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TTfTES TA1TAL10 FŰG6ETLEH LAP 
és Iriadóhrvatal: 

Ráw'jnr kiioTTOjonKtija Ceadömötk' i 
"Sc a szellemi részt illető köztemén; 
>sek és mindennemű pcnxitletékek. 

Tavasz elején. 
— (B. 1.) Hogy mit rejt az idéTinéin;"* 
m a g á b a n , azt senki s>tnt tudja. Ta lány i 
akik a korniányszékekben-éS-a-A 'ezér- i 
kari "irodákban ülnek, azoknak van va- ' 
lami sejtésük árról , hogy azt elkövet- j 
kezö betek liiit-hozhatnak, talán azok- i 
nak több reményük lehet a normális | 
viszonyok helyreállítására, de. hogy mi . | 
a nép, a lakosság, nem tudunk semmit i 
a jövőről, az bizonyos. 

D.é nem is baj. ha nem tudunk, j 
Mindnyájan látjuk, hogy a nagy küz- j 

. delem, amelynek részeseivé lettünk, 
csak a mi diadjijunkkal, a mi gyözel-
műnkkel végződhetik; tudjuk, hogy j 
minden nap, minden óra csak közelebb j 
hozhat bennünket az ünnepnaphoz, I 
aiunlyeit kiimt újra a vidámság as ar. j 
cokon, viszontlátás és öröm könnyei j 

• fognak ragyogni a szemekben, minden 
perc csak közelebb hozza az áldott és 

-várt békét. 
Ebben a reményben nézzünk az I 

e!é az uj időszák elé, amelyet a tavasz j 
hoz számunkra. A Kalendárium hivata- j 
los szava szerint tavasz lelt és a mult 
tavasz is. örömöket, megnyugvásokat, I 
biztosítékot hozott számunkra. 

Átküzdöttük a telet és ezzel ismét 
a küzdelem helyett a termékeny.mnnka j 
időszaka következettel reánk. A magyar I 
haza az agrárország^-és áz^agrárország | 
életének, megélhetésének, fönmaradásá-
nak lehetőségét a tavaszi munka biz
tosítja. Tud|úk nagyon jól, hogy ma 
minden mezőgazdasági munka nehezebb, 
mint bármikor volt, hiszen a legerősebb, 
legjobb munkáskezek a haza, a föld 
védelmében küzdenek messze csatate
reken, de éppen ezért fokozottabb, 
megfeszitettebb munkával kéli a tavaszi 
heteket kihasználni. . . 

Emlékezzünk - csak vissza a mult 
évre. A mi agrár országunkban a tejjel
mézzel, búzával folyó Kánaánban már 

--végén kukoricakenyeret J-£l-_ 
lett ennünk, mert a termés nem volt 
jó s mert a terméssel nem gazdálkod
tunk eléggé. Most már másnak kell 
lenni a helyzetnek. Az idei tél és az 
idef-t-rvasz kezdete megmutatta, hogy 
tud ez az ország takarékos 't'nni, tud 
beosztani, ha kell, és tud elegei ter
melni, ha erre meg van a megfelelő 
igyekezet. , 

—Ser bízzuk >aj magunkat- hogy a 
magyarok Istene megsegít bennünket. 

mint ahogy még eddig megsegített, ha-
iieni dolgozzunk, mindenki a maga 
hatáskörében, hogy az anlánt legaláva-
lóbb," de egyszersmind leggrandiózusabb 
haditerve, a kiéheztetési terv, továbbra 
is.' mondjon csütörtököt ugy, mint ahogy 
eddig csütörtököt mondoll. 

Hatóságaink lassan megtalálták a 
módját annak, hogy megakadályozzák 
hatósági intézkedésekkel lelketlen uzso
rások és önző emberek spekulációját, 
azoknak, akik nem' árdrágítók és nem 
liszt és gabona elrejtők, arról kell gon
doskodniuk, hogy az ország valóban 
el legyen látva a jövő évre is gaboná
val és élelmiszerekkel. 

Nem tudhatjuk, senki sem tudja 
meddig tarthat még a háború. Jobb 
félni, mint megijedni, mondja a magyar 
t rmmnnHj . jg i l t « teleimet jelkáppyze, 
az előrelátás, a.gondoskodás arról, hogy 
mindenkinek legyen ennivalója, hogy 
senki se éhezzen, akkor az ország ellenálló 
képessége továbbra is törhetetlen lesz. 

Mindnyájunk közös érdeke, hogy. 
a tavasz hetei ne múljanak el tétlenül, 
hanem megfeszített erővel folyjon a ta-
yaszi munka, akkor továbbra is nyu
godtan, öntudattal haladhatunk kitűzött 
célunk,- az áldásos béke felé, amelyet 
igy biztosan el is fogunk' érni. 

Vöröskereszt lutdiékitméttyes II. 
oszt. díszjelvényét kapta: dr. Békássy 
Istváriné és"Herbst G.éza alispán, Hollósi 
Kupert apát,~Király János dr. járási és 
tb. megyei főorvos, özv. Szőgyény-
Marich Ferencné szül. Gorcey Paula 
grófnő, dukai Takách Ferencné és dukai 
Tákách Márlonné. ' ; 

A Vöröskereszt hadickitmenyes 
ezüst diszérmet kapta Bedics Mihály és 
Fangh József (Jánosháza), Honig Sámu-
elné, Király Sárika, Pletnits Gitta (Czell-
dömülkj. Wallenstein K.irolyné (Alsóság), 
Jaszovszky Mariska, Kristóf Irma, Mar
ton Adolf dr., Mayer Benőné, Mészáros 
Anna, $alzberger Edit és Kata, özvegy 
Salzberger Lipótné (Jánosháza), dukai 
Takách Edit (Duka). 

