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A szépséghiba.
• r A monarchia"™ én Neme
-foglalta Oroszlengyelországot. Bulgária
segítségével eltöröltük Szerbiát a tér
képről. A monarchia meghódította Mon
tenegrót és maholnap kezünkben fogjuk
tartani egész Albániát, veszélyeztetve
Olaszországot. A németek benn ülnek
Belgiumban és egy jódarab Franciaor
szág is kezünkben van. E hatalmas
eredmény mellett is még akadnak lai
kusok, akik fölfedezik azt a kis szép
séghibát, mely a galíciai határ mellett
húzódik, mely >még mindig< orosz
kézen van. Az a vékony sáv, ott a Strypa
mentén nagyon sovány kis zálogocska
az antant kezében és a hadi eredmény
mérlegének serpenyőjében alig nyom
valamit. Mégis'szőnyegeii foroghat ez a
kérdés, hogy hát vajon a dicsőséges
szövetséges csapatok nem is akarják
visszafoglalni ezt a területet?
E kérdés a legjobban megmagya
rázható egy, a nagyközönség előtt való
színűleg nagyobb rétegekben és általá
nosabban ismert hasonló helyzettel. Az
olasz háború elején a'hadvezetőség ki
ürítette a doberdói föosik és az olasz
halár közti sávot, mert belátta, hogy
az a pozíció nem alkalmas egy erőditvényi vonalnak, .a fölépítésére. És a kö
vetkezmények igazat adtak. Fényesen
beigazolódott" pompás Jiadvezetőségünknek zsenialitása. A majdnem egy éves
olasz háború alatt egy talpalatnyi földet
sem foglalt el tőlünk a hitszegő Itália.
Ma is csak az van birtokában, amit
önként, a fönteBb említett okból áten
gedtünk.
Vajon a legutóbbi orosz
offenzívak dühe nem éppen ugy össze
omlott-e a kitűnő Pllanzer-Baltin had
seregének ércfalán, mint az olaszok
összes eddigi eredménytelen offenzívája?
Remélem, sokaknak sikerült megmagya
ráznom a galíciai kérdést.
Tévedés azt h i n n i , hogy e harcnélküli napok tényleg a pihenés napjai
is. A galíciai sok kilométeres .fronton
a hadseregparancsnoktól az utolsó nép
fölkelő munkásig éjjel-nappal szórgal- I
masan dolgoznak. Mindenkinek a helyén
keli lennie. A szállítások óriási nehézBégekbe ütköznek Galícia ezen részében. |
A vasúti kuliura még fejletlen. A terep |
szállítási célokra rendkívül alkalmatlan, j
sziklás é s sáros, egészségtelen és sok !
helyen földúlt. A szekerek végleten sora |
jön-megy az utolsó vasúti állomástól a
várakhoz. Mert ezek az erődítések tu
(

lajdonképpen modern Várak. E régi értelemben vett várak ma már nincsenek
thot;—muiidnalnáim—autoiiialice megsziintek, illetőleg a magyar-osztrák 30'/j
és német 42-sek szüntették még. A
belga Namur, Liege, stb. váraknak szo
morú példáján okultak az összes had
banálló felek és belátták, hogy ilyen
nagy kaliberű és horderejű lövegek
ellen fabatkát sem érnek.
A hadi technikának uj ága fejlő
dött ki, a lereperődités művészete. Mert
igazi művészet ez, hogy miképpen lehet
tüskés drótból egy-két nap alatt bevehetetlenebb várat készíteni, mint — az
esetleg éveket, sőt évtizedeken át —
súlyos kődarabokból, vasból, cementből,
téglából épített kővár. Nagy szerep jutott a drótsövények mellett az aknákvtlafthioörtl
nak~"is. Ezeken kivul a" világnaTJOr'u

\ nyezO biztosítja: a becsületes, szorgalmas
*™M**Í1 Becsületes, szorgalmas mánkéval a imádsággal keressük mi is
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zuk őket, hanem mindakettöT egyOtt^ÖzOsen.
Szálljon fel lelkünk erOért Istenhez, mielőtt
munkához foguok s a sikkerrel végzett munka
emeljen lel bennünket újra ahhoz, akitdl alászall minden jó adomány és tökéletes aján
dék, akinek a mi munkánk sikerét is köszöohetjOk.
Egyszer eey világi férfiú és egy lelkész
sétálgatott együtt e«f varosban, komoly val
lási dolgok lelett vitatkozva. Amiot a külvá
ros egyik utcájába értek, egyszerre csak egy
nem rég még virágzó üzemű gyár moldepte
omladéka vouja magára figyelmeket. A világi
férfin megáll, a lelkész felé fordul s igy szol
hozzá:
— Mondja csak,. tisztelendő uram,
hogyan van, hogy ez a gyár, amely oly sok
szegény embernek adott kenyeret, most ro, mokbau hever?

j
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még egy csomó aj találmányát is ered- | vés gondolkozás ntán a lelkész.
menyesen érvényesitik a galíciai har- j Z,
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= ! helyes választ, de íme al.gjutnak néhány
házzalnemelObbre,
arca (elderül,
hogy most
az egyéb védőállások falait cementből majd
tud megfelelni
néki a lelkész,
mert
építik. Ha a terep és a talaj megengedi, njra romokhoz érnek, még pedig egy templom '
ugy vasbeton szobácskákat építenek a romjaihoz. Heg is kérdezi Öt tüstént:
Hat ez honnan van tisztelendő uram,
lövészárkok egyes részein, mely kitűnő ennek—miért
kellett rombadölnie?
védelem minden, fegyver ellen. Jól el— Mert itt csak imádkoztak, — hang
maszkirozolt ablakokból nyúlnak ki a zott a válasz a lelkész ajkárúi. s
Tanulságos kis történet ez. Megtanulhat
fegyverek csövei. Van a Strypa köze
lében az egyik csapatnál egy fiatal hon juk belőle, hogy egymagában se.a munka se
az imádság nem hoz áldást.
véd hadnagy, ki csak tavaly került ki
A munkát és imádságot tehát ne valasza Ludovikából. Tizenkilenc éves és oly szuk el egymástól. Alkalmazzuk Okét együtte
alacsony növésű, hogy békében aligha sen! Méltán mondja a k'iltO:
•• -.
t
lehetett volna katorfa. Ez a kis hadna
•Szorgalom imádság
gyokká olyan művészi tökélyre vitte a j
Külön kijiun meddO ~
vasbeton építkezéseket, hogy legmaga
Boldogságot áldást
sabb elismerést kapott és dacára fiatal
Hoz együtt a kettő!«
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korának, föl terjesztették előléptetésre is.
A hadvezetőségünk néhány kilométeinyire a fronttól, cement- és betohkészitő gyárakat építtetett saját használa
tára, azzal a gondolattal, hogy háború
után átadja a polgári vezetőségnek.
Galíciában minden rendben van
és ba a hadvezetőség ott hagyja a
»szépséghibát' a muszkák kezében,
ugy bizonyosan van rá oka és ne fájjon
nekünk sem a fejünk érte.

