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•ilyen közállapotok várhatók 
a háború után? 

(Folytaiéi.) 

Sokan vannak, akik a háború utáni 
időre nagyobb közgazdasági zavaroktól 
tartanak, mint aminőkkel most a háború 
alatt számolnunk kell. 

Ezek arra alapitják nézeteiket, hogy 
a háború alatt magasabb államérdekek 
arra késztetik az irányadó közgazdasági 
tényezőket, hogy gazdasági helyzetünket, 
a gazdasági összeomlásunkra leső ellen
séges külföld előtt, a valóságnál ked
vezőbb világításba helyezzék. Ezen fel
fogás némi jogosságát elvitatni nem 
lehet. Kétségtelen, hogy nevezetes ér-
dekek fűződnek ahhoz h<a 

.gazdasági ellenálló erejében való hit 
. niogoailárditására nagy gond fordittassók 

kell "ennek lenni, mint az őszinte orvosi j tére a normális gazdasági élet vissza-
diagno&isnak. amely szigorúan körülírja tértét késleltetné. Az e tekintetben 
a helyes kezelés feltételeit, módszerét 8 
amelynek következetes keresztül vitelétől 
függ a gyógyulás. Nyugodtan mondhat
juk, hogy a bábom utáni közgazdasági 
mérlegünktől, közgazdasági helyzetünk 
diagnosticálásától uinos okunk félni 

Vitán kívül áll az is, hogy bizo
nyos nehézségekkel meg kell majd küz
denünk, hogy nem lehet majd egysze
rűen pontot tenni a háborús közgazda
sági helyzet után, melyre már a béké
vel együtt, a normális gazdasági állapot 
következik: De az átmenet a normális 
gazdasági helyzetbe nem is lesz túlsá
gos zökkenós. 

nálunk kevésbbé boldogabb országokban 
hosszú hosszú évekig lesznek a közgaz
dasági erők ily célokra -lekötve, melyek 
nálunk a kár aránylag csekély voltánál 
fogva — kárpáti falvak — tulnyomólag 
a nemzeti jótékonyság eszközeivel már 
a habom alatt orvosoltattak. 

Miután hazánk elsősorban mező
gazdasági ország, a háború utáni köz
gazdasági helyzetünk mikénti kialakulása 
attól függ, minő hatásul volt a háború 
az itt számbavehetö termelő erőkre, 
minő rombolásokat végzett azok között 
es a pótlás minő feltételek mellett - és 
mely idő alatt remélhető. Az első ter-

lete a háború közvetlen j meló tényező, amely itt számba veendő, 
borzalmaitól hála az isteni gondviselés- I az emberi erő. Bizonyos, bogy a há-
nek és osapataink hősiességének—nagy- K o m | mgy/vga«H»aági m u n k á v a l fog

akkor, midőn párhuzamosan a haro-
mezókkel, egy kíméletlen gazdasági há
ború is folyik ellenünk. Bizonyos, hogy 
a nemzet valóságos közgazdasági hely
zetéről csak a háború után fogunk 
tiszta és teljes képet nyerhetni. Akkor 
fog bekövetkezni az az időpont, midőn 
az arra hivatott tényezők összefogják 
állítani a háború közgazdasági mérlegét i 
Ennek azután minden vonatkozásában a | 
valóságos helyzet hűséges tükrét kell | 
nyújtani. Itt aztán már szépítésnek, I 
ciródáknak nem lehet helye. Olyannak I 

jában - általában meglfiméltalall,—Ha-
Keletporoszországra, Galíciára, Belgi
umra, Franciaországra stb. gondolunk, 
könnyen átláthatjuk, bogy milyen köz
gazdasági tehertől szabadult meg ha
zánk csupán ezen egy tény által. A 
háború megszűntével az .ország egész 
gazdasági erejét nem kell tehát mind
járt egy ponton a háború sújtotta vi
dékek reorganisálására fordítani, ami a 
fennmaradt és rendelkezésre álló gaz
dasági erők egyenlőtlen elosztására ve
zetne és ezzel az ország egész terüle-

lalkozók számát sajnos, erősen megrit
kította. Ez most annál súlyosabban 
esik a mérlegbe, mert hisz. e téren 
már a háború előtt, midőn az azóta 
hősi halált halt vagy munkaképtelenné 
vált ezrek még a mezőgazdaság szol
gálatában állottak, sem voltak irigylésre 
méltó állapotok. Akkor az amerikai 
kivándorlás, a gyengén, de mégis fej
lődő iparunk felszívása, apasztotta • 
mezőgazdasággal foglalkozók számát, 
akik között most széles rendet kaszált 
a háború. Emberi erő pótlásáról lévén 

T Á R C A . 

A gyáva. 
Irta: Éder Gyula. 