A Vöröskereszt hadiékitményes 
brontérmel Taar ltooamnnda és Verjik 
Bibiána nővérek (Czelldömölk). 

Kitünte te t t j e ink . 

Az érdemet elismerés illeti meg. 
Akik ebben a háborús időben, innen-
onnan egy év óta, szivüknek annyi 
szeretetével, annyi áldozatra való kész
séggel, gonddal, fáradsággal vették ki 
részüket az önként vállalt kötelességből, 
megérdemlik, hogy előttük meghajol
junk, nekik köszönetet mondjunk és 
őket szivünk minden őszinteségével 
üdvözöljük. Áldja meg kitüntetettjeinket 
az Ég és éltesse őket mindnyájunk 
igaz örömére, az emberiség javára, a 
társadalom díszére sokáig, boldogul ! 

A Vöröskereszt sok kitüntetettje 
közül büszkeséggel nevezzük meg a 
következőket: 

A Vöröskereszt tiszti díszjelvényét 
a hadiékitménnyel Öfölsége Békássy 
István dr.-nak, vármegyénk főispánjának 
adományozta. 

A celluloid. 
Mindegyre nő a tűzveszélyes anyagok 

forgalma. 
A nép között azelőtt a gyújtón k í v ü l 

csak a petróleum volt tűzveszélyes anyagként 
forgalomban. Most már alig van ház, ahol a 
petróleumnál sokkal veszélyesebb benzin is 
nem találtatnék. 

Ujabban pedig már celluloid-fésűk, le
g y e z ő k , pálcafogantyuk, sőt még celluloidból 
készült ing-gallérok és kézelők is, és egyéb, 
különösen piperetárgyak találhatók a nép 
közöttr -—. 

Persze fogalma sincs a népoek a cellu
loid tűzveszélyességéről. - — ^ — 

Pedig ha tudná, hogy mi az a celluloid, 
hát ugyancsak mellőzné, kerülné ezt az 
anyagot. 

— A- celluloid anyaga lőgyapot és kámfor. 
A lőgyapot pedig veszedelmesebb a 

puskapornál is. 
Meggyullad a celluloid a legkisebb láng

tól. Sőt égő gyertya vagy lámpa közelében 
már a sugárzó melegtől is föllobban. 

• Nem rég történt, hogy egy nő, akinek 
haja közt celléloid fésűcskék volak, az égő 
gyartya körül foglalatoskodott. Egyszercsak 
lángra lobbant a lején a celluloid- fésü. Sikol-
tására azonnal segítségére siettek, de bizony 
leégett az egész haja, sőt még iszonya égési 
sebekkel telt meg a feje és az arca is. 

Egy másik nő diszes celluloid- fogantyú; 
ernyőjével tért haza látogatásból. Este lévén^ 
gyertyát gyújtott a folyosón. Ugyanegy közben 
fogta az ernyőjét is, meg az égő gyertyát is. 
Egyszerre csak föllobban egy félméter magas 
láng. Az ernyő fogantynja égett. Szerencséi* 
eldobta magától az asszony az ernyőt, mely 
el is égett. A fogantyút nem lehetett eloltani, 
elégeU az egészen. 



• oldal. 

Nagyon áeszedelmes anyag tehát a cel
luloid; 

Hát még ahol sok van belől.' együtt! 
Egyik nyáron Bécsben történt nagy ve-

szedelem, ahol egy celluloid-gyárban ütött ki 
a tüz. Oltásba lógott a gyári tűzoltóság s 
megjelent csakhamar a híres bécsvárosi tűz
oltóság is. Pa hát csak nem tudtak megfé
kezni a tüzet. Pusztított és iszonyatos gyor
sasággal terjedt az, az alsó épületrészekből 
fölfelé az emeletekre. A sok gyári munkás 
eszeveszetten rohant fölebb és lö'ebb, hogy 
a tüz eói meneküljön. Ugráltak ki az a b l 
kokon, átmásztak a szomszédházfedelekre, — 
de soknak életébe kerüit a veszedelem. Az 
egyik emeleti sarok szobában 18 munkás és 
munkásnő Összeégett hulláját találták. A tűz
kár 250 ezer korona volt. 

Ovalósan kezeljftk tehát a netán birto
kunkban levőcéllulói^fárgyat D J rHe~g~j<<bb,~ 
ba celluloidból készült tárgyat egyáltalán, 
nem tartunk. 

Barabás István. 

fii R E K . 
A pannonhalmi főapát kitüntetése. 

Őfőlsége mint a hivatalos lap írja, Hajdú 
Tibor <lr. pannonhalmi főapátnak — odaadó 
és eredményes működésével szerzett kiváló 
érdemei elismeréséül — á Ferenc József 
rend nagykeresztjet díjmentesen adományozta. 

•ikes János gróf megyéspüspök 
m n i i -™rdáii Rmirip—iiffn iflléa mii i lifrceg-
primás elnöklete alatt tartott püspöki koufe-

~ rertciáu és élénk részt.vett annak tanácsko
zásában. . . . 