A háború és szocializmus.
Irta és márcins 26-án, Zalaszentgróton tartott vallásos
ünnepélyen felolvasta Szabó István, kemenesmagasi-i
. ev. lelkész.

De imádságos munkánk végzése alatt
hassa át egész valónkat s lelkesítsen á t a d a t , ,
hogy imádságos munkánkat nemcsak magun
kért végezzük, hanem másokért is: mint «rtflők küzdünk, fáradunk gyermekeinkért, mint
családfentartók gondozzuk családunkat, mint
honfiak-honleányok munkálkodunk hazánkért,
imánkkal pedig őrizzük istenfélelmet ottho
nunkban, hazánkban. Kz a tudat munkánkat,
imánkat bensőségesebbé teszi s összeforraszt .
bennünk csaladunkkal s azzal az édes liazá*—'
val, amelynek lOldjV otthont nyújt s kenyeret
terem számunkra, amely hazát szeretnünk,
érte munkálkodunk, szent kötelességünknek
kell tartanunk. Aki eddig jutott nem - gondol
többé arra, hogy elhagyja e hazát Az érzi a
költő szavát:
.
T

»A nagy világon e kivül
Nincsen szamodra hely,
Áldjon, vagy. verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell!«

(Folytatás.).
Szükségünk van nekünk mennyei üd
vünk munkálata végeit a fiildi javakra, de"
~ . É s még-eayet iktassunk erényeink so
vigyázzunk, hogy azok keresése, élvezése
közben a blin mejTm? mételyezze lelkünket, j rába: legyünk megeléyedeltek. Ne bántson az
A foldj javak helyes megszerzését két té- Sjha minket, hogy masnakjtobb anyagi j ó

t

adott

az Isten, mint
nincs a földi kincshez

nekünk, A boldogság
még fcrvetbi annak
nagyságához kötve. Sokszor a kevés boldo
gabba tesz, mint a sok, csak legyen meg
—

szivünkben a megelégedés. Oh. de szépen is
mondja a költő:
•Van egy virág, egy ritka szép virág,
Mely ülteté, áldott az égi kéz!
Hol ez virul, ott boldogság lakik.
S hol nem virul, az élet oly nehéz.

addig hajrá! Sújtson a fegyver s ha
Millió oölttest meredt szemmel néz rám,
Ha minden ellen kegyelmet esdekel:
Megnyugszom én is, meg lesz mentve hazám.
De

Pirkad! A hajnalt felváltja a reggel,

S napsugár mégse süti az ablakot!
Ébred kétfiam,nőm s kicsiny Évikém,
Kacagnak és én . . . csatába indulok !
Kaiinsobei. 1916. március hé.
Bevárd]/ Gyula.

Oly könny* volna ezt megszerezni
S kik bírjak, számok megts oly kevés
Keresnek, ámde rosszul keresik
E szép virág: a megelégedés.

H I R E K

A legnagyobb rész abb'a hitben él,

Bogy e virág fenn magasan virít
Mily balgaság, a völgybe szállj alá
Olt nyitja büvos^ájösTszirmait

:~

Ne arra nézz, más mily sokat kapott,
Gondold inkább: hány maradt még, akit
Boldoggá teune egy része annak.
Mi téged mint egész sem boldogi'..

bár több van
Kellő mértékben

S

egynek s másnak kevesebb
áld mindig az ég
A büszke tölgynek zápor árja kell,
A fűszálnak egy harmatcsepp elég.«

Vajha a háború tüze leolvasztaná m i
rólunk mindezt, ami elvetni való s az itt
felsorolt erényekkel ékesítené fel szivünket,
életünket! S vajha ezek a nemes vezérelvek
behatolnának a magyar szocializmus táborába
is s megújhodást szülnének ott! Akkor méltán
foglalna helyet velünk együtt a magyar szoci
alizmus is ama nemes tényezők sorában,
l.j.U

n..n r - n m l r

higal.a

hogy

lurnr.

lünket naggyá, hatalmassá tegyék. Akkor nyn
godtan tekinthetnénk a jövő elé a zordon je
lenben. Akkor bizton remélhetnénk békét a
harc után, a békében fejlődést, a lejlődésben
a. legnagyobb magyar álmának megvalósulá
sát: »Magyarország nem volt, hanem leszl«

Valahol messze
Valahijl messze idegen országban
Szuronyt szegezve rohan a hő> sereg,
Hadnagyom elöl, első a? elsők közt,
A h ! Szivem érte úgy dobog, ÚÜV remeg.
Mesés szép álom ezernyi Csudák közt;
Amit alérez, inig őt latja, l é i k é i n . : .
Hajrá !'Rohanjon szágu'djon a vonat,
S segitni vigyen Csatatérre engem !
Vigyen oda~a hősek, hősek közé,

