügyvédet, 
a főebbviteli bíróság ma ezt az ítéletet meg--
semmisitele és az ügyvedet lölraentetle, miért 
ő tárgyaláson használta a paliasz I largyavá. 
telt kifejezéseket, ezért pedig őt megbüntetni 
nem- lehet*. . 

Dnrazzó. Albánia fökikötője, mely ős
időktől fogva fontos p-ntja volt az Adria 
keleti parijának. Gezár és Pompejusz itt két 
döntő ütközetet vívtak. A rómi-i birodalom 
fölosz'lása után változatos sorsa volt Durazzó-
nak. A 11 d-k és 14 dik században egy kis 
hercegségei alkotott. Daiazzó, melyet az ola
szok neveznek igy, az albánok Durres-nék, a 
szerbek pedig Draz-nak neveznek, első tekin
tetre nem teszi egy székváros impresszióját. 
Szegénységével és szenyj-vel egy kisebb török 
vidéki városra emlékeztet. Mindössze 7.000 
lakosa van, köztük 1500 cigány. Az erődítése 
egy omladozó kőfalból áll, melyet a régi vá
ros romjaibór építettek; a beépített kőtömbö- -
kön római, sót bizánci fölirás is olvasható. A 
városnak több mecsetté átalakított régi temp
loma, a katholikusoknak plébániájuk van; az 
érsekük azonban nem itt lakik, hanem TJeTbT-̂  

evang. nőegyletről is, — 50 koronát ajándé
kozva az egylet jótékony celjaifa^inely ke
gyes adományért hálás köszönetét fejezi ki a 
czelldömölki evang. nőegylet elüöksége. 

Gazdák figyelmébe. . A gazdák siesse-
nek.kukoricaíVetőmag szükségleteiket a jegy
zők utján oly időben — az "ár lefizetése 
mellett — megrendelni, hogy a rendelést és 
a pénzt április 15-ig az ellenőrző-bizottság 
Budapestre a Mezőgazdák Orsz. Szövetségének 
jnegküldhesse. Buza és árpa vetőmag jnár 
nenv rendelhető meg, de most már zab sem 

nisteben. Az ortodoxoknak is van templomuk. 
A rómaiak uralkodása alatt a város Dyrrhac-
hium nevet nyerte. Cicero itt élt száműzetés
ben. A törökök is bírták, előbb azonban egy 
ideig az Anjouk. Régi templomai és egyéb 
épületei a 345-diki földrengés alkalmává', 
részint különböző háborúkban terjesen el
pusztultak. 

Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái 
Közg. Hitelbank 25 K-t adományozott a kőz-, 
polg. fiuisko'ai •Iljusagi segélyalap* javára. A 
polg. isk. igazgatósága ez adományért hálás 
köszönetét fejezi k i 
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Innen-onnan. .Kü'.IOIdre'. — ez volta . 
jelszó. Nagy részben magyarok hizlalták : 
Olaszországot is; nemcsak az olasz terménye- ] 

• kért .adtunk milliókat, hanem oda hordtuk | 
pénzünket az odiil.v. fürdő- és mulatóhelyekre 
is. Lám, most már tudja a talián, hogy mit I 
jelent neki például a világszerte hires paradt- I 
csomi Riviéra második háborús tele._Nizzár 
bau fizetésképtelenné lett az eurnpaszerle 
ismert Hotel des Anglais. Rivireán az 1914. ' 
évi szezon végén bezártak minden vendéglőt 
és "villát. Riviéra egyetlen nagy kórházzá yál- ; 
tozott és ahol előbb szilhéjlen volt á jókedv, 
a nevetés, most a gyász és fájdalom lett úrrá. 
A községek az egész partvidéken a külföldiek 
pénzére számítottak s mind azon versengtek, 
hogy pompás kastélyokat és szép sétahélyeket 
alkossanak. Ezek a régi idők elmultak. — A 
nyugati tarctéren gyakran voltak március első 
felében hózivatarok; sőt 8-án és 9-én Berlin
ben is 40—50 cm magas hó borította az 
utakat.' — A Verdun körül folyó világraszóló 
harcok egyik sziutere a Woevre-sikság, amely 
a itlosel és a Maas között terület . Egy igazi 
Alföld. Valamennyi falu az országút mentében 
épült; a hazak kődarabokból épültek, szegé
nyesek. A talaj sokhelyütt mocsaras, mert az 
alsó földréteg nem ereszti keresztül a vizet, 
de ezen levezető művekkel a legtöbb helyen 
segítettek. Gyönyörű ez a vidék különösen 
tavasszal és nyáron. — A porosz képviselő
házban indítványt nyújtottak be, hogj az ál
lamkormány n berlini egyetemen rövid időn 
belül tanszéket létesítsen a magyar nyelv és 
irodalom számára. — Bécsből jelentették, hogy 
Magyarország és Ausztria és Oroszország, kö
zött megkezdték a rokkantak kicserélését; 
hetenkint egy vonat, május közepétől kezdve 