Itt a tavaszi Március 20 árol 21-ére 
virradó éjjelen átléptük a tavá-zi napéjegyen
lőség idejét. r vagyis á tavaszpontot: Azon a 
napon egyeiilö-mérték-kel merte a Nap , uga
rait az egé-z földön: 12 óráig kapott belőle a 
Föld minden része, kivéve a sarkokat, ahol 
nem lehet biztosan tudni, nappal van-e*,' vagy 
éjjé), hogy azután az északi sark a féléves 
nappalra, a déli sark p j di« ugyanolyan hosszú 
éjszakára virradjon. Az északi sark vidékén 
szeptember 21-ig nincs dél, nincs éjfél, csak 
állandó s 24 órán teljes kört leiro napsütés 
van. ami azm-ban nem melegít: a legforróbb 

. júniusi nap 'kban is a fagypont alatt van a 
természet. Ugyanez idő alatt á déli sarkon 
hosszú, néma éjszaka uralkodik. Néha néha a 
végtelennek tetsző hóviharokat derült idő 
szakítja meg, amikor is a pormentes, tiszta 
levegőn át a déli kereszt csillagai küldik a 
földre fényüket. Esetleg a Hold is lötmerész 
kedik az égboltozat pereme alól, hogy csak
hamar visszabújjék a melegebb északi lajak 
felé. Megjelenik olykor a sarki éj egyetlen 
költészete, a déli feny, hogy ezer szinben 

„pompázó sugaraival egy jobb világot sejtessen 
velünk. A Nap távoli üzenete az északi lény: 
ha sugarait nem küldheti, legalább elektronjait 
juttatja el, mint a szerető apa gyermekeinek 
a harctérről a rozsa-, mii lapokat . . . De 
ezzel is "rosszabbul jár a déli sarok az északi 
saroknál. A földmágnesség törvényei szerint 
az északi sarokra több jut az elektronakból 
s így, az északi fény pom'pázatosabb, mint a 
déli. (B. H.) — Most egy esztendeje ilyenkor 
Przemysl vára alatt mepjeleüt a pusztulás. 
Utolsó rohamra mentek ekkor a honvédek, 
utolsó erőlködéssel szegezték.neki bajonettjü-
ket az orosz gyűrűnek, de nem tudták meg
pattantam . . . A vár két nap mnlva, március 
22-én el is esett". . . Jött aztán Tarnov és 
Gorlice, Varsó és Breszlitnvszk . ' . ' .diádalmás 
csaták . . . í> jön hazánkra, magyar nemze
tünkre uj Kikelet! . . . 

A habomban eltűnt javadalma és 
nyngdij igénye, A', evangélikus egyház egye
temes Közgyűléséhez a dunántúli egyházkerü
let fö terjesztéssel élt arra nézve, hogy mi 
történjék aa eltűntek javadalmával é* az arra 
jogosultak nyugdíjigényével, kérve, hogy a 
miniszterinmmal eayrtértöle* sfirgfle intézke
dés tétessék. A közgrüies a jogügyi bizottság 
veteménye alapján kimondta, hogy * kérdés a 
minisztérium kizárásival az egyház autonóm 
hatáskörében intézendő eL Általános jogelv 

fz.nnpóntja!)öl az* ily éhrírrt egyének rrtiaid-
add • .•.etoeniBVf.k .• * és lobijukon livü! 
távollevőknek lekiiileudV*k, míg a törvény ren
des utj.-ui holttá nyuva.n.v* nem lesznek. A 
határozat megnyugtató és igazságos. 

Vetési szabadságok. A mezőgazdasági 
és az erdészeti munkaiatok az 19I6-ik esz
tendőben nagyszámú munkaerőt kívánnak. 
Azonban á " mezogazdasáifr immkások és az 
erdőmunkások legnagyobb része katonai sznl-j 
gálatot teljesít. Nehogy emiatt az ország 
gazdaságilag kárt szenvedjen, a hadvezetőség 
jónak lattá a katótiái szolgalatot teljesítő 
gazdasági munkásokat a tavaszi -v-lési mun
kálatokra szabadságolni. A legénységet a 
póttesteknél szabadságoljak, még pedig legel-
sösorban az önálló birtokosokat. A szabad
ságolást Srpótte.st parancsnokától kihallgatáson 
kell kérelmezői; szabadság iránti kérvényekre, 
hivatalos bizonylatokra stb.- nincsen szükség. 
A népfelkelő hadtáp és örzászlóaljak legény
séget, valamint a hadifogolytáborok, hídfők, 
egyéb őralakulások ess.vasUtbtztosit.ik legény
séget is sz:-.badság(>ljaka tavaszi vetési mun
kálatokra, A. szabadság-engedélyezések már
cius hó 10 én kezdődtek. Az arcvonaiképes 
legénységet, kivéve a gyalogos és vadászcsa-
patoknál — melyekre nézve külön rendelke
zések"lesznek""— legalább !V—4' heir'é'"szá-! 
badságolják, ha önálló gazdák vagy erdömun-
kások. Általában a maximális szabadságolási 
idő őt hét, amennyiben ezt a szolgálat érdeke 
megengedi. A nein- arcvonaiképes legénységet 
hosszabb időre is lehet szabadságolni. A le
hetőség szerint a legénységet több ízben 
fogjak szabadságolni. (K.-H.) 