Kitüntetés. A kiraiy Lendvay Gyula
tartalékos hadapródot, földieket, a 2. osztályú
| ezttst -vttézsrfgf-éremmel tüntette k i .
:
A világháború reakciója. Budapesti
levelezőnk értesít bennünket arról, hogy mult
vasárnap az Izraelita Irodalmi Társaság évi
közgyűlésen Vadász Lipót dr. igazságügyi
államtitkár elnökölt, aki megnyitó beszédében
a következőket mondotta: Ez a haboru a
maga kiterjedésében; fegyvereibenj^iszközeiben,
egyesekre és nemzetekre rótt feladatainak
gigantikus voltában, gazdasági és, pénzügyi
rombolásaiban és rögtönzött, szervezéseiben,
áz emberi együttérzés megmozdithatatlauoknak várt annyi kereteinek szétfeszítésében, ez
az annyi erkölcsi és emberségi fogalmat
szétrobbantó háború minden fantáziát meg
haladó mértékben harsog és dörög és lángol
a világon. Évezredekre visszamenőleg ez az
emberiség legnagyobb és leghevesebb akciója.
Vájjon milyen lesz a reakciója? Mi lesz
ennek a borzalmas kataklizmának a visszahatasa? Bizonyos, hogy na ez I pilMllllll HZ
égig ható rettenetes harci zengés lecsendesül
is, ez még nem a béke, a lelkek békéje! A
gyász és a bánat kesergése, á gyűlölet, a
szégyen, a bosszú, a harag, a letiport gőg
lihegése sok-sok időre elűzi még a lelki bé
kesség fehér galambját és régen terem már
a tiszta búza a szántóvető gazda gondos ké
zétől kiegyengetett gránátdulta földön és ki is
nyüt, el is virult az eltemetett. hősök sirjan
a virág, amikor a lelkekben még mindig ott
tátongnak az indulatok tépte sebek. Sok idő
telik abba. amig a népek milliói megtanulnak
vidámak lenni és egymásnak megbocsátani.
Az egész vonalon koinpromitail internaciona
lizmus táborából bizonyára az örök béke ál
modozói lesznek a legelsők", akik munkára
szervezkednek. De vágyva es epedve az áb
ránd után. a hitükben megrendült emberek a
nemzeti koncentráció minél teljesebb voltában
keresik majd a jövő biztosítékait. Erőssé kell
tenni a nemzetét. És mi, a megismerésekben
tisztult látással, erőnk tudatában megizmosodva,
önérz-tünkben meggyarapodva, nagy komoly
sággal látunk majd a háború utáni munkához.
Össze kell lognuuk valamennyiünknek, hogy
a nemzetet szervezetté, munkájában és lelké
ben fegyelmezettebbé és igy erőssé, anyagi,
lelki és erkölc-i kincsekben gazdaggá, majd.
azt mondanám: nemzetibbé tegyük.

Szuronyt szegezve hadd rohanjak velük.
Bár rokkant vagyok, gránáttól megtépett,
Tudom, vér (akad, hová karom leüt I
S majd ha a hajnalt felvaltja a reggel,
S fényes napsugár süti az ablakot.
Két kicsi fiam, kis édes leányom,
Győzelmi dalra oyilhat fel ajkatok.
Hadak Istene csillagos tejúlján
Sohse kérdjétek, miért fogy úgy a csillag? !
(Édes apátok szürke ruhájára
Széles sáv között is varrattak hármat.)
Jeggyar Czelldömölkön. Dr. Pietnits
Legyetek büszkék, jó igaz magyarok!
Ferenc ügyvéd kezdeményezésére ma egy hete
Titeket a hon erősekké nevelt
értekezlet volt egy létesítendő jéggyár ügyé
Hogy majd vállatok ne roskadjon, ha rá
ben. A jéggyár szükségességét mindenki beFélőn és.bizva rakja a sok tehert
tátta s a részvényjegyzést (a 100 K) mindjárt
Volt már egyszer úgy! A Kárpátok ormán
I
meg is kezdték. Kibocsátottak aláírási iveket
Orosz dal hangzó}! s kancsuka suhogott
j is, hogy kinek-kinek mennyi kell, hány kiló
Hallga ! Miként zúg, jajgat.a rengeteg,
naponta s ha a kellő mennyiség biztosítva,
Hogy ott az oiosz gyilkolt, gyújtott, lopott!
j illetőleg előjegyezve lesz, azonnal megkezdik
Nő s lány ajkára kéjeucz ajka tapadt,
1 a jéggyár építését Egy kg. jeg valószínűen 4
Csecsemő, ha sirt, vére hullott menten:
i fillérbe kerül.
Feleség! Érted, a gyilkost gyilkolni,
S pokolra küldeni tőled el mért mentem ? !
A 18 évesek lorozása a czelldömölki
S ezernyi vész közt lesz egy pihenő nap,
í járásban a közetkező sorrendben lesz: dprüis
Pihenő napon arcképetek nézem,
' 26: Kisköcsk, Ostffyasszonyfa, Nágysimonyi,
Gondolatban ah! haza visszatérek,
; Egyházaskesző, Vöoöczk; Kemehesmagasi; áp
rilis 27: Boba, Czelldömölk és vidéke.
S szelíden foglak titeket a kézen. ' • •