Régen elkerültem a kis vidéki városból, 
melyhez a boldog gyermekkornak sok szép 
emléke, az t fj ukori szerelmeknek édes mu tja füz. 

Egyszer leküzdhetetlen vágy fogott el, 
viszont látni a kis várost, a régi cimborákat, 
az ifjúkori ideálokat. Elutaztam. 

Mikor az esti alkonyatban leszállottam 
a vonatról, megcsapott a" balzsamos, hegyi 
levegó. Gyalogosan indultam a városba. 

A csendes, tiszta utcák nem változtak. 
Most is gömbakacokból szegélyezettek, hang
talanok, mint régen, hajdanán. Néha kopog 
egy-egy jarókeió az ablakok alatt,az árnyék
ban. Itt egy házi ott egy ablak, vagy utcasa
rok emlékeztetett egy leányra, egy csókra, 
vagy ölelésre. Az akácok az esti szürkületben 
bólintgatva, regi ismerősként, köszöntöttek. 

--Amint igy, a régi emlékeken elmerengve 
lépegetlem, egy beszédes szemű, szép asszony 
suhant el melletlém. 

Köszöntöttem, A kis lej megmozdult, 
-metszésű ajkon egy rövid, 
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de nagyon gúnyos mosolygás. Ez a mosoly
gás is beszéli, mint a szeme. Aztán eltűnt. 
De a lelkemben felújult, kiszineződött egy 
emlék, egy nyári délután emléke, amikor ezt 
az asszonyt miattam siroi láttam. 

. Körülbelül tiz éve lehet Siheder,jogász-
gyerek voltam. A bajuszom-még csak pely
hedzett, izmaim azonban acélosak voltak és 
a vérem lorrt,' pezsgett. Arcomat pír borította 
el, valahányszor nővel beszéltem. Lelkem 
tele volt sejtésekkel, ideálokkal. Rajongtam 
mindenért, ami szep. Fantáziám színes, ezer-
egyéjszakai képekké varázsolta számomra a 
szerelmit, a csókot, az ölelést, a nőt . . . 

Egy meleg júniusi napon a sétatér egy 
rejlett zugában: vágtam a.római jogot.. Egy-' 
.-zerre közeledő léptek alatt ropogott az éles 
kavics. A sétaút kanyargóján Bátkyné jött. 
Lassan, sétálva, egyedül. 

Egy családnál ismertem meg. Azután is 
többször találkoztunk az utcán, a parkban. 
Ilyenkor pletykáztunk, tréfálkoztunk. 

Beszéltek, hogy kacér, incselkedő asz-
sznny, tele tűzzel, szenvedéllyel. Észrevettem, 
bogy mindig sokatjelentően szorítja meg 
kezemet és perzselő, hosszú pillantassál bú
csúzott el. Nem tudtam még, hogy miért ka
cérkodik velem, de kezdett érdekelui ez az 
asszony. 

Semmire sem gondoltam, ha beszéltem 
vele, csak- a Dujau dus fekete haját, a fehér-

husu, gömbölyű karjait, a kivágott pongyolá
ból ingerlőén kivillanó hófehér kebleket cso
dáltam, bámultam éhes, sóvárgó szemmel. 

Mit tudtam én akkor, hogy ez még nem 
szerelem, csak fiatal vérem forrongása, a szen
vedélyek ébredése. 

—Az-asszony észrevette néma hódolato-
mat és mégínkább incselkedett, kacérko
dott velem. 

Egyszer azután sokáig nem találkoztunk. 
De csábos alakja annál többször jelent meg 
lantáziám színes, csókos világában. 

Ha délelőttönként a sétatéri padon a 
törvénycikkeket bétláztam, önkéntelenül is az 
ő nevét ismételgettem. Este a korzón őt ku
tat tak s/emeini. Sehol," sehol. 

~ * EsFmost itt jön felém, lustán, az ő r i 
száló, érzéki lépéseivel. A karcvi ilju.test vo
nalát elegáns, piros pongyola togta körül a 
engedelmesen alkalmazkodott minden moz
dulatához. Piros selyem napernyő védte friss, 
fehér arcát. Valóban csodásan szép volt, 
amint igy közeledett. 

A ihlai asszwny erezte, hogy nézem. 
Elfordult és egy bokorról virágot tépett Azu
tán odaért. Én észrevettem, hogy a vér fe
jembe szállt. Felálltam, köszöntöttem. Ugy 
lett, mintha csak most vett volóa észre. Cso
dálkozó pillantassál nézelt rám nedves, ra
gyogó, nagy fekete szemeivel. 

Maga az Pista? Hogyan, hogy nem lá-
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szó, aa elvesztett eró visszaszerzése ; 

hosszú időbeli határodhoz van kötve, j 
Ez annál is inkább- állítható, mert á 
haza hívó szava már a 19—20 éven 
legényekéi is fegyverbe szólította és 
ezen erők elpusztulása vagy megrokka
nása egy könnyen nem pótolható. 