Szórnom statisztika. A statisztikai hi
vatal arról értesít bennünket! hogy 1915-ben 
egy negyed millióval kevesebb gyermek szüle
tett Magyarországon, mint 1914-ben. Ezeket a. 
meg nem születetteket is a haboru veszteséget 
közé kell számítanunk, csak ugy, ininCazoknt. 
akik a harcterek vérázlalla röge alatt alusz-
szák örök álmukat. Egy jeles szakíró azt 
mondja: első sorban kívánatos a szülelések 
szamának növekedése, miu.-k elősegítésére a 
háború után a házasságokat előmozdító céltu
datos társadalomp ilitikát kell kövelni. Második 
célunk a gyermekhalandóság csökkentése. 
Harmadik az ifjúság egészséges hevelésé; ne
gyedik a közegészségügy alapos reformalása. 
— Még egy erőforrás: az amerikai magyar
ság. Volt év, amelyikben 100 ezernél is több 
ember hagyta el hazánkat, most már tudjuk, 
hogy ez is nagy részben az Eduárdok (VII. és 
Grey) büne. Hisszük azonban, hogy majd 
visszajönnek, mert itthon nagy szükség van 
rájuk s mert ma már itthon is meg fognak élni. 

A faazlet helyzftéröl egy szakember a 
következőket írja egy bácsi lapban: A mult 
évben keletkezett drágaság részben az erdő
munkások hiányával-is megokolt- termelés
csökkenésének, részben annak tulajdonitható, 
hogy barakok, kórházak, raktárak stb. építé
sére állandóan óriás mennyiségű fát vettek 
igénybe. Különösen azoknak a minőségeknek 
az ára drágult ennélfogva lényegesen, á me
lyeket a hadsereg részére kerestek, mert 
egyébként, á bútorgyártás és az építőipar 
pangása folytán, nem volt valami nagyon 
élénk vásárlókedv észlelhető. Százalékokban 
kifejezve, a puhafa körülbelül 60—100, a tű
zifa 80—90 százalékkal drágult. Á tölgyfa 
ára akkor kezdett drágulni, amikor élénkebben 
láttak a vaggonok stb. építéséhez. 

Halálozás. 0>.v. Wi1*t~ZmM*Tffi^ 
SchiJpf Szidónia 07 ik évében f. hő 23 * n 

CzeUdörnölkon elhotiyt. A "fl^bohírtgloiraf f. 
hó 28 án Nagykanizsán helyezik őro* liyttfla-
lomra. Wéber Gjota vör.ö«z»l evriftg*. tanitö 
az elhunytban édesanyját gyas-7-.lj*. 

-A^offfulk Isoűíu CSáfáróf a le ?íefe. 
sebt) ka tona i szaklap, a »Küiügy-.Hadügy« 
[á csata színhelye világos és pontos térképé-
hét niefírtfésfvéTJ ázf írja', 'Kojitf az Isonzó" 
metríéií f i t | f - , fMőT rettenthetetlen 
«t léBÍrr*f« s-"a irí-g *»imju'.r t,\m fáTmMo 
kényszer í •'-•.-! K ezt.* b-fi hítHtÜf rUtcdizbeii vál-
MAStt esirfttérr'- Isorrzo* ftí-fó* véfáztatott 
*mkK Ahogy U Müt. ftiVattfóg j'étértTé'séic 
tar loZKodo soraiból s az osztrák és 'magyar 
vezérkai- ko.léseiből kitűnik, a hi'szegő ola
szok már a z e'sö négy Isonzó csatában 600 
ezer főnyi veszteséget szenvedték. Félmillió
nál több olasz-ifju -vére—hullásával—kellett- — 
megfizetni Cadorna négy ízbeii való támadó 
szándékát. Ez a négy rendbeli- nagy erőfeszítés 
megemésztette az olaszok harci erejét. Az 
ötödik Isonzó C s a t a már csak erőtlen meg
nyilvánulása az elt-etiség tani -dó szándékának. r 

Kimeneteié .tehát nem lehet kétséges, Monté-' 
facone, vidéke, a Doberdo-fölisik. a görzi hídfő, 
Plava környéke s a Tolmem körüli sáritok a 
mi hősi hadseregünkbek, különösen a magyar 
csapatoknak fö'ülmuthalatlau harci dicsőségét 
foglak hirdetni. — • 

A.tanítók mint reqnirálók. Az. .Isko
lák Újságja, című tanügy-társadalmi lap írja: 
»A'z egyik vidéki lap azt a legalább is külö
nös hiit ioditja útnak, hogy a kultuszminiszter 
a vidéki városokhoz és megyékhez olyan ren
deletet küldött, amelyben kimondja,-hogy a 
most folyó gabonán qmrálásokhoz a közigaz
gatási; i.-it.'^á^.if t-i.^.é-yiifnérri a küaaéa ü 
az aüami elemi iskolák tanítóit is igénybe 
-vehetik. A tanítók kirendelését a polgármes
tereknek, vagy az alispánoknak kell kérni a 
tanfelügyelőktől, akik azután a kiszemelt-tan-
férfiaknák-szabadságot adnak. Ha „ez a rende
let csakugyan kiadásra került, akkor a tanítok 
a haiarrendörökkel és pénzügyőrükkel együtt 
fognak- kutatni az elrejtett gabonáméiul,'iségek 
után«.'(Mi "'ideig' ilyen rendeletről nem bal
lonunk. Szerk.j . ' 

