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Keleti kivitelünk fejlesztése. 
A bábom sorsa eldőlt! Még nem 

fejeződött ugyan be,, még uj és jelentős 
események áradata" fog végig hömpö
lyögni a világon, de mi már érezzük 
és ellenfeleink sem tagadhatják sokáig, 
bogy minden ujabb és ujabb esemény 
csak jobban javunkra fordíthatja a sze
rencse kerekét. A háború sorsa eldőlt 
és mialatt mind hangosabban hangzik 
el a béke szó a világ minden tája felől, 
lassankint elérkezik az idő, amikor le 
kell szüretelnünk Utáni erőfeszítéseink 
eredményét, meg kell kezdenünk azok
nak a kincseknek a kiaknázását, ame
lyeket hulló vérünk jövendő generációk 
javára biztosított. 

Annyit már moot ia tiaztan látunk. 

volt. Tény az, hogy hazai cégeink na
gyon keveset törődtek azelőtt a keleti 
piacok különleges érdekeivel, általában 
a keleti piacok fogyasztóinak másirányu 
ízlésével és kívánságaival. 

A másik akadály természetesen az 
volt, hogy a Kelet felé irányuló ul, 
nem mindenütt vezetett végig barátsá
gos és jóindulatú nemzetek földjén, ha
nem közben voltak nyílt és titkos el
lenségeink. -

Most mindez megváltozott. Az 
ellenséges szomszédokat eltiportuk, ba
rátainkkal megnyílt a közvetlen érint
kezés lehetősége, megnyílt az nt,£mely 
Kelet szivébe vezet és ezzel együtt 
csodálatos, uj perspektívák nyíltak meg 
iparunk és kereskedelmünk előtt. Szo-
roo kapcoolotba—jutottunk—a—Balkán 

tel, és főleg sohasem volt kedvük be
fektető, előkészítő munkát végezni. Re
méljük azonban, hogy a háború, amely 
annyi téren... hozott változást, ezen a 
téren iá mégváltoztatta az illető érde
kelteket. Teljes erővel kell nekilátnunk, 
a hatóságok, a kamarák és maginem
berek kell, hogy összefogjanak e nagy 
cél érdekében, mert csak ezzel az ak
cióval, ezzel a térfoglalással tudunk 
biztosítani magunknak helyet és pozí
ciót a világ-piacon és anyagi független
séget itthon. 

Ha a háború katonai eredményei 
már a hadsereg jóvoltából oly fénye
sekké váltak, nem szabad elejtenünk 
azt, bogy az eredményeket gazdasági
lag is kihasználjuk.' Magunk ellen vé-
tiink, ha most nem ragadjuk meg ezt 

bogy ránk, magyarokra a diadalmas 
háború legjelentősebb eredményei közé 

-nemzeti létünknek minden irányban 
való elismertelésén kivül első sorban a 
szoros kapcsolat sorozható, amellyel a 
Balkán államokká! terültünk. Ez a 
lehetőség ugyan részben már a háború 
előtt is lennállt, mert hazánkat tóid-
rajzi fekvése mindenkor predesztinálta 
arra, hogy kiinduló pontja legyen-a 
Kelet felé irányuló kiviteli törekvések
nek, azonban ez annak idején nem si
került. Hogy miért nem, annak sok oka 

vezető államaival, rajtunk fut keresztül 
az a fontos útvonal, amely Antwerpen 
és Bagdad között Keletet a Nyugattal 
összekapcsolja. Ezt az utat nem szabad 
kiaknázatlanul hagynunk. 

A magyarországi ipar és kereske
delmi kamaráknak nagyarányú és nagy
szabású akciót kell inditaniok abban 
az irányban, hogy export cégeink ve
gyék észre ezt a fontos változást és 
használják ki azt teljes mértékben. 

A magyar export cégek ugyan há
ború előtt nem sokat törődlek a Kelet-

a kedvező alkalmat, a magunk ér
dekében. 

A hadifoglyokról. 
TObb millió küKimbözö nemzetis 

hadifoglyot figyeltek meg a németek abból a 
célból, bogy psziholoniailag milyen átalakulá
sokon mentek át a foglyok. Legkönnyebben 
levelekből ítélhető meg az Írójának lélektani 
állapota ugy, hogy Bendemann német psziho-
logus, aki a vizsgálattal volt megbízva, első-
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A gyáva. 
Irta: Éter Gyula 

(Folytatás.) 

Kezét nyújtotta. A cérna keztjün át 
sütött a meleg busa, a napernyő alatt, az 
árnyékban tüzeltek a szemei. Mikor közel 
hajoltam hozzá, hogy megcsókoljam a kezét, 
v é l e t l e n ü l hozzá értem az illatos, fekete 
hajához. Észrevétleutti-esókot leheltem.rá.Rám 
nézett olyan pillantással, hogy lelkem lángba 
borult egy pillanat alatt. Távozóban még 
visszaszólt: 

Ha van valami jó könyve, hozzon hol
nap délután. Unatkozom. 