Tekintetbe kell venni itt azt is. 
hogy mezőgazdasági özemmel tapaszta
lat szerint csak földmives családok éj 
azok gyermeket foglalkoznak és ezen 
üzemi ágra való áttérés más termelési 
ágakból nem remélhető, sót inkább ez 
• termelési ág az, amelyhói való kilé
pés, kiválás által az ipari munkások 
száma regrutálódjk. Bizonyos, hogy a 
várható ipari fellendülés a mezőgazda
sági munkával foglalkozók számát a 
jövőben még erősebben fogja csök
kenteni, s 

Az e téren tornyosuló nehézségek 
leküzdése sok időt, türelmet és egész
séges kormányactiókat igényel a további 
kivándorlás meggátlásában, illetve a ki
vándorlási okok megszüntetéséhen. De 
ez még nem elég. 

Mellőzhetlen egy erőteljes egész
séges alapokon nyugvó, tehát az itteni 
boldogulást, megélhetést biztosító vissza
telepítési actió. Mig ez bekövetkezik és A sfitót teremnek elhagyott zugából, 
hatásában etóteijesen^r^yesOiv a d d i g 4 ^ e Í H ? ^ - l i í J ^ \ ? i i i á z a s , mély álmából 
mezőgazdasági életünk általános moz-
grjgiiáaa, midőn aggok, gyormokek, asz 
aaonyok. lányok foglalták el a hiányzó 
férfiak helyéi, tovább fog tartani. As 
ami e téren a háborúban történt, as 
úgyis a csodával határos. A sok száz
ezer munkás kéz hiánya dacára a me
zőgazdasági élet ha nem is zavartalanul, 
de a normálist megközelítően folyik to
vább. Ha ez az állapot nem is állandó
sulhat, de annyi bizonyos, hogy a béke 
beköszöntével e téren a helyzet lénye
gesen javulni fog. Ha sokan is áldoz
ták életüket, testi épségüket a haza 
függetlenségéért a területi épségéért. 

tom sehol ? Hol jár, kivel szórakozik ? Persze, 
mar elfeledkezett rólam. Pedig éu tobbszór 
gondoltam magára. 

Ránéztem. Az arcáról akartain kitalálni, 
komolyan beszél e, vagy csak kacérko
dik velem. 

Igazan nem hihettem, hogy egy szegény 
jogászgyereket kegyelmére méltat nagyságos 
asszonyom. 

Hát nézze, van abban valami, ha néha 
találkozónk, beszélgetünk, tréfálkozunk? Vagy 
talán fél tólem, hogy megcsókolom ? 

Éreztem, hogy az asszony kacérkodása 
teljesen megzavar, hogy nem -vagyok többé 
ara akaratomnak. A szenvedély magival 
ragadott. 

Óh nagyságos asszonyom, ha tudna, 
mily sokszor gondoltam máfára, mily kíno
san teltek napjaim, mióta nem láttam. Na
gyon szenvedtem. Boesássom meg, nem te
hetek róla, de meg kell mondanom, hogy 
őrülten szeretem. .. •.. * 

Bálkyné lelkscagott, hangosan, jóízűen. 
Maga csacsi! Nem azért tréfálok ma

gával, hogy szerelmessé tegyem. No, de nem 
ia zavarom tavibb. Csak tanuljon. Igazán 
• • j nálam, hogy így történt. Felejtsen el 
mindent. Isten véts Pista I 

(Fot yt. k Dr.) 

de még sokszorta többen fognak ép 
erőben hazatérni, hogy beálljanak a 
béke katonáinak azok mellé, akik mező
gazdasági életünk folytonosságáról és 
eszel győzelmünk alapfeltételéről a há
borúban oly dioséretreméitóan gondos
kodtak. 

A háború az élet nagy iskolames
terének bizonyult és.ha a mezőgazda
sági erők pótlására a bábom alatt ön
ként odaállt és gazdasági életünket 
egymagában is fenntartó erők, a há
ború után helyükön megmaradnak — 
mint ahogy ott is fognak maradni — 
és erejüket a háborúból hazatért erők
kel együtt oda-állitjak a mezőgazdaság 
s/.olgaíatáha, tigy-e.téren jelentékeny 
zavaroktól nem kell tartani. —o. 

H Í R E K . 

Mire az akácfa mimszsr f í r t ű t 
Pereg a dob, harsog a trombita ! 
Kórágyao hallgatja egy beteg katona. 
Énekel, táncol, ujong a víg sereg, 
Nemzeü zászlókat lenget a sok beteg. , 

Hallja a trombitál, szive nagyot dobban, 
Menne . . menne 0 is már a vidám haddal. 