Angol hazaszeretet. Az angol katoná
nak-olyan értelemben vett hazaszereteté, mint 
például "a nemeinek, magyarnak, vagy franciá
nak, nincs. Az angol nyeívbeu ntfH:s..is-szo„a 
haza fogalmának'kifejezésére. A honé cs.-k 
otthon, amely változi;, a country csak or
szág, amely pmitikai fogalom. Ha az angol 
mindenáron hazái akar mondani, álirva a 
német Fatherland kilejezést használja. Ezért 
nehéz is megértetni az angol katonával, aki 
máskülönben elsőrangú harcos, hogy miért 
harcol. Nem harcol a cárért, mint az orosz, 
nem harci nemzete jövőjéért és íönmariidá-
sáért, mint a nemet, vagy a magyar. Valami 
hihetetlenül keserű gúny van benne, mikor 
azt mondjak. hogyZronuny Atkins, — az 
angol katona neve, — 3 schilling es 6 péncér: 
harcol. Az angol hadseregnek! amely már elég 
tekintélyes számra nőtt, még ma sincs harci 
indulója, vagy csatadala. A csapatok, ha vé
gigvonulnak London utcáin, ma is az értel
metlen ir eredetű nótán éneklik, hogy Mési-

mi esik_lif1perary. (B. H.) 
t A Vasmegyei Blektromos Müvek Rt 

ma égy hete tartotta meg Budapesten ez évi 
rendes közgyűlését Batthyány Lajos gróf v. b. 
t. tanácsos elnöklete alatt, melyen a multéu 
zárószámadást, jóváhagyták. Vármegyénkből 
Szász Béla szombathelyi igazgató jelent me" 

A kárpáti tűzhelyek felépítésére Vr° 
vármegye közönsége ezideig összesen 83.778 
K 04 Biliért gyűjtött. — A jövő holnap ele
jén, valószínűen ápr. 8-án a vasmegyéi.rok
kantakért Szombathelyen nagyszerű hangver
senyt.'-rendeznek országos hirű művészek 
közreműködésével. — ' ; 

T-T 
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Halálozás Lörincz György hossza év
tizedeken at volt szolgája a helybeli kir. já
rásbíróságnak. A mult ev július 1 ével nyu
galomba vonult. Október hó végével elvesztette 
hosszú idö ota betegeskedett feleségét Ez a 
csapás mégjobban megtörte az öreget és most 
— szerdán — követte az örökkévalóságba 
hűséges élettársát, tegnap, péiiteten temették | 
el. Temetésén a kir. járásbíróság is képviselve 
volt. Halálát két fia és két leánya siratja. 

Tilos luxosárnt behozni. A hivatalos 
lap közli a kormány rendeletet, mely szerinun ahol némely vidéken hektárnyi területei van 
bizonyos fajta luxuscikkeket a velünk ellen 
séges államokból, valamint ezek gyarmataiból 
való behozatalát és átvitelét az osztrák kor-
máunyal egyértelműen megtiltja. A semleges 

Szerencse á szerencsétlenségben. Teg
nap délelőtt az állomás felől a Kossuth La
jos-utcán végig mént a Klein Testvérek egy
fogatú kocsija. Közben á ló valamitől meg
bokrosodott, annyira, hogy a kocsis minden 
erőfeszítése sem tudta iramodásában feltartóz
tatni. A kocsi fölboralt, a lő efesett, a kocsis 
pedig a kocsi alá került. A szegény embernek 
ijedtségén és kisebb zUzódásán kívül egyéb 
baja nem esett. 

Innen-rónán. Bulgária a rózsák hazája, 

nak rózsatővel beültetve s a lakosság csupán 
ebből él. A rózsaolaj-kivitel sok pénzt jöve
delmez Bulgáriának. 'A rózsaszüret idején", 
amely c ;ak napföijötle "elölt vagy után tör

és szövetségei .területekről importált luxuscik- j ténhelik, az asszonyok és leányok csakis szir
tekről viszont ezerdul Írásbeli nyilatkozatot mok tépésevel foglalkoznak. — A vetőmagot 
kell kiállítani, hogy áz áru nem ellenséges j a gazdák tudvalevően késeilelemmel szokták 
orszájLterméke. Sót a narancsnál, pezsgőnél, megkapni, s panaszukkal illetékes helyre íor-
diszvirágoknál és "leveleknél • az elszállítás | dúltak azzalaTöltevessei, nogy-áTTésédelmet 
területén inütödő konzulunk bizonyítványát is I talán a forgalom zavara okozza. Ebben az 
fel kell mutatni. Az említett cikkeken kívül 
a tilalom többi között a datolya, ananász, 
bor, selyemáru,' cigarettapapiros és illatszer 
behozatalára és átvitelére is kiterjed. A kor
mány érne tilalma folytán számos belföldi 
iparág igen kitűnő konjukturát fog élvezni, a 
mezőgazdasági termeléssel szemközt, mely a 
vámfölfüggesztés helytelen alkalmazását káro
san megetet. 