. hetenkint negy vonat indítását határozták -el. 
— A venereás betegség utján a polgári lakos-
Liógut ón » liaiiimól ogyanint fanyngiitő va.ru. 

. A falusi életet fejleszteni kelt Egyik 
vidéki gazdálkodó előfizetőnk írja nekünk a 
követ kezőjket; Egy időben, még a háború előtt, 
több faluban megalakították a gazdakörökéi 
és-néhányszor a .fölolvasó urak. meg is 
fordultak azokban. Egy két községben, értesü
lésem szerint, a-gazdakör működik is. már 
ahol t. í. a vezető urak komolyan fogták föl 
a dolgot. De a legtöbb faüban^csak szalma
láng volt az'egész. Pedig hát ha valamikor, 
éppen most kellene már a falusi gazdakörök
nek foglalkozóink a fötdmives gazdák és az 
itthonmaradtak ügyével. Az erőket kellene 
egyesileni, a társadalmi és gazdasági kérdé
seknek egyesült er'ővet való megoldása céljá
ból volná'szükséges a gazdaköröknek műkö
dése. Most van az ideje a tömörülésnek ! A 
mezőgazdasági termelést szerv, zni'kell,-* de 
nem olvasókönyvekből való fölolvasással ha
nem tettel.. N. F. 

Vetőmag burgonya kiosztás. A Pukán 
levő lőszaporitö teleprőt három vaggon Wolth-
m/'H burgonya kerül kiosztásra es pedig 20— 
20 m. mázsás mennyiségben. Égy termelő 
tehát .ennyit kaphat abban az esetben, ha 
arra kötelezi ma gal, - hogy a burgonyát arra 
alkalmas földben elülteti és majdan a. ter
mésből a kapott 20 m. m. visszaadja és a 
mennyiben a földmivelésflgyi miniszter szak
közege — a burgonya termelési szaktanár 
— kívánja, további 60 m. m. 6 korona egy
ség árban átad. Felhivatnak mindazok, akik 
ebből a burgonyából (krumpli) kapni akarnak, 
hogy az előzetesen aláírandó, kötelező nyilat
kozat végett a vasmegyei gazdasági egyesület 
igazgató titkárához Szombathelyre forduljanak. 
Megjegyzendő, hogy egy termelő 20 m. m. 
sem többet, sem kevesebbet nem kaphat. 

Gyermekkertek a községekben. A 
Fölső Magyarországi Közművelődési Egyesület 
oliW,L-. tttga_inagkMegte_a miifctitléni mniéH'ez j K j i U ' A l l - P > , 

.A jegyzők és a Nemiét Háza. A köz
ségi és körjegyzők. Országos Középponti -
Egyesülete Budapesten az Auguszta-alap bi
zottságával együttesen Kálmán Gusztáv tit
kos tanácsos elnöklete alatt tartott ülésén 
megalakította a Nemzet Háza községi pro-

I paganda-oszlályát. Murvay János mezőkövesdi 
I jegyző (elnök) ezeket mondotta: »A jegyzők 
• testtel, lélekkel állanak a Nemzet Háza moz

galma mellé és noha a háború munkával 
túlterheli a jegyzői kart, ezt a harafias mun
kát a legnagyobb lelkesedéssel vállalja, Min
dent elkövetünk, hogy a Nemzet Ha. i mint 
legelső rokkant intézmény mennél ei^bb lé
tesüljön. A nemzeti mozgalomhoz bizonyara . 
hozzájárul Magyarország minden községe 
mint erkölcsi testület is és minden községnek 
lelkes, hazafias polgársága.. Az értekezlet 
azután elhatározta, hogy a propaganda-osz
tályt kibővíti a vármegyei jegyzőegye-OIetes 
elnökeivel. Bejelentették végül, hogy a Nemzet 
Házának mar hatszázezer korona töki , • van. 