De sziotelen ajkát harci nóta helyett, 
Fájdalmasan nehéz köhögés rázza meg. 
Sóhajok szállaoak ziháló melléből. 
Vér szivárog lassan száraz tüdejéből. 

Újra lecsukódnak könnyező szemei; 
Alig hallhatóan ezeket rebegi: 
•Mire az akácfa mégeayszer virágzik, 
Népek milliója ínég mindig csatázik; 
Régi erőm, karom ujrá viszanyerve, 
Harcolva rohanok a gaz ellenségre !< 

És im az akácfa raégegyszer virágzik, 
Népek milliója méit mindiu csatázik. 
És a kórteremnek egyik kis zugában, 
A beteg katona szive már nem dobban. 

Viaskodott szegény a rideg halállal. 
De ő maradt alul a kínos tusában. 
Néma ajakáról többé már nem hallszik : 
•Mire az akácfa mégegyszer virágzik.* 

S . . . né Mariska. 

Kitnntetés. Ferenc Salvator főherceg 
Laszky Béla szolgálati viszonyon kivül álló 
főhadnagyot. Csiffyasszonyfán a Vöröskereszt 
hadiékitményes DL oszt díszjelvényével tün
tette ki. 

A szombathelyi ev. egyház gyásza. 
A széles körben előnyösen, egyszerűségéről, 
puritán jelleméről, okosságáról ismert Kiss 
János, szombathelyi ev. lelkész 63 éves ko
rában, hosszas betegeskedés után elhunyt. A 
megboldogult lelkipásztort valláskülömbség 
nélkül, aki csak látta, érintkezett vele, min
denki szerette; benne egy igazi, Krisztus 
szellemét kővető pap, kitűnő társadalmi férfit; 
veszett el, ki különösen a különböző valiisok 
között leimerülni szokott torzsalkodásokat ke
rülte. Temetésén, mely szerdán délután ment 
végbe, az egész Dunántúlról sokan vettek 
(észt A családhoz Gynráis Ferenc püspök és 
dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő 
külön-külön részvéttáviratot intéztek. 

sTaaivarteay. Mait számunkban " U J J : - -
etnlékeztunk már arról a nagyobbszabata 
hangversenyről, amelyet jövő vasárnap fog j 
Czelldömölki Vöröskereszt-Fiókegylet rendesei 
a Czelldömölki járás Rokkantalapja javára. 
Most bocsátotta ki az egyesület a meghívókat, 
melyek szövege és műsora a következő: Meg
hívó. A Czelldömölki Vöröskereszt-Fiókegylet 
f. évi jnnius hó 4-én este fél 9 órakor a Grffl-
szálloda nagytermében a Czelldömölki j an i 
Rokkant-alapja javára hangversenyt tart, 
melyre t. címedet és b. családját tisztelettel 
meghívja. Helyirak: nagypáholy 20 K, Ina-
páholy 16 K, I—V. sor 3 K, VI—XI. sor 9 
K, felülfizetéseket köszönettel fogadónk és 
hirlapilag nyugtázunk. A jegyeket vöröskeresz
tes hölgyek árusítják. Jegyek válthatók az esti 
pénztárnál is. Műsor: 1. a) Dvorak: Humoresks' 

b) Offenbach: Barcarolle. c) Oelschlegel: Ke
ringő. Zongora trió; előadják Kis József, zon
goratanára Pápa), hegedűn Szüts Gyula, orvos
tanhallgató (Nagyvárad), gordonkán Hollar 
Konrád, bencés tanár (Pápa i 2. a) Baksy 
László: Itthon, b) Kis Menyhért: angyal a 
táborban. Szaralja Dentach Irmoska urleáoy. 
a a) Godard: Bölcsődal. b) Weiss: Románc. 
c) Gabriel-Marie: La Cinquantaine. Gordonkán 
játssza Hollar Konrád, zongorán kiséri Kis 
József. 4. Ehrke: Csintalaokodás. Zongorasex
tett; előadják Barabás Ernő, Fábián Gyula, 
főreáliskolai tanár (Szombathely), Holler Kon
rád, Kis József, Szüts Gyula és . » , 6. ») 
Wieníawski: Fantázia, b) Beriot: Hegedtt-
koncert HégédUU 'játsza i zuugwau 
Kis József. 6. Operaáriák és háborús 
Énekli Tóth Annus nrleány (Pápa), zongorát 
kiséri Kis József. 7. a) Reissiger: Andante, 
b) Haydu: Magyar Rondó. Zongoratrio; elő
adjak Kis József, S z ü t s Gyula. Holler Konrád. 
A hölgyeket kérjük, hogy utcai ruhában szí
veskedjenek megjelenni. -

Évzáró vizsgálatok A czelldömölki 
róm. kath. elemi fiúiskolában az évzáró vizs
gálatok tegnap folytak le; a leányiskolában 
holnap délelőtt 9 órától kezdődőleg tartatnak 
meg a vizsgálatok. Június 1-én, áldozócsülor-
tököu, a délelőiti 9 u r a i isteniszolgálaton less 
az ünnepélyes Te Deum . . . Az óvoda vizs
gálatának ideje még nincs kitűzve. 