Időjárásunk februárius havában. 1 -
réggelenkint gyönge fagy, borult, déli szél. 5: 
gyönge fagy, derült,- erősen olvad. 6-r7: borult, 
enyhe, ködös. 8: műit éjjel sürü eső, azután 

ügyben a kereskedelemügyi minisztérium most 
I utóy intézkedett, hógy: utasította a vasúti igaz

gatóságokat minden mezőgazdasági szükség-
J leti cikknek soronkivül váló szállítására. A 

sürgősség elve a polgári forgalom esetleges 
korlátozása esetén is fönnáll. A fönti utasítás 
a következő árukra vonatkozik:-vetőmag, mű
trágya, rézgálic, gazdasági gépek és tártai ék-

j részeik, kévekötő zsinegek, gép-, kenő és ftilő-
anyacok stb. — Mesterházi Mesterházy Gedeon 

It hadnagy a háború tartamára népfölkelő 
hadnaggyá neveztetett ki. — A háztartási 
fémtárgyak beszolgáltatási határidejéül jnlius 

elég csöndes, borult, esőre hajlik, roppant sar, I 31-diket állapította meg a kormány. — Simon 
a lapos földeken sok víz. 9: mult éjjel sok I Ferencné góri lakos földmivesnöt az ügyész-
eső, nappal hó. 11: gyönge" fagy, derült, a h Ó r s é g azzal vádolta, hogy Balics Lajosnétól az 

-T^ad, estefelé borult. 12: reggel C e-r-^fok, j utóbbinak a cselédje utján 400 K értékű 
" r T 1'fl'os idő 1í"l csQndes', reggel — 55 ; lopott tárgyat megszerzett. Mult hétfőn lar-
fők; borait, megenyhült. 14: mult éjjel eső, a | totl tárgyaláson á táhü.M.lllallgáUM lkáu a kii. 
hó mind elolvadt. 15: d. u. élénk deli szél. 
16: reggel déli széllel hó röpködött, d. u. kevés 
eső. 17: gyönge déli szél, borult. 18: reggel 
gyönge lágy, azután keKomes. 19: dél: szél, 
esőre hajlik. - 20—21: reggel 4 fok hideg, 
derült tcsipős északi szél. 22: réggel — 4 fok, 
napos; este felhős. 23 dikán gyöuge fagy, 
déli szél, d. n. a Nap ki-ki sütött. 24-en 
reggelre hó, elolvadt. 25* reggel eső,, borult. 
26: mult éjjel sok ésö. 27: borult, enyhe. 28: 
meleg, derült, a méhes: vigan röpködnek. 29: 

.. elénk déli szél7 szép, derült, majd gyöngén fel
hős. Egész télen nem képződött behordható JL'g. 

AprÓ-birek. Hivatalos helyen nyert ér
tesülés alapján közöljük, hogy a -keresztény 
vallású katonák,, amennyiben a szolgálat meg
engedi, a húsvéti ünnepek alatt a következő 
napokon nyernek szolgalaimentességei: április 
21-én, 22 en délután es 23 án; az izraelita 
katonák: április 17-én délután, 19-én és 20 án. 
Ezek a rendelkezések' a hadifogoly táborokra 
és a taborou kívüli munkahelyekre is vonat
koznak. — A belgrádi katonai főkormányzó-
ság területén a népiskolai oktatás vezetésére 
hadirokkant tiszteket (íőkeppen iskolajpazgató-
kul) és hadirokkant altiszteket tanítókul alkal
maznak, akik megfelelő előképzettséggel bír
nak és a magyar és német nyelven kívül a 
szerb, horvát nyelvet is tökéletesen ismerik. 
— Az 1898. évi születésű népfölkelők bemu
tató szemléje f. e. ápr. 14 tőr május hó 3-ig 
terjedő időben, a sorozó járások székhelyén, 
sz utóbemutaté szemlék pedig a m. kir Jion-
védktegeszitő parancsnokság székhelyéu f. é. 
május 15- és 16-áu s a szükséghez képest 
az ezután következő napokon fognak megtar
tatni. Ápr. 21—24-én nem lesznek szemlék. 

——Az egyik vasi ci/ylidznujyd tanítótestü
letnek alapszabályait, melyek szerint az egy
házi fönhatóság alatt levő ev. tanítók az 
egyházmegyei tanítóegyesületbe belépni köte
lesek a "belügyminiszter nem hagyta jóva^— 
A porosz képviselőház vita nélkül elhatározta 
magyar nyelvi és történelmi tanszék fölállítá
sát a berlini egyetemen. -

törvényszék az eljárást megszűntette. — Cipf 
; uzsora Ausztriában is van, sőt virágzik, mint 
i a bazsarózsa; de legalább az osztrák-német 
; városok a becsi főpolgármester vezetésével az 
1 osztrák közmunkaüjyi miniszternél mepjulen-
j tek, hogy a mostani hallat...n uzsorát a rai-
! nisztér gátolja még és eszközölje ki a had-
I vezetőségtől a bőrkészletek 25%'ának át-. 
I engedését. A miniszter elismerté a fogyasztók 

panaszának jogosságát, sőt a kereskedélem-
! ügyi miniszter is megígérte közbenjárását. — 
I A honvédelmi miniszter leirata szerint a 
' szőlőbirtokosok és vincellérek megokolt elő

terjesztésére 3 hónapra fölmeuthetők a kato-
j-naL szolgálat, a'ól. — Ausztriában a sörkiviteli 
; tilaiom legközelebb megjelenik. —= A várme-
i gyei gazdasági egyesületek titkárai részére a 
| földm. miniszter hír szerint 20%-os drága-
1 sági pótlekot engedelmezett — A hadügy-
! miniszter a.Magyar Cpőüyárosok Orsz. Egye-
i sülete utján hír szerint 135 ezer par katonai 
I cipőt rendelt meg. A bákkáncsok párjáért 
i 38 K 50 f., a könnyű hegyi cipók párjáért 

I' H Ü - 36 K 46 f. átlagos árt állapítottak meg. 