A kés*, polg, iiniskola tanulói által 
• rendezett hazafias ünnepély összes bevétele 

521 K 96 fillér, Felülfizellek: 'PfeiftW Ottó 
20 K-át, atairas nélküli borítékban 10 '<, dr.. 
Bisiczky András, Hollósi Rupett, dr. líirály 
János, özv. Szőgyéuy-Marich Ferencné Gorcey 
grófnő 10—10 K. Berzsenyi Dezső 8 IC, dr. 
Pletnits Ferenc 7 K, Deutsch Gyula , dr. 
Hetthéssy El'ek 6—6 K, Göttmann ltódog, v 

Hubert Samu, Róh Pál, Tóth Gábor, Weisz 
I Jválmán 5—5 K.Bisiczky Ödön, Grelos Jó

zsefné,. Priaz Ferenc,'Weiler Gáspár 4—4.K, 
I dr. Balassa Jénöné; Honig Samu, Kjváts 

Sándor, Pálovits Júzsef^pitzar Adolfné. Spit-
zer Józsefné, Lingl Valérián 3—3 K. Bán 
János, Blettler L. Pál, Draveczky Árpád, Hor
váth Janó-. Loránth Gyula, Malnasy vutal, 
Németh Károly, S>imogyi Aladár, Su nogyi— 

inán. Peeaeeehy Sándor, Adorján ll.izsö, 
1 Pálinkás Géza, Stengl János, Szalay .1 >zsef, 
i Ddránszky Sándorné, k. Vidos Dániel. Vldos 
j Józsefné, Sinideíiusz Sándor, Vadócz S indor 
\ 2—2 K, Szabó József 1 K 50 t, Varga György 
I 1 K 20 f, Bánóczv István, Berdál I-tvánné, 

Böjtös János, özv. Cser Lajosné, Dil i Józsefné, 
! Hanzsér Elekné, Hanzsér Lajosné, Herzfeld 
; Mórné, Kiss Sándor, Módos József, özv. Sju-
l lász. Istvánné, Szarka János, Rosta János, 
! Takács Jenőné. özv. Tompa Sándorné, Veisz 
I N., Z;igm >nd Pál 1—1 K, Klavidich Lajos 
I 70 f. Ágoston István, Magasi Lajos 60—60 f., 
í Stnedák Ferenc 50 U. Keresztessy Istvánné, 

Rudi Istvánné, Németh Ferenc, Szőka JS»r-f 
• 40—40 f., Gicza Sándoráé 30 f., Alma i Sé-
i nosné 2 K ertékü knlisszapapirt. 

Köszönet. A czelidömölki Kat Legény-
j egylet hálás szívvel köszöni a néki ajándékul 
I juttatott 20loroua kegyes adományt, amely-
í ben a Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
; az idén is részeltette .az egyletet. 

Vadházassag ós hadi-segitség. Amikor 
-ĵ az állam a hadbavonuiták csaladjainak liadi-

segitséget utalt ki, igen sok asszony, akik 
l vadházasságban éltek a hadbavonultakkal, 
I törvényes feleségeknek adtak ki magukat s 

fölvették az őket meg nem illető hadi segít
séget. A. rendőrség egész sereg-ilyen as-zoiyt 
tartóztatott le, kiket az ügyészség csa'assaí 
vádolt meg, így került a vádlottak palijára 
Gécse Mésoé is,.akit a férje mar 15 evvel 
ezelőtt elhagyott s aki több mint. tiz, év óta 