Bambán néztem utána. Most már iga
zán nem tudtam, hányadán állok ezzel az 
asszonnyal. 

Másnap délutánig mindig az asszonyt 
láttam magam előtt. Lázasan számláltam az 
órákat,- perceket. Végre elérkezett az emléke
zetes nyári délután. Gálába csaptam magá
mat és pár szál rózsával elindultam. 

Becsengettem. Az ajtót a férj nyitotta 
ki. Megdöbbentem. Azt hittem egyedül leszünk 
és most a férje fogad, akit nem is ismertem. 
Bemutatkoztam. 

Kelen István joeász vagyok. Bátkyné 
nagyságos asszonyt keresem. 

Igen ? Itt van a szomszédban, rö. tön 
hivatom. És már küldte is a cselédet. Arcára 
gúnyos, hideg mosoly ült. 

Leültünk és cérnán, szótlanul vártuk az 
asszonyt. Kínos percek voltak. Agyamban a 
gondolatok tömege kergelődzött. 

Hát mégis csak kacérkodás volt. Nem 
vett komolyan. Máról holnapra elfeledte, hogy 
magához hívott. 

Kezdtem megbánni, hogy eljöttem. De 
ha már ennyire jutottam, a veszély elöl nem 
fogok meghátrálni és nem engedem, hogy az 
asszony gyanuba_jusson miattam. Nem tá
vozom, amíg nem risztázom a helyzetet. 

. Ha figyelmeztet, mindenesetre óvatosab
ban járok el. De talán nem is gondolta, hogy 
eljövök, különben figyelmeztetett volna. És 
ba a legrosszabb következik, ha nem volna 
menekülés a csapdából, akkor is itt vaumel
lettem ö. Még a halál is szép lenne, — ha 
egymást átkarolva halnár-k meg. 

Gondolataim lázas csapongását Bátkyné 

megjelenése akasztotta meg. Zavart . volt, 
amint belépett, akadozva kezdeti beszélni: 

Keleu úrtól könyvet kértem, azt hozta el. 
A férj arca kemény és hideg lett, amint 

megszólalt: 
Hát ennyire vagynnk már, a lakásodon 

adsz találkát. Persze, azt hitted mig én távot 
leszek, itthon bűnös örömökben tobzodol. 
Arra nem gondoltál, hogy itthon is maradhatok? 

Én kezdtem magam rosszul érezni. 
Mégis megkíséreltem az asszonyt védeni. 

Uram, igaztalanul vádolja kedves nejét. 
Ha tudom, hogy miattam ilyen alaptalan 
gyanú és méltatlan megalázat éri, soha nem 
léptem volna át a küszöböt. 

Nagyságos asszonyom bocsásson meg, 
hogy miattam ily bántalmak érik. Elmegyek, 
mert jelenlétem csak szítja az indulatokat. 

Indultam az ajtó felé. 
- Itt marad, » csattant fel a férj szava. 

Nem fog elmenni, amíg meg nem engedem, 
mig meg nem leckéztetem. 

Az asszony könyörögve igyekezett k i 
békíteni, megnyugtatni. 

Hallgass, mordult rá Bátky. 
' Én ott álltam tehetetlenül, félve az 

asszony mellett. Vártam a történendökeL 
Most már azon járt az e-zem. hogyan mene
külhetnék innét el. 



a. oldal. " — 

sorban a foglyok leveleit tanulmányozta, arra 
az érdekes tapasztalatra jutott, - hogy angol 
foglyok az irasban — éppen agy mint ahogy 

. köztudomású, hogy a szavakban is — rénd-
kivül szófukarok. Kirí leveleikből a zsoldos, a 
fizetett katona, aki nemzetével nem érez 
együtt, hanem tisztán üzletileg fogja fel a 
háborút saját személyét illetőleg is. Az orosz 
levelek nagyon egyhangúak és kiérezni belő
lük a nagy primitívséget. Határozottan melao-
kolikusak (mint a zenéjük) és a fatalizmusig 
vallásosak. Tekintve, hogy csaí nagyon kevés 
orosz tnd írni, így könnyen tapasztalható 
mindig ugyanazon egyének szólOzései. Legin
telligensebben és legtermészetesebben a fran
ciák írnak az összes fogoly nemzetiségek közt, 
a franciák legtöbbször filozofálnak leveleikben 
és gyakran azon félelmüknek adnak kifejezést, 
vájjon 'nem tartják őket otthon hazaárulóknak 
leveleik letompított stílusa miatt. Megjegyzik, 
hogy nem írhatnak meg mindent ngy ahogy 
szeretnének, a cenzúra miatt 