Nem lett húsvéti piros tóját, sem
kék, sem zöld, sem tarka, sem pettyes. Nem
ám, kedves leányaink, fiaink ! A miniszter
elnök or ugyanis kiadta a rendeletet hogy
húsvétra tilos tojást festeni és aki ezt meg
cselekszi, kihágást követ el és két hónapig
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntettetik. Ez a sok
száz éves szokás tehát az idén elmarad.
Most kedves gyermekeink, nem ugy van,
mint regen volt; de ne nehezteljetek, majd
csak beköszönt a várva várt béke: lesz ismét
húsvéti piros tojás. Az a jó miniszterelnök
bácsi nem ok nélkül adta ki ezt a szigorú
rendeletet, mely már éleibe is lépett A ren
deletet, édes gyermekeink, a háború diktálta.
A piaci piócák már is leskelődtek, az uzso
rások, az élelmes spekulálók gyűjtötték az
árut; lett volna persze árlölhajtas és drága,
igen drága húsvéti piros tojás. Édes anyáitok
-rnajd-helyrehozzák más ajándékkal az elma.-—
radó piros tojást Jó lesz az fehéren i s ! Lám
vitéz katonáink sem vetik meg a jó tojást.
A győri Sz. Cs. N. beszéli el ezt a kis •ka
tonai apróságot.< — Oroszlengyelországban
harcoltunk. A lakosok sürögtek-forogtak a
faluban. Lövészárkainkból figveltük a moz
galmat Nem messze a mi állásunktól négy
hatalmas láda feküdt. Ugyan mi lehet bennük?.
Az egyik baka kimászott a iövészárakból s
bajonettjával hamarosan lefeszített egy födődeszkat Hát Dramfia! tojás volt a ládában!
Valódi, jó, friss tojás. Egy pillanat alatt az
egész esápltr tudta, hogy négy láda tojás
lekszik előttünk. Nem telt bele. negyedóra,
már üres volt mind a négy láda. Pedig nem
volt ám tolongás, rendetlenség, kapkodás.
Olyan nyugodtan, vigyázva ürítettük ki a lá
dákat, mintha otthon a fészekből szedtük
volna ki a tojásokat. — Aztán következett a
sUtéá-föZéü. Jó süUlUszHduiüiUal, akit későbbellőttek mellőlem, először is megfőztünk 16
darabot. Mint lágytojást fouyasztottuk el. Azu
tán maradék szalonnánkkal 16 darabot rényének sütöttünk. Ezt is elkötöttük, jó egész
séggel. Ekkor aztán" a jövőre gondoltunk.
Egész éjjel főztük a tojást s reggelre tele
volt a borjúnk linóm kemény tojással.Három
napig- üunep-- volt akkor a gyomrunknak. Igaz,
hogy a harmadik napon már kissé szagosak
voltak a tojások. — de azért jó volt, finom
volt az elemózsia.€ .— Tehát c-ák nyugod
jatok meg, kedves jó leányaink, fiaink! Kér
jétek a mennyei Atyát, hogy áldja meg fegy
vereinkéi, áldja meg a ti atyáitokat, testvérbátyáitokat, rokonaitokat, akik ott - harcolnak,
küzdenek a vértől piros 'harctereken szép
hazánkért, nemzetünkért, mindnyájunkért Le
gyen minél előbb végleges győzelmünk, zzután
áldott béke !

A Kemenesaljái Közkórház újonnan
megválasztott bizottsága dr. Pletuits Ferenc
elnöklete alatt ülést tartott, melyen a többek
között elhatároztatott a száraadás felülvizsga
lata; ennek megejtesére dr. Pietnits Ferenc
elnökléte alatt dr. Scheiber Zsigmond, Bisitzky
Ödön és Simon Sándor bizottsági tagok kül
detlek ki. Az ápolónők eddigi havi 24 korona
illetményét 30 koronara emelték föl. Ezután
több apróbb ügyet intéztek el.
Adományok. A cz-lldöraölki Vöröske
reszt-kórház és üditő-állomásoak a következő
adományok érkeztek: Gyömörey György intai
uradalom 10 liter tej naponta, Stauffer Test
vérek Répcelak 4 kiló sajt, Nagy Sándor
Hetye 1 drb. borjú, Sánta Jánosné 12 drb.
tojás, Szabó Aotalné 12 drb* tejás. Dti Sándorné Üuka 12 drb. tojás, Tiborcz Józsefné
Kszeutmárton 20 drb. tojás, ifj. Tiborcz Jó
zsefné Kszentmárton 30 drb. tojás, 2 zsacskó
bab, 1 zsák burgonya, Horváth Imrén" Bada
csony 15 drb. tojás. A czelldömölki izr. bitk.
növendékei által rendezett-jótékony célú szinielőadásból befolyt pénzen szivar és ciga
retta. E nemes adományokat a beteg katonák
szívből köszönik.

Elviszik a harangokat. Húsvét u t á n i
hamarosan elviszi a katonaság a templomok
felajánlott harangjait. A helybeli apátsági
templomból mintegy 20 métermázsa súlyban
visznek el harangokat; az ág. h. ev. templomban is csak egy harang marad. A hadsereg
kilogramraookiht 4 koronaért veszi meg a
harangokat.

Jótékonyság. Mult vasárnap a helybeli
izr. népiskola négy leanvnövendéke szimelőadást tartott, hogy annak jövedelméből dchánynémüt juttassanak a sebesült katonáknak,
Az előadás, melyen a szereplök szülein ki»ul
többen is megjelentek, jól sikerült és 10 K-t
jövedelmezett, melyen azután cigarettát és
szivart vásároltak a CzelldömOlköo tevő sebe
sült harcosoknak.
Innen onnan. Egy olasz úriember, aki
igen jó megfigyelő lehet, Svédországban tar
tózkodik s onnét írja meg honfitársainak, hogy
a svédek mit tarlanak az olaszokról. A többi
közt ezeket irja egyik nagyobb olasz napilap
ban: • Olaszország olyan fölcsigázott követelé
sekkel állolt elő. amilyeneket Magyarország
és Ausztria legfölebb csak egy szerencsétlen
háború utau teljesíthetett voloa . . . Olaszor
szág egy szegény ország anyagi és erkölcsi
erő nélkül, amely szövetségeit elárulva, bele
rohanta habomba abban az illúzióban, hogy
könnyű vállalkozásrtl~vah a szó T V . Olasz
ország hitszegővé vált . . . Svédországban
az A ppenuini-félszigetet a következőképpen
képzelik el: Olaszország nem más, mint nap
fény, virág, három narancs eg; szoldiért,
makkaroni, régi paloták, -ok templom, szép
muzeumok, számtalan rom, szép nők, csinos
fiatalemberek, gitárok, bicskázás, papok, lunikuli funikula (egy olasz népdal végsora a vezuvi drótkötélről), koldusok, a munkától irtózó
vidámság és különféle szenvedelem. Léggömb
| kereskeTelem
más országok gyermekei
között, gipszfigurá — olasz művészei . . . Olasz
ember a kezét nadrágja zsebében tartja s
egy-kettőre kirántja a kést: ez az olasz kul
túra.* — Az elfoglalt t-rületek fenyö-erdlségeil továbbra is hasznosítani ehet a .gyanta
termelés fokozására, ami mindenesetre örven
detes, meri a gyantát fölhasználó ipar háborus gyanta-szükséglete körülbelül harmadfél