delem elhárítása érdekében a belügyminiszter 
körrendelettel intézk dett a prostitúció gondos, 
egészségrendőri felügyelete, ellenőrzése, a 
mulatóhelyek korai záróórájának megállapítása 
és a kórházi -kezelésre szoruló betegek kór
házba való Kivétele iránt, ujabban arra való 
tekintettel, hogy az intézkedések végrehajtá
sának sikere a katonai és a políári hatósá
gok egyetértő közreműködésétől függ, ar"_bél-
ügyminiszter utasította az i leiékes hatóságo
kat, hogy a .katonai hatóságokat mindenben 
támogassák. Nagyjelentőségű a közös hadügy
miniszternek es a honvédelmi miniszternek az 
a rendelkezése, hogy" e betegségben szenvedő 
katonák hazabocsátásuk előtt katonai korház
ban gyógyíttassanak es hogy agukat, akiknek 
baja még későbbi gyógyítást is igényel, az 
illetékes' egészségügyi hatóságnak v bejelentsek 
hazatérésük alkalmával. — Egy nagytekintélyű 
török áliamlerfiii nyilatkozata: .Legelső dol
gunk lesz a háború befejezte uláu, hogy 
nyelvünket megtisztítjuk á feleslegéi arab ele
mektől, melyek azt egész nemzeti jellegebői 
kivetkőztették. Nincs szükségünk a kölcsönkért 
arab szókra, melyet a nép maga nem é r t 
Törökök vagyunk és törökül akarunk beszélni. 
Különben ezen a mai nyelvünkön hiába írunk 
és hiába beszélünk, .a nemzet művelődésének 
abból semmi haszna sincsen, mert mindössze 
a birodalomban csak pár száz ember érti. 
Utána következik majd a mohamedán vallás 
reformációja. Nemzati vallásra van szűkségünk, 
amelyben egyetlen olyan tétel sem lehet többé, 

amely akadálya egy magasabb fokú müvelt-
ségnek. Harmadik célunk az, hogy minél.töb
bet tanuljunk Európától, nemzeti jellegünk 
lentartása mellett És itt legközelebbről magyar 
fajtestvéreinkre számítunk, akik műveltségük
ben teljesen európaiakká lettek, anélkül, hogy 
fajiságukból barní t is veszítettek volua. Szíve
sen látjuk őket, mint mestereinket a kultúrában 
s követni akarjuk az ő példájukat . . .< 

Államsegély. A m. kir. kereskedelmi 
miniszter az 1915—16. iskolai érre 350 ko
rona államsegélyt utalt ki a jánoshazai iparos-
.uasiskola részére. 

tartozó vármegyék egyházi 'és politikai ható
ságait, hogy hatóságaik területén lehetőleg 
sürgősen szervezzék me< a háborús gyermek-
kerteket, amelyek a társadalom minden ujabb 
megterhelletésK nélkül megadjak a család
anyáknak a lehetőséget, hogy a harctéren 
küzdő férfiak helyett családjaiknak és mind
nyájunknak a megélhetés főiöíteleieit meg
szerezhessék, A F..M. K. E. elnöksége meg
tiszteltetésnek venné, ha ezt a tervel a leslver-
közmüvelődési egyesöletek f- a működési 
területén kívül alló vármegyék egyházi es 
'politikai hálóságai is magokévá , tennék. .— 
Amidőn ezt a szép és nemescélu tervet mi 
is figyelembe ajánljuk, egyben fölhívjuk a 
községek elöljáróságait arra is, hogy a köz
ségi faiskolákban a nagyobb növendékek 
rendes oktatást nyerjenek-s különösen most 
a kerti földek lehetőleg kihasználtassanak. 

Adományok. Korháznak és üdítőnek az 
elmúlt heten a következő' adományok érkez
tek: Fodor Ilonka, Somogyi Margit, Hanzsér 
Jolán, Rúzsa Zsuzsi gyűjtése Alsóság község
ben: 348 tojás, 37 '-kg. liszt, .27 kg. bab, 
I V , kg. füstölthus, >/i k i . cukor és 14 K 60 
fillér, Tiborcz Józsefné Kemenesszentmárton 
1 zsik burgonya. 20 tojás, Czinder Antalué 
(Vönöczk) 20 K, Beutsch Gyuláné 30 K, né
hai Gersey János vonatfékezö-koszorumegvál-
tási dija Czelldömölk állomás-beosztottjai 36 
K 30 fillér. Gyömörey György (Inta) naponta 
10.1. tej.. 