A gyűlölet hangja azért mégis érezhető. 
Vannak a Irántiak közt olyanok,' akik a né
meteknek kisebb, nagyobb koncessziót tesznek 
és ezt irják: A németekkel-kilehet jönni, ha | 
az ember parancsaikat teljesiti és elvégzi a 
kirot munkát. Bármelyik nemzetnek a levelét 
olvassuk is a német orvosokkal és egészség
ügyi katonákkal valamennyi el van ragadtatva 
és legtöbbje nagy hálára van kötelezve irán-
a j j rw» nemnek ezek a levelek érdekesek és 
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tanulságosak, hanem azok is, amelyeket a 
foglyok hazájukból kapnak. Egy fiatal francia 
leányka azt írja vőlegényének levelében I Édes 
apám az 1870-es porosz francia háborúban 
foglyai esett és ugyanabban a helyiségben — 
melyben most te tartózkodói, volt ö is hosz-
szu ideig logságban. ő annyira megszerette 
azokat az embereket, hogy mind haláláig 
fenntartotta velük , az összeköttetést. Egy 
másik fogoly francia, aki mezei munkára ki
adatott egy német paraszthoz, azt írja szülei -
nek. .Házigazdám ugy szeret engem, mintha 
saját fia volnék, de nemcsak nekem megy itt 
olyan jól, hanem társaimnak is, akik szom
szédos gazdáknál vannak elhelyezve.. Hasonló 
értelmű leveleket német hadifogyok is küldöz
gettek Franciaországból. Lélektanilag rendkí

vül érdekes egy francia levele, melyben töb
bek kőzött azt ír ja: .Rosszul esik az a gon
dolat, hogy engem odahaza mártírnak tarta
nak*. A tudós német Bendermaun erősen 
foglalkozik e levéllel' és boncolgatja e kérdést, 
hogy váljon tényleg olyan nagy martiromság 
az ember személyes szabadságának elvesztése. 
Hiszen ugyancsak e levél második oldalán a 
levélíró azt irja : Hála Isten a harctér vesze
delmeit többet nem kell átszenvednem. Vájjon 
ez utóbbinak állítása nem-e kárpótolja az 
egyént szabadságának elvesztése miatt. Meg
ható az az öröm, mely kiárad a foglyok 
leveleiből, midőn fürödni mehetnek, ügylatszik 
ez nagy szórakozás lehet A fogolytáborok 
egyhangú éjeiét az egyik nyelvek tanulásával, 
a másik valamilyen művészei vagy ipar űzé-
sével igyekszik csökkenteni. Nagyon sok levél
író szomorkodik az asszonyhiány miatt Per
sze ezen vágyaknak a kifejezése rendkívül 
egyéni, azonban megállapítható, hogy pl. a 
francia sokkkai szellemesebben és discréteb-
ben tesz említést e kérdésről, mint az orosz. 
A fogolytáborok kantinja még a legintelligen
sebb elemnél is fölötte gyakran szerepel, ami 
nem is csoda, mert hiszen a .könnyelmű, 
szánkózásoknak ez az egyedüli faja, melyet 
kultiválhatnak. Végeredményben megállapít
ható, hogy a logság — ha a bánásmód elvi
selhető ' — nem fog fájó és kellemetlen nyo
mokat hagyni a harcosok lelkében. 
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beszállott az alkony, ismét borús szivünk I 
Immár két éVe és nincs semmi reményünk, 
.Hogy megszűnik Végre szörnyű aggodalmunk!.. 
Te látod, nagy Isten, mélységes fájdalmunk! 

Dúl ez a háború. Vért iszik a nagy föld, 
A jőVönk előttünk igen sűrű nagy köd. 
Szent segélyed nincs itt, tán elfelejtsz bennünk?! 
begyen most mar elég sajgó szenvedésünk! 

Bátky felém fordult. 
— Tudja-e, hogy maga közönséges kap-

cabetyár, sót rosszabb annál. 
— Mert a szegénylegény az áldozatától 

csak a pénzt rabolja el, de maga elakarta 
rabolni a lelkem nyugalmát, tönkre akarta 
tenni a családi békémet, sárba tiporni a be
csületeméi ?! 

— Ha bosszút akarnék állni, most meg-
katyakorbácsoloám és kidobnám. De nem 
teszem. Nem alkalmazok durva eszközt, hogy 
elvegyem férjes asszonyok utáni vágyát. Azt 
hiszem anélkül is elmegy a kedve az ilyes
mitől egy jó időre. 