A negyedik nemzeti kölcsön. Már 
csak így nevezzük a hadikölcsönt, mert hiszen 
a magyarság nemzeti érzésére és hazaflassi-
gára hivatkozik minden felhívás, amely a 
jegyzésre szólítja fel a közönséget Hogy 
pedig a felhívás nem paszta szó volt, azt a 
kölcsönjegyzések hatalmas számbeli eredmé
nye bizonyítja, de a gyönyörű mérleg dacán 
meg kell állapítanunk, hngy sokan hiányoztak 
és pedig éppen azok, akiknek anyagi helyze
tén nemcsak hogy nem rontott, hanem épített 
a hahóra. Nemcsak a nagy töke és latifundium, 
hanem a közép és kisbirtokosok osztályából 
is igen sok jegyzésre képes aktív polgár húzó
dott vissza az üzletnek is elsőrangú hazafias 
vállalkozástól, amely reánk kényszeritett, 
de győzelmünk esetén egész jövendőnket aj 
ragyogásba hozó habom finaneírozására szol
gál. A sajtó némely orgánumai már névase-
rint is kezdik nyilvánosságra hozni azoknak 
a szünkeblüeknek nevét, akik dacára tehetőssá-
gukuek, a jegyzéstől tartózkodtak és agy váljak, 
hogy a magyar közönség ezek irányában agy 
fog viselkedni, mint azokkal a gyenge és inga
dozó cinikus exizteoeiákkal szemben, akik nem 
méltók ezekhez a történelmi magasztos inak
hoz, akik a maguk önző elzárt hideg zugakit 
bújtak, akkor, mikor a Kárpátoktól az Adriiig 
harsogott a kiállás: A haza minden előtti 
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Karesxrjaró napok Maja-. ho 89.—30. 
. —31. napjain lesznek a katli. egyház szoká
sos aldozócsütOrtök ilölti könyörgő körmén*-
lei, A mai szomorú időbeo sokszorozódott 
áhítattal könyörögnek a hívek a Gondviselés
hez, hogy népünknek az annyira óhajtott bé
két, már egyszer hozza el. A körmenetek 

I különben CzelldömölkOn reggel 6 órakor in
dulnak az apátsági plébániatemplomból; és 
pedig először és harmadszor a Kálváriára, 
másodszor pedig a temetőbe. 

Halálozás, özv. Snller Józsefné. szül. 
Mészáros Anna f. bó 23 an. életének 82. évé
ben CzelldömölkOn. hosszas betegeskedés után 
elhunyt Temetésén, mely 24 én délután ment 

- végbe, nagyszámú résztvevő jelent meg Az 
elhunytat Perinay Ignác mav. főkalauz mint 
vő és kiterjedt rokonság, köztük lá unoka és 
egy dédunoka, gyászolja. 

— '—'Éjjel ax őrségen-. MizeriJstván czell
dömölki iparospolgartársubk szintén a beruk
kolt >ör?gek« között a harctéren teljesijti 
hazafias kötelességét. Hogy valami rosszuj 
nem mehet a sorsa, bizonyítja az a ven, 
melyet — beteges lévén, nem teljesít sznl-
gálatot — .unalmában* fenti cim alatt irt s 
melyet érdekességénél fogva leközlünk: 

Sötét éj van, állok őrségi helyemen. 
Rozsdás bajonet van orosz fegyveremen. 
Csendesség van körül hegyek oldalába, 
Csak a Un vízének hömpölyög az árja. 

Amint igy mélázok, felnézek az égre: 
Istenem mikor lesz egyszer ennek vége! ? .-

' Gondolatom elszáll s«.ep Magyarországba, 
Szülőföldemnek a kisded városába. 

Hol egy «»«retö ariv, hét gyermeknek anyja 
Könnyeit hullatja, gyermekit oktatja. 
Amint igy megállok távol a sötétben, 
Lépeseket hallok egész közelemben. 

Fegyveremhez kapok és fertígbe állok. 
Gondolatom az, hogy koraitácsit látok. 
Várom csak, hogy jöjjön, halt verdét kiáltok, 
És látom megállni a vén renegátot.' 

Beszéli németül, hogy ő az officier. 
Mondom ueki, hogy fór, -közelebb is elfér. 
Amint közelebb ér, ismét meghaliolom 
És rögtön tőle a fetdruffot óhajtom. 

Megmondja ő rendben a kívánt mondatot, 
De most rajtad a sor, tudod a lózungot!? 
Én is odavágom jó hangosan néki, 
Aztán sultcrotok, tovább kéne menni. 