Nyugtázás. A bolgár vöröskereszt-egye
sület javara rendezett színi előadás költségei 
fedezéséhez járultak: Pfeiffer Ottó 20 K, 
Deutsch Gyuiáné, Lőwinger Ignác, W'eisz. Ár
min, Rosenberg Miksa, Günsberger Miksa, 
Wallenstein Károly lOr-10 K. dr. Marton 
Adolf, Stern Jenő 5—5 K, Raffel Pál 4 K, 
Takách Márton, Somogyi Aladár, Dráveczky 
Árpád, Loránth Gyula, dr. Pletnits Ferenc. 
Horváth Ernó 2—2 K, Varga Gyula, Tótli 
Gábor, Perneczky Sándor, Vörös Mátyás, Ke-
menesi József 1—1 K. 

A gulyáságyn valóban hasonlít külse
jében az ágyúhoz. A gulyáságyn ugyanis a 
kerekeken forgó tábori konyha. Mielőtt felta
lálták, a szegéuy katonáknak az élelemmer 
való ellátása nem volt valami pontos. Ha a 
csapat megérkezett valahová, először lyukat 
kellett ásni, fát kellett keresni, a fa nedves 
volt, nem akart égni, mire az'étel elkészült, 
a fáradt legénység már ugy aludt, hogy még 

az illatos gulyás sem tudott bele lelket verni. 
A 'mozgó tábori konyha egyszerre megváltoz
tatta ezt az állapotot. A tábori konyha egy 
hatalmas kondér, amely kis kocsira vnn erő
sítve. Eléje lő van fogva A konyha folyton 
nyomon követi a katonákat még a tüzvonatba 
is. A tüzét menet kOzben is meglehet gyújtani -
és igy az ebéd akkorára kész, ..amikorra 
megrendelik. A tüz nem éri közvetlenül az 
Ostszerü fazekat, amely olajfürdőbeu van. 
Először is áz. olaj melegedik föl es ez adja 
tovább a melegét. Énnek először is az az 
előnye, hogy az étel soha sem kozma-<dhá
tik meg, azután meg az, hogy az olaj a tüz 
eloltása után meg nyolc óráig is melegen 
tartja az ételt. A fazéknak csavarral odaerő
sített födele van s igy az étel ki nem löttyen- " 
het belőle. Ezeknek a nagyszerű tábori üs
töknek köszönhető, hogy a katonák még a, 
lövészárokban is kaphatnak párolgó, ebédet 
Teát, kávét is főzhetnek az üstjén. Egez kis 
fűszerkereskedés van a kis kocsikon, agy hogy 
bárhol, bármikor munkára kész a tábori kouyha. 

Havonkénti adományok. A Celldö
mölkről hadbavonultak csaladjainak gy moli-
tásájra havonként adakozók március havi 
adományai: Özv. Szőgvénv-Marich Fer "ucné 
Gorcéy grófnő 40 K,' Klein Testvérek, Szabó 
Károly 25—25 K, Scheiber Zsigmond dr. 20 
K, Pletnits Ferenc dr, Klein Vilmosné. '/rinz 
Ferenc, Deutsch Gyuiáné, Horváth Józseí 10— 
10 K, Bures Richárd 6 K, özv. Balassi Je-
nőné, Szögyény-Marich Mária, Szőgyény-Ma-
rich Paula, Honig Sámuel, Takách Már inné, 
'Wallenstein Karolyné 5—5.K, Huchlh lusen 
Edéné, Néniét Márkus, Deutsch Samu dr. 
4—4 K, Schmid Kúm^Marton Izidor 3 -3 K, 
Roth Mór, Leitner Imre, Mersich Jenő, lláno-
czy István né, özv. Hofhauser Sandorné. Stern 
József 2—2 K, özv. Merkly Edéné, T.kách 
f i f i , | i i T T I ^ ^ Q^IMH. [ , j m | IMIIng 
Sándor, Witlmann Adolfné, Weisz I mác, 
Verbőczi József, Somogyi Aladárné, Altsiüdter 
Józsefné, Schwarz Sámuel 1—1 K, Gutlmann 
Adolfné, Fischer Fülöpné, Stern EliásöO—50 
f, Szenté Jenőné, özv. Grosz Henrikné, Bass 
Vilmosné 40—40 f. Összesen 239 K 70 l 
Ugyanezen célra a Kemenesaljái Takaré^ptár 
és a Hiteibank 100—100 koronát adak. /.nak; 
havonként. 

Kormos Alfréd lapja: .Váilalkoz -k és 
Iparosok Lapja* melléklettel. •— Magyarország 
e legrégibb kereskedelmi szakközlönye immár 
harminchatodik évfolyamába lépett A >.M igyar 
Kereskedők.-Lapja*'hetenként 3—4 ívnyi ter
jedelemben jelenik meg. A »Magyar Kereske
dők Lapja< üzleti tudósításai tisőrangn for
rásból valók es a leguiabb kereskedelmi, 
hírekről, főleg a «Magyar Kereskedők !>apja« 
utján lehet értesülni. A'»Magyar Kereskedők 
Lapja* előfizetési ara rendes meltekhi-ível 
együtt egész évre 20 K, félévre 10 K, negyed
évre 6 K. Előfizetések a kiadóhivatalba Buda
pest, V., Sas-utca, 13. szam alá iutézendők. 