— Hogy ép bőrrel menekül, azt egye
dül a fiatalságával járó tapasztalatlanságának 
köszönje, meg annak, hogy a feleségem ka-
cérsága hozta ide. De, ha a történlek után 
mégegyszer meglátom a feleségemmel; akkor 
ne számítson kíméletre. Most pedig takarod
jon — tacskó. 

Én velem forgott a szoba. Tántorgó 
léptekkel kiszédültem az előszobába. Itt lassan 
eszméltem. 

Tehát megmenekültem. Nem lőtt ie, ! 
mint a kútját. Szerencsém v o l t . . . * 

A szobából kihallatszottak a férj szavai. 
Most már nem volt indulatos, nyugodtabban 
beszélt 

— Hát nem térsz már észre, nem 
akarsz letenni könnyelmű kacérságodról ? 
Nem látod be mennyi bajt, kellemetlenséget 
okozol veié másoknak, nekem és magadnak? 
Nem látod, hogy milyen rosaz hirbe kever ez 
az átkozott szokásod? 

Azután az asszony lassú, csendes sírása 
hallatszott ki. Bánthatta talán, bogy tehetet
lenül kell tűrnie a házi fenyítéket. VagyTa-
lán a jobbulás, a megbánás könnyei voltak. 

Óvatosan kiosontam az előszoba ajtón 
és a szabadban lassan kezdtem föllélegzeni. 
Ugy éreztem magamat, mint aki mély ré
szegségből ébred, s csak mint homályos, 
zagyra képet látja az elmúlt óra történetét. 

. , Ismerősök köszöntése vágta el e régi 
történet fonalát Itt egy kenyeres pajtásom 
viszontlátása örvendeztetett meg, amott egy 
hölgy látása újított fel más régi történetet 

Bandukoltam tovább és elmerültem a 
régi emlékekbe, én a gyáva! 

Elfogy a kenyér is, nem lesz egy falatunk. 
Mindinkább szomorít élelem-aggságunk; 
Napról-napra tőbb lesx az őzVegy és árva 
És ki a magzatját már hiába Várja. 

Teremtsd meg a békát, te mennyei Atyánk, 
Tartsad tőlünk táVol az ellenség hadát! 
Te is könyörögjél értünk Nagyasszonyunk, 
Kulcsolt kezeinkkel Hozzád igy fordulunk: 

Hófehér liliom, kegyes jó Pátronánk, 
Mint az édes anya, olyan jó Vagy hozzánk. 
Tőröld le könnyeink', gyámolftsd az árVát, 
Segítsd az özvegyét, Virágoztasd Hazánk'! 

RARABAS EflNŐ. 

üj nemet. A király Szigetvári Géza 
nyűg. szombathelyi pénzügyigazgatónak sok 
évi buzgó működése elismeréséül .szigetvari, 
előnévvel a magyar nemességet adományozta 
és megengedte, hogy vezetéknevét »Szjgetváryc 
alakban írhassa. t\ 

A Vöröskereszt köréből. A járásunk 
rokkant katonái javára a mai napon rende
zendő hangverseny iránt igen nagy érdeklődé) 
mutatkozik. A Vöröskereszt vezetősége kéri 
a megjelenőket, hogy mintán pont fü 9 óra
kor kezdődik a hangverseny is at egyet 
számok alatt az ajtók tárva testnek, pon
tosan jelenjenek meg. Somló Jenő kőszegi 
tanár az est sikere érdekében a terem dí
szére is szolgálandó két megkapőan szép 
képet készített A hangversenyre a zongorát 
dr. Pletnits Ferenc ur kölcsönzi, a pódiumot 

termet Douti 
a világítást a 

dijtalanol; 

Honig Sámuel üf állillalla, a 
Gynláoé urnö diszittette fel, 
helybeli villanytelep szolgáltatja 
mindezen szívességeket ezúton is hálásan kö
szöni a Vöröskereszt elnöksége. A hangver
senyre 3 és 2 koronás jegyek este a pénz
tárnál még válthatók. 

Az uj pótszemle. Holnap kezdődik 
meg a 19—38 évesek újra sorozása Czell
dömölkön és szombaton fejeződik be a czeli
dömölki és czelldOmőlkvidéki állitáskotelezet-
tek szemléjével. 

Évzáró vizsgálatok a polgári fiúisko
lában. A közs. polgári fiúiskolában az évzáró 
vizsgálatok az alábbi sorrendben tartatnak 
meg. Május 31-én délelőtt a bittanvizsgálatuk, 
délután torna és énekvizsg. június 2-án dél
előtt'az I . osztály, délután a I I . osztály vizs
gálata, 3-án délelőtt a ül. osztály osztály
vizsgálata. Június 5-én délután az írásbeli, 
6 án délelőtt a szóbéli magánvizsgálatok. Jú
nius 8-áu .Te Deum«, ntánna a bizonyítvá
nyok és az értesítők kiosztása. 