Hadiseqélyreviiió. Megírtuk, hógy a 
hádisegetyek kiosztása -koruli panaszok meg
vizsgálására bizottság száll ki t r járási szék
helyeken. Mint értesülünk, a czelidömölki já
rásban március hó 27-én kezdik meg a_reví
ziós tárgyalásokat, amelynek sorrendje még e 
sorok órásakor nincs megállapítva. 

Ujabb betörés. A simonyi hegyben 
ujabban feltörték a többek közOtt Kiss János 
nagysimonyi-i kántortanító pincéjét, s miután 
borallományát tetemesen apasztották, pálinká
jával és az ott levő gyümölcsével odébbállot-
tak. A jelek arra vallanak, hogy ott is muszka 
foglyok garázdálkodtak. . $ ~ 

a legboldogabb kOzfr háziartáabau élt—egy-
hadbavonult -gépésszel. Minden ismerőse a 
gépész feleségének1"Tartotta s ezért amikor a 
hadi - segítségre jelentkeznie kellett, restellte 
bevallani, hogy nem törvényes (elesége a gé
pésznek, így 383 korona hadi segítséget vett 
lel az elöljáróságtól. A bíróság csak a hadi 
segítség ügyében kiadott miniszteri rendelet
ben meghatározott kihágásban mondta ki 
vétkesnek s ezért nyolc napi elzárásra ítélte. 
A tábla most megváltoztatta ezt az' ítéletet 
és az asszonyt egy hónapi fogházra és hnsz 

' korona pénzbüntetésre átélte. 
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Apró hírek. Hazay Samu honv. mi
niszter legutóbbi rendeletében nagy eli-me-
BVSI-I szól a magyar tanítok háborús mun
kájáról, A fronton es a front mögött lelkes 
kötelességtudás jellemzi a magyar néptanítót: 
ezért a bevonult tanítok mindannyian jogo-
shoii-.k az Onkéntcsi karpaszoraány viselésére 
és. hadapródi és tiszti előléptetésre tarthatnak 
Igényt, sőt föl is hivja a rendelet a parancs
nokságokat, hog. az előléptetésre érdemes 
tanítókat terjesszék elő kinevezésre. — Mo
narchiánk is hadiállapotban van Portugáliával, 
ami már most nem igen.fogja zavarni a vi
zet. — Március 12-dikén volt- Mózes próféta 
és.lönényhozó halálának évfordulója, amely 
alkalommal az izr. imaházakban istentisztele
tét tartottak..— Oroszországban, Belgium és 
Franciaország területén, Szerbiában, Monte
negróban, valamint Albániának ' ^ r é s z é b e n 
az ántánt-450 ezer • km. területei veszített; 
terűin nyereségünk tehát több mint egé.-z 

I JS tTéze^nzkm: terűié aT;ry.irorsK}g 
másfélszerese. Ezzel-szemb-n az európai harc 
terekéi) az antant területnyeresége. (8500 Q 
km.)*kisebb, mint Torontálmegye 9500 • km. 
Urüleo-. l u azonban nem vettük tekintetbe 
az antant javára a törökök lérületveszteséget 
és a gyarmatok elrablását. — A háborús 
helyzet mas országokban. is kihaszuálják 
egyes je.ketien emberek. A szó szoros értel
mében koldusokból- lesznek a milliomosok. 
Gracbol jelentik, hogy egy németbirodalmi 
alattvalót, lürling nevü. büntetett előéletű 
egyént csajás miatt eltolpncoltattak, de ismét 
visszatért hamis néven. Ezelőtt két evvel há
rom hónapos szobája bérét sem tudta kifi
zetni, most meg maga büszkén jelentette ki, 
hogy b T üzletekkel több mint félmillió koro
nát szerzett. A biró megjegyezte, hogy ezen 
csodálkozik, hisz másoknak még cipőjük sincs. 
Erre i szemtelen ember következő szavakkal 
feleli: -Nekem egyedül nem lehet ezt szememre 
vetni' i f i kell megnevezek több tucat embert, 
akis borközvetitő-kereskedéjsel foglalkoztak s 
akik I' ború előtt koldusok- voltak, de háború 
alán. jiitlliomosokká lettek. — A kormány 
fölliatjr mázl i a pénzügyminisztert arra, hogy 
a pénzügyőrséggel fölkutathassa es lefoglal
tassa az elrejtett, eltitkolt vagy be nem je
lentett cukorké9zletet. — Brelagnet tudvale
vően valamikor a franciák hódították meg. E 
tartomány népének jó része még ma sem 
tnd franciául és ősi breton nyelvén fohászko
dik Istenéhez. Nyelve ugyan hat dialektusra 
(szójárásra) szakad ugyan, de a négyedfél, 
milliónyi elnyomott ember ma is hűsegesén 
együtt-érez. ,— —, — _ 