dicsö győzelmünk biztos kivívásával ——minél
előbb vége tegyen, ugy vélekedünk, hogy az
iskolák reformja első sorban a tanítói és
, tanári, egy szóval az oktatói kar nevelői és
j oktatói képzettségének s arravalóságáuak
I megalapozása, egyben oly anyagi ellata-aI nak biztosítása legyen, hogy az az oktató
teljesen hivatásának szentelhesse egész tevé' keuységét s ne kényszeríttessek magánfo ;lalA honvédelmi miniszter most kiadott
,
kozasok utáo futkosni, hogy iskoláját elhauyarendeletében igen érdekes intézkedési léptet
i golvan, növendékei benne nem láthatják a
életbe arra nézve, hogy mindenki igazolni
• szeretet - emberét és a kötelességérzet ideálját.
tudja a népmlkelő szemlén való megjelenését
— A nagyváradi latiuszertarta.su püspökség és
Ennek folytán mindenkinek tanácsos magával
káptalan a kegyurasága alá tartozó iskolák
hordania népfölkelői igazolványt lapját, hogy
tanítóinak az állami tanítókéhoz hasonló drá
azzal magát bármikor igazolni tudja.
gasági segélyt utalványozón. Valóban köve
Rézgálic beszerzése. A földinivelésügyi
tésre méltó példa. — Az 1848-diki törvények
miniszter, amint ez ma már köztudomású,
szentesítésének évfordulóját április
Ildikét,
minden olyan vármegyének, ahol a szőlőmiaz idén is megüli a hivatalos világ. — Német
velés némi jelentőséggel bir, bizonyos menyországban a dohány- es cigarettafogyasztás
nyiségü rézgálicot fog küldeni. Vas várraemegadóztatásává; foglalkoznak, amely 160
gyén^áz~eaargi~ rendelkezések szerint ^206millió márka bevételtöbbletet jelentene. Még
m. kn. "helyezett a miniszter ur kilátásba.
a cigarettahüvelyek ára is sokkal drágább lesz.
• Ennék az érkező rézgálicnak a szétosztását
- Szabadságolás. Három hónapig terjed
vármegyénk alispánjával történt megállapodás
hető mezőgazdásági okból való fűimen e-t
folytán egyesületünk fogja teljesíteni és pedig
honvéd és oéplölkeló legénységi állományú
á lehetőségig ugy. hogy mindazoknak akik
egyéneknek a hoovédkerületi parancsnokság,
rézgálicot kértek és az alispáni rendelet ér
közös hagseregbeli katonáknál pedig a es. és
telmében annak árát le is fizették, arányla
kir. katonai parancsnokság engedélyezhet. A
gos mennyiséget fog adni. Az eddig beérkezett
kérvényt a főispán utján és annak .vélemé
rendelések után Ítélve az érkező 200 m. m.
nyével ellátva kell az említett parancsnokság
a szükségletet egyáltalán nem fedezi, léhát
hoz eljuttatni. — A rövidlátás, a különben
már most jelezni kívánjuk, hogy senkinek
meglévő testi alkalmasság mellett, a katonai
sem adhatunk, illetve küldhetünk annyi rézszolgálatra való teljes alkalmasságot bezár . ag
gálicot, mint amennyit kért, hanem adunk,
6 dioptriáig nem zárja ki. (>Diopria« orvosi
egyforma mértékkel mérve, illetve a terület
műszó a szem fénysugarának átlórő képessé
nagyságához viszonyítva annyit, mint amenygére vonatkozik). A rövidlátás 7 dioptriáig
nyi a 200 m. m.ból j u t Ha azulán, a vár
bezárólag csak a segédszolgalatra való alkal
megye alispánjával együttesen felküldött ké
masságot engedi meg. A 7 dioptrián lö üli
relem alapján a miniszter ur még pótlólag
rövidlátás ugy a fegyveres, mint a segéd
bizonyos mennyiségű rézgálicot ad, ugy azt
szolgálatra való alkalmasságot kizárja.
szinten aianyiagösall » m lógjuk usj-luui. T L
3zunib.ilHadiaegély rovünó. Tognap volt ftwM—
millió metermazsara Décsüillélü.
kintve, hogy rézgálizbau- Európa-szerte nagy helyen a szentgyörgynapi vásárt április 18 án dömölkön a hadisegély-rerizió, mely alkalom
hiány vau, számolni kell azzal a lehelőséggel és 19-én tartják meg. — A lóállománynak mal a kijelölt bizottság a törvényes keretek
.is, hogy a 200 m.-m. felül á miniszter több lehető kímélése érdekében fi .hadügyigazgatás között igazán a legméltányosabban intézte az
rézgálicot nem adhat es igy mindenkinek a a lovaknak rftzben leendő pótlását megfelelő ügyeket. Nagyon természetes, hogy elég-d'tlegmelegebben "ajánljuk, hogy a rézgáliccal a számú vontaid kutyák beállításával kívánja lenség mindig volt, van és lesz: igy volt ez
lehető legtakarékosabban- gazdálkodjék é s k i i - . eszközölni. A honv. miniszter okt. 22 én keh tegnap is. Általában azonban meg vannak
(Önös gondot fordítson a permetező oldat rendeletével a vontatásra begyakorolt kutyák nyugodva az érdekeltek. A tegnapi nappál a
elkészítésére. Alig pár kilo rézgálicnak gon összeírását elrendelte, — Nagy tüntetést ren járás területén be is fejeződött a revízió.
datlanságból történt elpazarlása már tekinté deztek Firenze varosában az olasz nők a há
Jétékunycéln magyar állami sorjatek.
lyes összeg elvesztésével azonos. A rézgálic ború ellen. *Le a háborúval ! Küldjétek fiáin
ö cs. és királyi Felségének legfelső elhaltronak kilónkénti alapara 3 korooa,. amely ösz- kat haza! Adjatok kenyeret gyermekeinknek!.