Gyermek-katonai egyenruha. Különö
sen a háború elején igen divatossá lett, hogy 
egyes szülők — rendesen nagyzási hóbortból 
— katonai egyenruhát készíttettek gyermeke
iknek, éspedig >sarzsiS|blouset«. A katonai 
hatóságok ezt az "ostobaságot részint azért, 
mert a katonai cikkek nagymérvűén és indo-
kolatlannl pazarlódtak, részint pedig a kato
nai tekintély lealacsonyitását látták benne — 
kifogásolták. Most hát rendelet jelent meg, 
mely kimondja, hogy az ilyen egyenruha vi
selése a gyermekeknek kihágást képez és 
100 koronáig terjedő büntetést von maga után. 

Deák-otthon iininternátoja gaonkat-
helyen. Ezen állami felügyelet alatt álló in
tézetben a vidéki tanalók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi » 
tanulmanyi felügyelettel. Tessék tájékoztatót 
kérni, azaz személyesen érdeklődni (Koszegi-
ut*a46\). 



A Vasutas Szövetség Czelldömölki 
Kerület elnöksége ez oton is közli, hogy a 
közpunt u t j á n beszerzett cikkek az alábbi 
kedvezményes áron állnak a szövetségi tagok 
rendelkezésére: Santos kávé 1150, Jáva-kávé 
lCröO, szappan 32%-os zsírtartalmú ö'50, 
43'/< zsírtartalmú 6°50 korona kilogrammon
ként.'Bazá-dara ígnesl egy kiló 84 fillér. Ezen 
czikkekre előjegyzést Cziraky Jánus ker. titkár
nál lehet eszközölni. A vidéki szövetségi 

"tagok levelezőlapon jelenthetik be a szükséges 
cikkek mennyiségét. Cnkor és egyébb cikkek 
beszerzése most van folyamatbau. Az áru; 
itt CzeUdömölkön az előjegyzés sorreudjébeu, 
készpénz fizetés ellenében szolgáltainak ki. 
Egyben felhivatnak azon tagok, akik uj tag
sági igazolványnyal még nem rendelkeznek, 
hogy azt a ker. titkáránál jelentsék. Továbbá 
miudazou szövetségi tagok, akik f. évi június 
hó 25-én tartandó országos közgyűlésen Bu 
dapesteu Teszt óhajtanak venni, ezen szándé
kukat legkésőbb június hó 12-ig a ker. tit
káránál jeleutsék, hogy részükre a gyorsvonali 
szabadjegy kellő időben beszerezhető legyen. 
Szövetségi könyvtár nyitva minden csütörtö
köndélután 6—7 óráig, — Lám, mily szépeu 
gondoskodnak a vasúinál az alkalmazottak 
könnyebb megélhetéséről! Mintha bizony nem 
lehetne ugyanígy eljárni az egyes községi 
elöljáróságoknak is, hogy a községek lakóinak 
már-már elviselheteüen szükölködésén lega
lább némileg enyhítve legyen I Igen, ez volna 
a helyes! . . . 

Árverés a vasnton. A Magyar Király' 
Államvasutak szombathelyi Üzletvezetősége 
közhírre teszi, hogy a vasúti kocsikban és 
állomási helyiségekben talált tárgyak elárve
rezése a czelldömölki állomáson f. évi június 
hó 8 in délelőtt 9 órakor kezdődik a III, 

—oszt. váróteremben. _ 
Hangversenyek az állatkertben. Mint 

minden nyáron, ugy az idén is megkezdődnek 
június elsején az állatkerti szimfonikus hang
versenyek. Hetenkint négyszer klaszikus, a 
többi napokon pedig népszerű estély lesz. Az 
állatkerti zenekarnak az idén is Szikla Adolf, 
a m. kir. Operaház kitűnő karnagya és Rieger 
Alfréd zeneszerző a dirigense. 

Oklevél — hadierényekért. Tomaskö 
István tanítójelölt volt a felsőlövői ev. tanító
képzőben s mielőtt a IV. évfolyam Után osz
tályvizsgát, tehetett volna, be kellett 'vonulni. 
Most, egy év után jelentkezett osztályvizsgá
latra, amit sikerrel ki is állott. S miután vi
tézségéért a harctéren megszerezte a kis és 
nagy ezüst érmet, majd zászlóssá léptették elő, 
a kultuszminiszter elrendelte, hogy Tomaskó-
nak, a képesiló vizsgálat mellőzésével, a ta
nítói oklevél kiadassék. 