A mái világháborúnak egyik legne
vezetesebb esemánye a Lovc-ennek hősi 
seregeink által történt elfoglalása. Az antant
hatalmakat valósággal megdöbbentette, de 
1 gmélyebben Olaszországot sebezte meg, mért 
nagy fortéllyal előkészített adriai tervei egy
szerre, ködként szétfoszlottak. Milliókat fektet
i k be az olaszok dalmát iparvállalatokba, 
hogy Dalmáciát gazdasági és politikai érdek
körükbe vonják. 1905 ben megalapították .az 
Ai tivári-táreaságot, mellyel Montenegró gaz
dasági életének vezetését akarlak magokhoz 
ragadni.• Albániában minden titkolódzás nélkül 
készítették elő a talajt jövő terveik számára. 
Adriai és balkáni politikájuk csúcspontjává 
azonban Valona megszerzését lelték, meri 

Fölhívjuk a figyelme: a B.cehe páratlan ter
mészeti szépségeire és kedvező éghajlatára. ! 
Üdülőink és turistáink, akik eddig az olasz j 
es francia rivierát látogatták, ide jöjjenek a j 
napsugaras dalmát-tengerpartra. ' 

Az ajándék. H-'.yha a pincér, a bor- > 
béiylegény, az inas, a kocsis borravalói-,. -JA 
szobaleány, a 'szölpTe, a szák:.cs:iő " Iflpénzi ; 
vagy szappanra valót -fogadhat el. azou nem • 
lehet csodálkozni; ámde ha iiszviselö fogad | 
el a felektől ajándékot, legyen az. az ajándék j 
akár-pénzbeli, akár baromfi, malac, vagy : 
bármiféle árucikk, azon mindenki uiegtitkö- ! 
zik. Fisebet Sámuel szabadszállási állomás- ! 
iőoököt harmadéve a kecskeméti "ügyészség | 
azzal vádolta, hogy a száiíitó leiektől aján- j 
dékot fogad ei s aki néni ad neki ajándékot, j 
annak az áruját nem továbbítja kellő időben. 
Ár kecskeméti törvényszéken, mely első fokon i 
tárgyalta az ügyet,, a vádott azzal-védekezett,.! 
hóit) a vasúti szolgálati rend artáS BZ3 rint I 
a j^Jé i in r szabad elfogadnia- s-esak kövelelnie i 
nem szabad. A törvényszék fölmentő Íteletet | 
hozott. A bpesti kir. iíuiötábla más'^velemé- í 
nyen volt s vádlottat vesfeiegétés vétségéért j 
hat hónapi fogházra és hivatalvesztésre iiélte. 
j \ mult héten tárgyalta - az ügyet a Kd'ria 
első büntető-tanácsa,—mély-a tábla. ítéletét 
megváltoztatta s a vádlott büntetését 300 K 
pénzbüntetésre szállítói la le. Tehát ugy a 
tábla, mini a kúria ítéletéből az következik, hugy 
az ajándék elfogadása büntetendő cselekmény. 