zasa alapján a budapesti m. kir. lottójöved 'ki
szeghez hozzáadandó meg a vasuli szállítási — igy zajongtak, kiabáltak a szegény olasz
igazgatóság minden másfél evb-n jótékonyé du
díj. A rézgálic szétosztása után miudenkivel anyák és árvák, átkozva azokat az'allamferfiaiállami sorsjátékot rendez, melynek "tiszta jöve
leszámolunk és a fölösen beküldött pénzt kat, akik hitszegőkké lelték és az olaszokat a
delmét közhasznú es jótékony célokra fordít
visszaküldjük. (Vaum. Gazrf. Egyesület.)
nyomoruságbi kergették.— Horváth B ildizsár ják A budapesti m. kir. loitójövedéki igazga
A fényűzés ellen afővarosb.in és a néhai igazságügy-miniszternek a testvérhúga, tóság jelenleg' a XXXII ik állami sorsjátékot
vidéken nagy mozgalom indult meg, melyei özv. Márkus jóasefné, néhai Márkus József rendezi 475.000 K. készpénz nyereinéoi!yVls*A
magyar nrinők, közöltük számos főrangú hölgy, főpolgármesternek e s Márkus Emília művész főnyeremény 200.000 K, és még 14884 nye
indítottak a vegböi, hogy a női di»at tuizó nőnek édesanyja Budapesten 93 éves korában remény van 30.000, 20.000, 10,000, 5000,
féuyűzésének társadalmi uton gátat vessenek. meghalt. — Nyilvános gyűléseken, értekezlete 1000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes
Ennek a mindenképpen heiyeu való célnak az ken, szakkörökben, a külön különféle hír- és nyereményeket készpénzben fizetik ki. A sors
érdekében á mozgalom megindítói á mult hét szaklapokban hangsúlyozzak, hogy sok tekin jegy "roppant olcsósága é> a .sok kedvező
folyamán fölhívást bocsájtottak ki, melyben tetben az iskolai nevelésnek és oktatásnak i s nyerési esély folytán a közjavára működő
szép és okos sorokat olvastunk a nők köte bizonyos reformokon kell kereszlülesniök. A emberbaráti intézmények érdekeben felhívjuk
lességéről e háborús iiL'kben - azokról a sok közölt Rozsonday Győző most a Szeretet t. olvasóinkat a jeleuleg rendezés alatt állo
nőkről, kik e nemes kötelességekről megfeled ről irt egy hosszú, nagyon figyelemreméltó XXXII ik jótékouycélu állami sorsjáték támo
keznek. A fölhívást a sok előkelő úrinő közölt cikket melyben a többi közt ezeket mondja: gatására. A húzást visszavonhatlanul f. é. jú
Az oktató (lanár vagy'lapító) személyé- ké- nius hó 15 én a loitójövedéki igazgatóság
Batthyány
Qyntáné grófnő is aláirla.
IX., Vámpalota) tartja meg. Sors
Tilos a hadifoglyok megvendégelése-'resztül kell a gyermeknek az iskolát és benne (Budapest,
jegyek az ősszeg előzetes beküldése mell-tl a
A hivatalos lap mai szama közli a belügy- a tanulást'megszeretnie és arra mindig kelle- m. kir. loitójövedéki igazgatóságtól (Budapest,
miniszter rendeletét, amely megtiltja a hadi- mesén visszagondolnia. Az oktató egyénisége IX., Vámpalola) portómeutesen küldetnek,
foglyok részére a szeszes italok .kiszolgálta- tehát az oktatásban is első szerepet játszik, ezenkívül kaphatók a dohány-tőzsdékben, bauk
lásat. A rendelet szerint a hadifoglyoknak Nem azt értem ezen, hogy minden- ettől függ, és váltóüzletekben, posta-, vám- és adóhiva-.
korcsmákban, pálinkamérésekben, kávéháeak- de senki sem tagadhatja, hogy az oktató meg tálokban és vasúti állomásokon. A m. kir.
bán (kávémérés), általában italmerő üzletek- felelő egyénisége nemcsak a nevelésnek, hanem loitójövedéki igazgatóság kívánatra bárkinek
ben. vagy ezekből a .helyiségekből bárminő az oktatásnak is biztos eszköze. A tanitó, ta- díjtalanul és portómentesen küldi ezen sors
szeszes italt kiszolgáltatni nem szabad. Tilos nari pályán a szerető, meleg sziv sokkal lon- játék részletes játéktervét Egy sorsjegy ara
a hadifoglyokat akár nyilvános helyen, akár tosabb útravaló, mint a tudományos készült 4 korona.
magánházban tartolt mulatságokon, lakoma- ség. Erre is szűkség van — ki merné tagadni?
kon. vagy társas összejövetelekén vendégül '•«— de az egész oktatói munkásságot a minSzalma, te rajtad szép az álom . ' - . . '
látni. vagy őket bárhol és bárminemű szeszes j den átható, — pajtáskodassá azonban soha- Szalma, te bársony takaró. Szalma, te édes
itallal ellátni vagy megvendégelni. Mindazok, sem fajuló — szeretetnek kell besugároznia, jó barátom . . . Szalma, te nyugalmat adó.
akik hadifoglyot tarlanak — akár közv'etet- I Ennek sugarai nélkül ragyogó napsütésben is Szalma, te vagy a legdrágább kincsünk . . .
lenül a hadifogolytáborból, akár közvetve f hideg lesz afc iskola . . . — Ml, akik a há- Szalma, te soha el ne hagyj . . . Szalma,
kapták azokat — kötelesek felügyelői arra, ború megindulása óta sóvárogva várjuk, hogy ágyra vagy sírba hintsünk . . . Szalma, a
hogy a hadifogoly józan és rendes életmódot I az antant
irigysége, gonosz^gojés teihetetlen- pihenés te vagy! (Sassy Csaba verse a
folytasson.
i -—v
! s*?8 á' 1 8 ' fölidézett emberméxárlásnak — harctéren.)
-