Amint elfordulok, mondja, hogy ez xlramszki; 
Én pedig magyarul, hogy biz ez. matjyarszki: 
Igy megy tőlem tovább, merre viszi utja? 
Biztosan valami szerblakta kunyhóba. 

Így telik az idő; közel már négy óra, 
Érzi ezt úgyis júl a pionér gyomra. 
Odahaza várja jó fekete kávé, 
Csakhogy abban nincs ám soha csokoládé. 

Égy szoktok mondani, hogy ez olyan lőre, 
Ettől ráncosul meg a pipnér bőre; 
No, de jön utána az áldott pihenés, 
Alig, hogy elalszik, már mondják, hogy elég! 

Isten, ki e világ kormányát forgatod, 
Távozta-d el tőlünk már ezt a háborút; 
Legyen meg a béke, elég volt ez immár, 
Máradjon fenébe ez a »hármas határ! . . .« 

Ez a hármas határ ott van. ahol Bosz
nia, Montenegró és Szerbia sarkallik; ott tel
jesíti szolgálatát Mizeri polgártársunk, kivel 
együtt mi is az áldott, hasznot hajtó, dicső
séggel kivívott tartós békét óhajtjuk, azután 
•Maradjon fenébe az a hármas határt... 

Elrejtett gabonák felkutatása járá
sunkban 'ij megtörtéül; 45 eset jelentetett a 
főszolgabírói hivatalhoz, hol eddig 86 eset le
tárgyaltától!. 25* esetben » hatóját elismerte 
a talált mennyi-égnek a hájd szükségletekre 
és állatok etetésire ha znalandóságát. Ahol 
felesleg van, azt az illetőknek a Haditermény 
részvénytársaságnak kell elküldenie. Egy eset
ben a teljes gabonakészlet elkobzása rendel-
.teteit cl. — Értesülésünk szerint uj rekvirálás 
van küszöbön egyes községekben. 

A fürdöévad megnyitása Bnziálfür-
dón. Mink értesülünk, BuziasfürdObeii, hazánk 
híres szív-gyógyfürdőjében a fürdők Szeme 
május 15 én újra megkezdődött. A közönség-
nek a fürdő összes elismert gyógytényezői, a 
természetes szénsava:, rádiumps fürdők, hideg-
vizgyógy-intézet, Zander intézet stb. ugy, mint 
béke idején teljes mérvben rendelkezésre ál
lanak. A fürdőhely távol a harci zajtól • való 
kedvező fekvése és kitűnő klimatikus viszo
nyai folytán kellemes és nyugodt üdülőhelyet 
nyújt. A háború fáradalmai és izgalmai -— 
ugy látszik — igen gyakran okoztak szív-
gyengeséget és egyéb szívbajokat és ennek 
tulajdonítható, hogy a hadsereg üdülés céljá
ból szabadságolt tagjai már most is szokatlan 
nagy szambán keresik fel a fürdőt. Sokan 
vaunak sebesülések állal okozott bénulások
ban 3 csúzos izületi bajókban szenvedők, ki
ket a radioaktív fürdők es a Zander-intézet 
vonzottak oda. A fürdő nemeslelkü tulajdo
nosa, Moschong or a hadsereg tagjairól igen 
libéiálieau—gondoskodott.—A—ttrdőkOzönaég 

lelő ellátását á hatóságok közreműködése 
folytán kitűnően szervezték és igy a fürdő
üzem kifogásiajani működése teljesen biztosítva 
van. A kitűnő gjorsvonati összeköttetés Te
mesváron át lényegesen hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a fürdő igen nagy látogatottság
nak örvendjen. ' 

Hirtelen halál. Sohrek József hidász, 
aki a sághegyi bazaltbanyánál mint munkás 
volt alkalmazva, pénteken reggel 6—7 óra 
között hirtelen meghalt. Az erős, egészséges 
munkás hirtelen halálának okát megállapí
tandó, tegnap reggel Somogyi Aladár tb. fő
szolgabíró és dr. Hetthessy E ek orvos kiszált 
a .helyszínen. 

- Az ikervári kastélyt a kincstári jog
ügyi igazgatóság, iileive a bonvédelmi minisz
térium már átvette. A kastély rokkant kato
náknak es hadiárváknak lesz berendezve, 
utóbbiak részére összekötve kertészeti tanin
tézetei, amelyre a mintaszerűen berendezett 
üvegházak, melegházak, öntöző, csiráztató, 
teleitető művek kiválóan alkalmassá teszik. 
A jövőben szaksz.rfl cikkben lógjuk ezt az uj 
hadi intézményt olvasóinkkal ismertetni." 