A tisztviselők nyári szabadsága. Is
merétes, hogy a minisztertanács mnlt évben 
a tisztviselők szabadságát — tekintettel a 
rendkívüli viszonyokra — beszüntette. Ez 
idén azonban a minisztertanács, — bár a 
rendkívüli állapotok még mindig körülöttünk 
hullámzanak, — minden tisztviselőnek négy 
heti szabadságot rendelt, akinek a szabadságra 
szüksége van. Egyaránt szól ez az állami s a 
törvényhatósági tisztviselőknek, akik-közé a 
városok "'megvárható méltányossággal bizo
nyára odasorolják a maguk tnlmértékben ki
használt, tulcsigázott idegzetű tisztviselőit is. 
Ezenkívül a tisztviselőknek még csak az a 
kívánságuk érdemel figyelmet, hogy az a bi
zonyos . .szükséges szabadság* nemcsak a 
hivatalvezetőknek, hanem a többi tisztviselő
nek is — érdemük szerint — kijárjon. 

Adományok a sebesült katonák re
giére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti- üdítő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 10 I. tej, 
Berzsenyi Dezső 12 üveg bor, Rosenheim 
Ferenc 50 K, Kovács József kertész (Merse) 
58 fej saláta, Erdélyi Károlyné 20 tojás, 5 
kg bab._ • _ 

--•vamiiíge^-1 

Uj kormányrendelet a termés értéke
sítéséről. A minisztérium 1752—1916 M. E. 

j sz. rendelete szerint az 1916. évi buza, rozs, 
I kétszeres, köles, árpa 4a zabtermés ismét zár 
i alá vétetik és a szabad forgalom alól rlvona-
I tik. A későbbi megjelenő rendeletben megha-
I távozandó maximális árakon a termés a Hadi-

termény Részvénytársaságnak le-z eladandó, 
' mint az elmúlt évben. A termelő ezenkívül 
; eladhat magánosoknak is, akik 1916. október 

15-ig házi szükségletűknek 1917. évi aug. 15 ig 
teendő fedezésére fejenként és h a v u n k é t 10 
kg. gabonát vásárolhatunk. A termelő neyan-
ezen jogcímen fejenként és havonként 18 kg, 
gabonái tarthat maginak vissza, ezenkívül 
gazdasági szükséglet címén az alkalmazottak, 
cselédek, munkások terményb ili járandósága 
(konvenció) aratórészek, cséplörészrk, vetőmag, 
állatállomány szükségletei címén kiszámítandó 
mennyiseteket. A közönséget érdeklő 5. § a 
következőképp hangzik: Aki maga nem ter
melő, vagy akinek aajit házi Os gazdasági 
szflkt gélét uját termése nem fedezi, az 1916. 
évi október hó 15. napjáig a községi elöljáró
ság (városi polgármester) által részére kiállí
tott vásárlási igazolvány alapján jogosítva 
van a saját házi szükségletére buza:, rozsot, 
kétszerest, kölest és árpát, gazdasági szükség
letére pedig buzat "ennek a községnek a terü
letén, ahol lakik, készáru vetél utján minden 
közvetítő kizárásával bármely termelőtől vá
sárolni ; a járási főszolgabíró (városi polgár
mester) által részére kiállított vásárlást iga
zolvány alapján pedig jogosítva van ugyancsak 
1916. évi október hó 15. napjáig a saját 
gazdasági szükségletére bármely törvényható
ság területen rozsot, kétszerest, kötést, árpát 
és zabot készaruvetel utján minden közvetítő 
kizárásával bármely termelőtől vásárolni. Vá
rosi törvényhatóságok területen tartott állatok 
birtokosai allataik eltartásira, valamim korín-
tézelek és használ nagyobb állatlétszámmal 
dolgozó ipari vállalatok akár vártul törvény 
hatóság területén, akar raáratt tartott allataik 
eltartására annak a kűmegtuk (váróénak) te
rületén kivüi. ahol allataikat tartják, a . jelen 
§. alapján nem vásárolhatnak A torvényhaio-
ság első UsztvietraSjáewt mi *M Wterjészté• 
sere a kereakedi lieaiaii •HMiflw a belügy-
miniazterret es a MAmfceMettji snmuterrel 
egyetértőleg m tmgsills u, hogy as illető 
törvényhaio«áiei>h n leél tiei Ipk elöljáró
ságai (váró* eaeimmetsf) eéul kiadott 
vásárlási engedélyek alafien • fM hallanád 
szükségletére ne c-ak ** iHetA kftz-ét (vámé) 
területén, hanem a infVAybairwag területen 
más községekben (várni hsa) H vuerothauon. 
A saját házi és garda*aci wflkerglet megálla
pításánál csak a JÖVŐ 1917. évi augusztus hó 
15. napjáig terjedi időt lehet námilásba 
vonni. Házi szükséglet a mén a mezőgazda
sággal vagy mát őstermeléssel foglalkozó fo
gyasztó a oaponkinti es fejenkinti 400 gramm 
liszt adagnak — a vámflrlö díj, az elporlás 
és a korpa számbavételével — megfelelő 
terménymennyiséget, vagyis búzából, rozsból, 
kétszeresből és árpából együttvéve csak 18 
kilogrammot, más fogyasztó pedig a váraőrlő-
dij, az elporlás és a korpa szambavételével 
csak 10 kilogrammot vehet fejenkint és ha-
vonkinl számításba azon személyek után, akik 
a fél háztartásában rendszerint természetben 
ellátást élveznék. Gazdasági szükséglet címén 
az első bekezdésben emiitett hatóság által 
kiállított vásárlási igazolvány alapján mező
gazdasági- üzemek birtokosai csak az általak' 
természetben kiszolgáltatandó terménybe!! já
randóságokra, a vetőmagra, valamint a tenyész-
és haszonállataik eltartására és hizlalására 
szükséges és a saját termesükből nem fedez
hető terménymennyiséget, egyéb üzemek bir
tokosai csak a vállalatukban alkalmazottak 
terménybeli járandóságaira és a vállalat foly
tatásához szükséges igavonó állatok eltartására 
szükséges terménymennyiséget, mások pedig 
csak a saját háztartásuk céljára és a foglal
kozások vagy hivatásuk teljesítésére rendelt 
állatok eltartására szükséges terménymennyi
séget vásárolhatják. 