A Szombathelyről d. u. 2 óra 58 perc
kor Csornára és Pozsonyból regnél 7 óra 
9 perckor Szombathelyre induló vonatjárato
kat megszüntetlek. — Március 10-ig a Irán
tiak' háborús veszteségé hollak-, sebt-sü'lek-, 
eltűntek- és foglyokban összesen 2 millió 500 
ezer ember, az augoloké pedig csak 600 ezer 

tíözfürdő 

P á p á i l 

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

pénteken, szombaton és vasárnap, 

h ö l g y e k r é s z é r e 
- h é t f i 

egész nap nyitva. 

K á d f ü r d ő a h é t m i n d e n 

n a p j á n h a s z n á l h a t ó . 

Mennyit ór ogy katona 7 Egy 
közgazdasagi folyóirat (persze angol észjárás
sal) kiszámította, hogy abban az esetben,, ha 
a háború kél évig eltart," vagyis az 1'916. évi 
július höban végei ér. az emberiség kerek-
számmal 250 milliárd frankkai lesz koldusabb. 
Az egyes ember tőkeértékét ugyanaz a ftrrras 
15.000 frankban állapítja meg, uay, hogy az 
ember évi kéréseiét hétszeresen- számítja.". 
Eszerint a haboru okozta emberveszteség 
maga is 25 n i :::.d tőkére rugua. 

Kiadó : Dinkgreve Nándor. . 1 

B é r b e a d d h á z . 

r — ~ > 

H á b o r ú b a n i s 
gondoljunk szölőinkrel 

Kifogástalan, gyönyörű 
szép, kétéves gyökeres szö-
Iőoltványokat, hiányok pót
lásához, vagy nj telepítéshez 
szállít kicsinyben és nagy ban, 
postán vagy vasúton az 
országban elsőnek ismert. 

„ M i l l t e l e p " 
N a g y ő s z. 

Ugyanitt olcsón kaphatók: 
Pvjrtalis,Monticola, Arramonrupest-
ris, Muiveder és Berlandieri sima 

és gyökeres alanyok. A Czelldömölkön Árpád
utca 29. sz. a. villaszerűén 
épült lakóház, mely áll 5! H H a a a a a a a a a H a a a a 

szoba, fürdőszoba, zárt ve-1 " a a a a a " a a a a a * ; « a > a g 
r a n , ? a ' . m o s ó ^ n y h a ^pince^j a A b l a k - v i r á g r á c s 
n a n l á e a? e n i r n h m a i l á l r h & l i n ! S í 

ládával. 

uny itondolták, ha Valona olasz kézbe kerül, J 
UÍV Trieszt és Fiume egy mare klauzumbau ! 
(zárt tengerbén) megszűnt tényező lenni. És j 
íme égy napon hős katonáink a bevehetetlen- i 
nek vélt Lovcsenre föltüzik lobogónkat s ezzel 
m Adria keleti partján és a Balkánon .sem- j 
mii- vált az olasz presztízs. Mert a Lovcsén.| 
e f Cla ásával a Bocche di Cattaro a földke- í 
n k - g egyik leghatalmasabb hadikikötője s ' 
teng. reszelünknek—bevehetetlen—llotlabázisá < 
lelt A Bocche szlratégiai jelentőségén kívül ' 

-Itej-eakcdelmi tekiutelben Montenegrónak é s 
és?*: i Albániának legfontosabb gócpontja. 

padlás és egyéb mellékhelyi- L a , a u a v a i 

segekből s amely épület fel- w M T r i T B « n < l w ^ . { M 1 . 0 í l j , 
van szerelvé házi vízvezeték- 1 Nyitott ndvati veranda 
k*fc villanyvilágítással, I a . (f^T}n, 
~ ~ ^ j e % a r k i r ^ ^ 

a z o n n a l • | | Bőrgarnitúra, 
" költözködés miatt azonnal 

b é r b e a d ó . ! | olcsón 

eladó. Érdeklődőknek felvilágosítást ad Ei 
Bánóczy István adóhivatali ellenőr nr I El 
Czelldömölkön. ; ü Bővebb értesítés nyerhető 

S O K O R A Y E L E K ! ^ l^P^nk szerkesztőségében. 

Szentgotthárd nagyközség főjegyzője. : E B E E B n E E E E E H E S K ö 
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— »>nmatott Dmkgríve Nándor villanyeróre berendezett könyvnyomdájában, Ctlldömöla. 