Köszönet. A Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank a Máv. Temetkezési Segélyegylet 
céljaira 20 koronát volt szives adományozni, 
amely adományért köszönetét nyilvánítja az 
elnökség. 

Vállalkozók és Iparosok Lapja mel
léklettel. — Magyarország e legrégibb keres
kedelmi szakközlünye immár harminchatodik 
évfolyamába lepett — A "Magyar Kereske
dők Lapja* hetenkint 3—4 ívnyi terjedelem
benjelenikTneg. — A >Magyar Kereskedők 
Lapja* üzleti tudósításai elsőrendű forra.-ból 
valók és a legújabb kereskedelmi hirenrűl 
főleg a »Magyar Kereskedők Lapja* előfize
tési ara rendes mellékleteivel együtt eaész 
évre 20 K, félévre 10 K, negyedévre 6-K. 
Előfizetések a kiadó hivatalba: Budapest, V; 
Sas-utca 13 szám alá intézendők. 
2558'1916. szára. 

Használjunk, hadi-segély bélyeget! 



H á b o r ú b a n i s 
gondoljunk szőlőinkre! 

Kifogástalan, gyönyörű 
szép, kétéves gyökeres sző
lőoltványokat, hiányok pót
lásához, vagy nj telepítéshez 
szállít kicsinyben és nagyban, 
postán vagy vasúton az 
országban elsőnek ismert 

„ M i n t a l a p " 
N a g y ő s z. 

ugyanitt olcsón kaphatók: 
Portalis, Monticola, Arramonrupest-
ris, Murveder és Berlandieri sima 

• é s gyökeres alanyok. 
J 

Eladó sághegyi villa 
és szőlöhegybirtok. 

A sághegyen egy két 
szobából, 1 konyhából, élés
kamrából, tágas verandából, ~ 
2 pincéből, egy fedett elő
térből, 2 mellékhelyiségből 
álló 

villaszerű épület, 
külön istálló, az ezekhez tar
tozó szőlőterülettel—és4ocer---
nással egészben, esetleg két 
részben, szabadkézből e l a d ó . 

Tudakozódhatni a . 
„Kemenesalja" szerkesztősé

génél. 

r ö z f ü r d ö 
Pápán 

u r a k részé**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 ő n 
| egész nap nyitva. 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

KATONÁINK ÉLETMEÍiTÖJt A 

. . S Z A N I T É C " 
T E T Ű P O P 

Legbiztosabb szer a kiütéses tifuszt 
terjesztő ruhatetvek ellen. 

Gyógytárakbin, drogériákban már mint kész tábori 
csomag (csak a cimet kell ráírni) kapható 1 koronáért. 
Kérjünk azonban határozottan „Sianitec"-port, mert . 
mint minden jónak, ennek is akadt silány utánzata. ! 
Ahol nem volna kapható oda 3dobozt utánvéttel küld, ' 

Anbar gyógytára, Mohács. 

© 
S A J T : 

többféle 
kemény és lágy 
sajtokat legfinomabb minő
ségben gyárt, továbbá állan

dóan eredeti 
E M E M T H 1 I J -

ban nagy raktárt tart 

STAUFFER cs FIAI 
nyngaunagyarországi sajtgyárak © 

- R É P C Z E L A K . © 

a 
H a a a 
E l 
S 

a 

Ablak-virágrács 
ládával 

Nyitott udvari veranda 
(Lnsthans). 

Czement virág-állvány, 
Viráglépcső állvány, 

Bőrgarnitúra, -
költözködés miatt azonnal 
olcsón 

eladó. 
Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk szerkesztőségében. 

Kádfürdő á hét m i n d e n 
, napján használható. 

Bérbeadó ház. 
A Czelldömölkön Árpád

utca 29. sz. a. villaszerűén 
lakóház, mely áll 5 

r r e -
randa, mosókonyha, pince, 

g padlás és egyéb mellékhelyi-
g ; ségekből s amely épület fel

van szerelve házi vízvezeték
kel, villanyvilágítással, 

kertje parkírozott, 
" a z o n n a I 

E E E E E E E H E B E E E E E i a 

b é r b e a d ó . 
Érdeklődőknek felvilágosítást ad 

Bánóczy István adóhivatali ellenőr nr 
Czelldömölkön. 

SOKORAY ELEK 
Szentgotthárd nagyközség főjegyzője 

u |u |u |o | c|o |o jo |<j |o [g |o |o |o jo |u lg |o |o |o |u íö |o |o jö |o íö [ c i c j ö 

Petroleum hiány esetén gyorsan segit a ff 

vi l lamos v i l á g í t á s , | 
mely a petróleum- és gyertyavilágitásnár~J^ 

olcsóbb, tisztább, egészségesebb. j | 
Házi berendezéseket igen előnyös fizetési feltételek mellett gyor- Ö 

san készit és felvilágosításokat bárkinek készséggel nyújt a H 

Vasmegyei Elektromos Művek R. T. § 
• . ' g 
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