A Kemenesaljái Takarékpénztár "rész
vénytársaságnál a IV-ik hadikölcsönt* 139 fél 
által 866.660 korona '.névértékű liadikölc ön 
jegyeztetett 

Elfogott tolvaj cigányok. Szép szám 
ból álló cigány-famíliát esi nett el a czelldö 
mölki csendőrség. A láranbeli banda széles
körű összeköttetésben álhitt több vármegye 
cigányaival, kik a legvakmerőbb betöréseket, 
lopásokat köretlék el. Az elfogott »-zép 
virágszálakat* egyeniör a szombathelyi tör
vényszéki hűsítőben gondozzák; mig a veiök 
volt himbocskákat gondozás végett a várme
gye területen osztották szét; a további nyo
mozást pedig erélyesen folytatják. , 

Ok nélkül vádolva. Sűle Erzsébet ke-
meneshőgyészi lakos édes apja házát vezette. 
Az öreg nagyobb mennyiségű zab és ágynemű 
eltűnését vette észre s mikor leáuyat ezért 
kérdőre vonta, azt mondta, hogy a szom-zed 
Nagy Lajosne kért tőle mintegy 70 kg tollat, 
meg a zabot ia ő vitte el. A kedden tartott 
törvényszéki tárgyaláson az apa visszavonta 
a leánya ellen emelt vádat, igy a 'örvényszék 
Sűle Erzsébetet fö'uieutette a mivel nem látta 
a lörvenyszé. igazoltnak áz ágy toll- és zablo
pást sem, Negy Lajosáét is fölmentette. 

Amikor szintén nagy drágaság vett. 
1795 ben a francia forradalom-okozta h á b o 
rúk következtében Magyarországon is kiütött 
a drágaság, még pedig, mint akkor megálla
pították, az •óriási, az elviselhetetlen* drága
ság. Azok persze, akik tehették, akkor is 
visszaéltek a helyzettel és .horribilis, árakat 
kezdtek szedni. Különösen a mészárosok vi
selték magokat rosszul, noha a többiek sem 
igen maradtak el tőlük. Eme borzalmas álla
potok között a megyék hamarosan a sarkukra, 
állottak és az árakat maximálták. Ezek közé 
tirtoTolt. Szilagy megye ia, ami a Szilágyzavány 
község épen maradi publikációs könyvéből a 
napnál világosabban kiderül. A rendelet, 
amelyről szó van, szórói-szóra igy hangzik: 
• 1796 február 11 én Publikáltában a T. Nemes 
Varmegyének az a Paraucsolattya, melyet tett 
az alább megirt Limitaciok iránt, t. i. hogy 
azt minden Ember oly szorosan köteleztetik 
megtartani, hogy ha azzal valaki ellenkezőkép
pen t-elekszik, minden késedelem nélkül leg
ott an 24 kemény Páltza büntetést fog szen
vedni. Kelt Somlyón A. 1795 december első 
napján. Publikáltatta a Maga Processu-aba 
Tekints Szegedi László Ord. Sz. Bíró ur a 
maga helyén kitett napon.* Eme sorok után 
következnek a hivatalosan megszabott árak, 
amiből megtudjuk, hogy a legjobb marhahas 
fontja 4 krajcár volt. Az alább valót már 3 ért 
kellett mérni. A faggyú ára, szintén krajcár
ban számítva, 12 volt, a sertéshúsé 8, a ber-
bitsé 3, a kecskéé pedig 2. A legjobb gyertya 
fontját 24 krajcárért kellett adni, a legjobb 
szőrös bocskor párját szintén annyiért. Hát, 
Kérjük szépen, ez volt az emiitett óriási, el
viselhetetlen drágaság, amely ellen a megyé
nek síkra kellett szállni. Azóta a viszonyok 
és az árak nagy változáson mentek keresztül, 
de mindannak dacára is meg kellett volna 
valamit hagyni a száz esztendő előtti maxi
mális parancsolatból, azt L L, hogy aki drá
gábban árulja holmiját, az 24 kemény Páltza 
büntetést szenved. Ilyen rendelkezés ezúttal 
is sokat javítana a helyzeten. (P. B.) 