Nyári zivatar volt kedden, szabaiyszrü 
júliusi záporral és villámlásokkal, dörgésekkel 
egybekötve. Szerencsére a zápor csak rövid 
ideig tartott és igy a betakarításra váró, vagy 
renden fekvő szüleségben lényeges kárt nem tett. 

Adományok a seaesfilt katonák ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üditő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömöréy György (Iota) naponta 10 I. tej, 
Klein Vilmos egy zsák kenyérliszt, Berzsenyi 
Dezső 14 üveg bor, Stanffer Testvérek (Rép-' 
czelak) 5 kg. sajt, Klafll Gyula naponta 6 
üreg szódavíz, Szabó látván ev. lelkész keme-
nesmagasi 11 K 70 fillért nagypénteki offer-
türium eredménye fejében, Klein Vilmos na
ponta különböző mennyiségű tej, Rosenberg 
Mikaáné 10 K, Vidus József (Kemeuesmihályfa) 
60 fej saláta. . — 7 ^ 

Béf|áUt kiosztás. A vármegye alispán
jának és a vasmegyei gazdasági egyesület 
együttes kérelmére a földmivelesügyi ministar 
ur egy h.rmadik vpggon rezgálíeot Vas vár
megye törvényhatóságának rendelkezésére bo-
csájtoU. Ezt a harmadik vaggpn rezgalicot 
Vas vármegye alispánjának megbízása folytán 
ismét a vasmegyei gazdasági egyesület fogja 
szétosztani és pedig csak szőlópermet -zé»i 
célokra, tehát szőlőbirtokosoknak: Tekintettel 
arra, hogy a kis mennyiségekben történő 
szétküldésre az egyesület berendezve ninc< és 
hogy másrészt területarányban mégis mi.iden 
szőlőbirtokosnak jusson a rézgálicból, feltét
lenül szükséges, hogy az érdekelt szőlőbirto
kosok, az illetékes községi elöljáróságok vagy 
hegybírók által ö-szealluando — teljes hitelt ' 
érdemlő kimutatások alapján kérjük a s z ü k 

ségelt mennyiségű rézgálicot. Ezek a kimuta
tások a rezgahc árával — kilónként 3 K 5 
fillér — minél előbb a vasmegyei gazda,agi 
egyesület címére Szombathely beküldendők. 
Olyan községek vagy hegyközségek, akik as . 
előző kimntatások alkalmával már beküldték 
a kimutatásokat és akik nem kaptak annyi 
rézgálioot, mint amennyit kértek, njabbi ki
mutatásokat ne küldjenek hanem az arra 
való hivatkozással egyecárüeo c-ak a rézgálc 
árát küldjék be. 

Cséplőgépkeielök és tűtök azabaisá- . 
golása. A gabonának és más eaaam termé
nyeknek kicsepléséhez fűződő igen fontok köz-
gazdasági és katonai érdekek megóvása céljá
ból a honvédelmi miniszter a hadügyminisz
terrel egyelértőleg 8700. elo. Mg. A. 1918. 
szám alatt kiadott rendeletében intézkedett, 
hogy a mögöttes országokban katonai, illetőleg 
népfelkelési szolgálatot teljesítő, valamint h»e> 
céiu szolgálatokra igénybevett hivatásos, vagy 
ivakorlatilae képzett eőz- és notovcaéplógep-
kezelők és fűtőt, valamint azok a gőz-és 
motorcséplőgép tulajdonosok, akik saját gép
jüket vannak hivatva késelni, 1416. évi 
november hó 30 ig azonnal felmtntes-'nek. 
A hadsereg főparancsnokság intézkedése foly
tán a harctéri szolgálatot teljesítő cséplőgép 
kezelők és Intők is a lehelőséghez képest fel 
fognak mentetni A felmentésből csak a 
betegek és kórházi ápolás alatt állok, a rácait 
ezred állományába tartozók, műszaki csapa
toknál és intézeteknél, valamint a hadicélokra 
dolgozó gyárakban vezető ájlisban levők van
nak kizárva. Minden más beosztású cséplő-
gépészek és fűtök, akik ebbeli minősegüket 
bizonyítvánnyal vagy munkakönyvvel igazolják, 
ha tényleg szolgainak, a póttest (iutézet) pa
rancsnoksága által, ha pedig még be nem 

I vonultak, s honvédséghez, illetve hadsereehez 
I történt beosztásukhoz képest az illetékes 
j honvéd kiegészítő — illetőleg a es. es kir. 
1 kiegészítési kerületi parancsnokság által fel

mentetnek. — A be nem vonult és felmenté-
! süket kért cséplőgép kezelők és fűtők fetmen-
I lésüket polgári foglalkozásukban bevárhatják. 
{ Ugyancsak bevárhatják felmentésüket azok a 
; cséplőgép kezelők és fűtök is. akik mint 
{ mezőgazdasági gépészek meghatározott időre 
i már felmentettek és felmentésüket a póttestöl 
j újból kérték. Elleunen azok, akik mezőgazda

sági munkák végzésére csupán szabadságoltat
tak, pótteslükhöz bevonulni tartoznak és fel
mentésüket a bemutatott iratok alapján a 
póttest parancsnokság azonnal engedélyezni 
lógja. A felmentés hivatalból engedélyeztetik. 
Kérfény benyújtására nincsen szl'kség. 