oldal;
A bőripar háborús nyf resége. A HöflerApró hírek. Azt mondják, hogy Nikita
A sertés drágnlásáról....Budapestről jenagyon ájtatos király, tiszteli az égieket, sok j lentik, hogy az élősertés ara átlag hal koro- féle pécsi bőrgyár, amely a haboru előtt két
szor imádkozik, ha kell, akárhányszor meg is j nára drágult. Nos err? JP.i csak azt mond izben ment keresztül az alaptőke lebélyegzé
. esküszik; Nálánál nincs imádságosabb fejede hatjuk, hogy az élelmiszerek és a ruhaneműik sének műveletén, most megjelent mérlegében
lem, hisz szent meggyőződése, hogy az esőtől j s általában az összes áruk nálunk, itt a 673.500 Korona részvénytőke mellett 446.158
megnő a fü, a fülől a kecske, a kecskétől | vidéken is oly drágák,, mint a nagy városok korona tiszta nyereségei ért el. Ezenkívül a
m e g - a crnagorc. — A budapesti Mehmed i ban, sőt bizonyos, hogy egyes cikkek drágáb- kétes követelés tartalékalapja címén 200.000
szultán útjáért '"viszonzásul Konstantinápoly ' bak itt, mint a fővárosban, esetleg pedig az ertékcsükkeués tartalékalapja címén 556.412
korona szerepel a mérlegben, amely 1,913.629
Fan városrészének egyik sugárulját Magyar pénzért sem kaphatók.
korona bruttó bevétellel zárul. Kész áruból es
testvérek utjának nevezték el. — Itthon ma
Ujabb százezer vaggon román gabona. bőrből 392.750 koronára bec-ült készlete is
radi ht.sők virtusságáról irják Kassáról, hogy A Földbérlők Lapja legutóbbi száma irja: A
van még a vállalatnak, amely az alaptőké
. ott a kávéházi záróra után >azért is« meg napokban irták ala a szerződtet, amelyet kétszeresét kereste meg tisztán. - —
mutatják, hogy ők a szent Hazának derék fiai egyfelől a magyar, os-.lrák és német gabona
— a fiakerkocsiban.-Ugyanis a rendőr jelen bevásárló konzorcium, másfelől pedig, a ro
Bulgáriában, mint már említettük, 1916.
tette, hogy a varosban éjnek éjszakáján le- mán kiviteli bizottság kötött százezer vaggon | ápr. 1-től lógva az eddig érvényes Julián
fö csörömpölt egy bérkocsi. A lovak álmosan teugeri és a román búza-, rozs, árpa-, bab- j naptár helyébe a Gergely-naptár lép, ugy, hogy
baktattak, de bezzeg nem ugy az u'.asok. és borsótermés elszállítható feleslegére vonat- I március 31 dike (április 13 dika) lesz az
B-iől a kocsiban három fiatalember pezsgő kozoan. Ebben a mennyiségben benne van utolsó nap, amelyet Bulgáriában a Juliánzött. Szemben velük egy szál cigány táncol Románia egész i^ermésleleslege, a termés I naptár szerint számítanak. Ez a reform sem
tatta a vonót a húron és cincogtatta a ripi-^ .40%:án kivül, melyet 'az ország szükségletei- j miképpen sem érinti az ortodox egyház dog
tyi.t A nóta stílszerű volt, nagyon ráiliett a
nek fedezésére fordítanak, továbbá nincs benne | mait "es kánoni szabályait. Minthogy a nikeai
helyzetre, mert a záröórat csúfolták a mula
az a 27.000 vaggon buza, amelyet a román | ökuméni zsinat is megállapította a Juliautók. C-ak csöridháboritás volt az egész. Kas
uaplár hibáit és fogyatékosságait, ennélfogva
sán éjrelután a Széchenyi-ligetben is több kiviteli bizottság még 19f5. december 9-én Ia hivatalos eA, egyházi ünnepeket' az uj nap
társaság folytatja a molatást. Tüzesvérü itt— kötött szerződésében adott el ugyanennek a tár megfelelő napján fogják megtartani. Ne
hoiunaradt fiatalemberek. A pezsgő durrog konzorciumnak, végül a 80.000 vaggon buza, | vezetes, szinte históriai esemény ez! .
mint a muszkalüvés. Ilyent tegyenek • meg a amelyet az angoloknak adtak el. A szerződés J
doherdói harctéren levő »nem itthonmaradt szerii.t 300.000 tonna buza és rozs kerül ki
fiatalemberek és öreg népfölkelök!< — A férfi vitelre és 100.000 tonna lesz annak az árpa-, Kemenesaljái Közg. Hitelbank
ruha!.-posztók és takarók összeírását a már- bab- és borsószállitmánynak a mennyisége,
Részvénytársaság CieUdömölk.
cius-31 diki állapot szerint a kormány tudva amelyet a középponti hatalmak kapnak Ro
levően elrendelte; a bejelentés halaiideje ápr. mániától.
As Osztrák-Magyar Bank mellekhelye.
5-én lejárt. — A pénzügyminiszter mult szóm
Vers a harctérről: Nap-nap után kis
ba' ; rendeletével a fogyasztási adó ala eső | angyaioni Nálad mulat gondulatom. Ha te is Első Magyar Általános Biztosító Társaság
szeszfőzőkben 1916 ápr. hónapban termelendő ugy rám gondolnál, Mindig rólam gondolkod
kerületi íöügynöksége.
szeszinennyiséget, ennek felerésze erejéig zár nál. — Járok itt a nagy világba, Felednélek, I
alá helyezi és a közszükséglet céljára igeny- de hiába, Szivem nyugtot itt se hágy. Hozzád Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyóbevetlnek jelenti kí. — A takarmány és a mindig visszavágy. — Fecskemadár röpköd,
.
számlára.
szálldos odafen, Fecskemadár vidd el az én
Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra.
azalina rekvirálása — a hadsereg szalma- és levelem: Kérdezz meg ott egy kis leányt
Pn1yn«inoi|át nyitunk megfelelő biztosítékra.
szei iszük-égielének NzUislIasA eraékéWn — izibe: Jutok-e ínég olykor-olykor eszibe?
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb
küszöbön van. — Románia eddig 15 ezer Hl
Amerikai szindikátus. Parisból jelentik,
mellett.
bori adott el Németország és Ausztria és
Magyarország részére: további eladást is hogy 50 millió dollár tőkével amerikai szin Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk
.'"•,'••••-•' és eladunk.
^
tervbe vettek. — A vármegyénkben megindult dikátus (vállalkozás, társasági alakult azzal a .- ~' .
Jelzálok-kO'csöoöket folyósítunk.
gvüiés az. oroszdulta Kárpátokért eddig céllal, hogy Európában a haboru pusztításait
helyrehozzák.
Azt
tervezik,
hogy
a
földúlt
Pónzbeszedeseket es kifizetéseket eszközlünk.
84 428 K 0 1 fillért eredményezett — Vasszentmihályon kétszer is megválasztották várasokat, elpusztított gyárakat, utakat, hida Beváltunk szelvényeket,kisorolt értékpapírokat.
kat
é
s
épületeket
stb.
újra
fölépitik.
(Lám
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség
Cveck József volt segédjegyzőt körjegyzőnek
elten elfogadtuk.
Hegedűs János rábakethelyi jegyző ellenében. milyen előrelátó a jenki: mig most az antántosoknak
szállítja
a'pusztító
háborús
esz
Osztály-sorsjegyeket eladunk.
Az első választást alaki hibák miatt megsem
misítették, de a másodikon Cvecket két szó közöket és elraktározza az aranyakat, addig Megőrzés végett átveszünk mindennemű
értékekel.
többséggel ismét megválasztottak. — Trauban, előre spekulál; hogy majd békés időben szin
az ősrégi dalmát városban, ahol VI. Béla tén tömhesse bödöndjét.) — A Budapesti Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzűnk.
királyunk menedéket talált a tatárok elöl, Mészáros Ipartestület a mult héten tartotta
most magyar honvédek vannak helyörségen. A meg 30-dik-évi közgyűlését, amelyen tudo Elfogadunk: tüz, elet es jég biztosításokat az
Első Magy. AU—BizL . társaságjrészér&_
dalmaták nagyon szeretik és becsülik derék másul vették az évi jelentést, amely a mé
magyar honvédeinket, akik előzékeny maga szárosság szomorú helyzetét állapitolta meg Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán
húskereskedelmi
eszközöljük.
viseletükkel, a városi kertek és ültetvények és kimondták a létesítendő
vonatkozóan, hogy nincs A Banküzlet körébe tartozó mindennemű
ápolásával haladást és művelődést terjesztenek részvénytársaságra
az
ipartestületnek
kifogása,
ha
egy
ilyen
vál
megbízást ei fogadunk.
közöttük. — Budapesten egy Cson'középponIntézetünk kebelében működő .Önsegélyző
tot és egy Gyantaközéppontot akarnak létesí lalkozás csakugyan létesülne.
Hitel-Szövetkezet' kényelmes heti vissza
teni, mert hát most nagy a monopoliumdüh.
Kiadó: Dihkgreve Nándor.
fizetésre jutányos kölcsönöket uyujt.
A bábom alatt keletkezett haszorhajtó
:

foglalkozások megadóztatása tárgyában a kir.
pénzügyigazgatóság a következő hirdetményt
adta k i : >Mindazok, akik a háború alatt haszoohajtó foglalkozást -kezdetlek, illetve azt
űznek ';, ezen foglalkozás után adóval még
megróva nem lettek, foglalkozásukat ide érivé
az alkalomszerű foglalkozást és üzletek köz
vetítését is,, jelen hirdetmény közzétételétől
számítandó 30 nap alatt a szombathelyi kir.
pénzügyigazgatósagnal okvetlen jelentsek be,
inert különben jövedéki kihágást követnék el
,_é.s.a» megállapítandó adó 8-szcrosáig terjedő
pénzbüntetéssel rovatnak még.«

Jövedéki, kihágásoknál a bírósági
hatáskör megállapítása, A .hivatalos lap
vasárnapi szama kormányrendeletet közül,
amelyben mindazon kir. törvényszékeket, ame
ly es büntető bira-.kodast gyakorolnak, -ajat
területükre jövedéki kihágások .eseteiben j ö vtdeki büntető bírósági hatáskörrel ruházza
fel. A rendelet éneimében ez a felhatalmazás
. .n;".kozik a szombathelyi kir. törvényszékre
mely* tárgyalásokat tüz ki mindazon ese
tekben, ha a pénzügy-igazgatóság vádiratot
pyujt be valaki e.i.e i jövedéki kihágás miatt.

XXXH-ik magyar királyi

játékonycélu

államsorsjáték.

Ezen pénz-sorsjáték-remélnél.' tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog
fordíttatni. Ezen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes ér
téke 475000 koronára rug készpénzben.
J

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben.
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Hnzás visszavonhatatlanul 1916. évi jnnins hó 15-én.
Ejfy s o r s j e g y á r a 1 k o r o n a .
Sorsjegyek az összeg előzetes bek ddése mellett a magyar kir. lottójövcdéki igazgatóságtól Budapestén
'VampaL.ta) portómenlesiMi küldetnek,-ezcn.-rnil kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- é » sóhivatalntl, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytözsdébe.i és valté-üzletben. Játéktervet in—
.* '
gyen és bérmentve küld

A magy. kir. Lottólövedéki igazgatóság.

Nyomatott Dmkgrcve Nándor villanyerórc berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.
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