Orosz fóldrél. Gyökhegyi Lajos szám
vevő tartalékos hadnagy, ki hadifogságban 
van az oroszoknál, a Vasvármegye lapnak 
levelezőlapot küldőit, melyen a veié fogságban 
levők neveit közli a hozzájuk tartozók meg
nyugtatásara, hogy Szibériából áthozták őket 
Európába gazdasági munka végzésére. Ezek 
között van a kemeoesszentpéteri illetőségű 
Kálmán János is. - — 
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Több garnitúrával 
rendelkező 
csóplőgéptulajdonos cse 

kedvező feltételek mellett e l f o g a d. 
Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségében. 

Kemenesaljái Rözg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Altalános Biztosító Társaság [ -

kerületi föügynöksége. j 

I 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket ojuitunk: értékpapírokra. | 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. I 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett. _ 
Értékpapírokat és kttlfoldi pénzeket veszünk 

és eladunk. •: > 
Jallálog-kölesönöket folyósítunk. 

Penzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk. 
BflTállMksZBlJéuyekel.kiaoioH értékpapírokat. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadtuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. -

Megőrzés végett . átveszünk mindennemű 
értékeket. 

Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzőnk. 

Elfogadtuk: tűz, élét és jég biztosításokat az 
Első Magy. Ált. BizL társaság részére. 

Oaidaaági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

Intézetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet< kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

Kiadó : Dinkgreve Nándor. . 

G ő z f ü r d ő 
Pápán 

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

„ A T L A S"' 
A S B E S T C E M E N T P A L A 

versenyen kivül legkitűnőbb 
minőségű tetőfedő anyag. 

A z o n n a l i s z á l l í t á s r a 
minden mennyiségben kapbató. 

Védjegy Védjegy 

„A T L A S" 

Asbestcementpalagyár 
laUHar^dapestRészvénytársaság. íw-eo." 
Központi iroda: Budapest, V., Dorottya-u. 6 a. Gyár Budafok. 

Egy jól jövedelmező lakóház 
több kisebb-nagyobb lakással kedvező feltételek 

mellett azonnal eladó. 
Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségében. 

pénteken, szombaton és vasárnap, 

egész nap nyitva. 

h ö l g y e k r é s z é r e 
h é t f ő n 

K;í ifiirdü a hét m i n d e n 

~~ napján h a s z n á l h a t ó . ^ 

XXXII ik magyar királyi 

játékonycélu ál lamsorsjáték. 
Ezen pénz.-sors;áték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog 
fordíttatni. Ezen sorsjátéknak ö s s z e s e n 14885 nyeieménye van, melyeknek összes ér

téke 475.000 koronára rug készpénzben. 

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben. 

1 fcnyer. — — 30.000 K készp. 
t ,. — — 20.000 
1 „ — — 10.000 
1 „ — — 5.000 
5 nvcr. a 1000 K 6.000 
5 „ 500 ., ÍMo 

10 . 

Továbbá: 

150 . 2.500 

2 ny r. á 200 K 
* „ „ 150 K 

100 „ „ 100 „ 
200 .„ „ 50 „ 

2500 „ „ 20 „ 

4.000 K készp. 
6.000 „ , 

10.000 „ ,. 
10-COO „ 
50.000 , 

12000 „ „ io „ íao.ooo „ 
Í48s!> nver fiKZFsen 475.000 K készp 

Húzás visszavonhatatlanul 1916. évi június hó 15-én. 
E g - y s o r s j e g y A r a 4 k o r o n a . . 

Sorsjegyek az ü s s u g elózetes bek J d í s e mellett a magyar kir. lottójóvedéki igazgatóságtól Budapesten 
• Muipalnta) portómentesen küldetnek, ezensivül kaphatók \alamennyi posta-, adó- , vára- és sóhiva-

l a l n á l , ai összes vasutí á l lomásokon s a legtöbb dohánytö zsdébea és váltó-üzletben. Játéktervet in-
gyen és bérmentve küld 

- •« A magy. k!r. Lottéjövedékl ioaggatósáĝ  
ak%Ma^wMiMaftiaiMwa%ssiBMfc^^H ^k.*, j**MUJS9tt0ssisw ~~ 

-Nyomatott Dinkgreve Nándor villany erőre berendezett Wnyvnyomcüijábsm,* C e h d ^ ő l k . 

file:///alamennyi