As állatkert igazgatósága szárítóit 
cserebogarat kér. Ebben a szűkös időben bi
zony sok állat fogja szívesen megenni. A 
majmok, a struc, a vidra és mosómedve és 
a nagy barnamedvék is, meg a rágcsálók el
fogadják eleségül. Most nemsokára elő fognak 
bnjni a cserebogarak a földből, néhol nagy 
tömegekben. Ilyen helyfitt mázsaszámra sze
dik fel őket úgyis, mert kárt tevő bogarak 
és elpusztítják az egyébként használható táp
láló szert. Az állatkert igazgatósága kéri a 
közönséget, hogy ilyen községekben, ahol zsák 
számra beszállítják, ahelyett, hogy elássák a 
bogarakat, szárítsák azokat egy kis parázson 
és küldjék az állatkert kedves lakiinak Bu
dapestre; 
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834 tk. szám 
1916 

Hirdetmény. 
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. 

Azonna l i s z á l l í t á s r a 
mindén mennyiségben kapható. 

Védjegy Védjegy 

- - ; 

„A T L A S" 1 

: A czelidömölki kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, (' 
hogy a Dunántúli h. é. vasút Zalabér—' 
Sárvár—Bükk—kőszegi vonala részére : 
Kagvkócsk község határában kisajátított j 
bitiokterületekről elkészített összeírás, j 
térkép és egyéni kimutatás hitelesité- I 
sere' 1916. július hó 6-ilc napjának! 
déielőtti 9 órája Sárvár vasúti álloiná- i 
sára tüzetett ki. i 

Értésiti az érdekelteket, hogy azok j 
kiknek a kisajátítás, tárfogat, valamint j 
a Iiirtokösszeirá8okba bevezetett szolgai-
ni!:. vagy jogosultságok ellen kifogásaik ) 
vannak, errft vonatkozó észrevételeiket i 
a fentebbi határnapon a hitelesítő bízott- ' 
Ságnak előterjeszthetik. 

Azokat pedig, kiknek a kisajátított ! 
területekért járó s az egyéni kimutatás- i 
ban kitüntetett kártalanítási vagy kisajá- , 
titási összeg mennyiségére nézve vannak , 
ellenvetéseik, vagy akik ezen összegekre j 
bármilyen oimen igényt tartanak, föthivja, j • • 
hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényei-.j 
ket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916. i 
évi június hó 25-ig annál bizonyosabban I 
jelentsék be, mert a bíróság tekintet '• 

£ ü ^ g ^ k i s e b b - n a g y o b b l a k á s s a l k e d v e z ő t e l t é t e l e k 
talanitási összeget az egyéni kimutatás J , , n / - w « - | r | ct* 1 o l €• /fi á\ 
adatainak" megfelelően fogja kiutalni, a j 111011611 C&J£L\JMJLÍlCLL KZÍCllXKJm 
kisajátított területekre bekebelezett vagy 
leiülkebelezett terheknek tőrlését pétiig 
hivatalból fogja elrendelni. 

Az egyéni kimutatás, térkép és 
birtokösszeirás a telekhivatalban felek 
i.ltal megtekinthető " , 

Kelt Czelldömölk, 1916. június 2-án. 
Dr. Koltay s. k. kir. járásbiró. 
A kiadmány hiteléül 

Rozman kir. telekkönyvvezető. 

Asbestcementpal agyár 
SrrudapeatRészvénytársa^ Sjíffi 
Központi iroda: Bndapest, V., Dorottya-u. 6/a. Gyár Budafok. 

Egy jol jövedelmező Jakóház 

Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségében. 

Eladó ház . -
Czelldömölkön Baross-utca 36. számú 

sarokház, 
me'- áll 2 szoba. 2 konyha, 2 éléskamra 
s a hoRá arnkseges mellékhelyiségekből, 

olcsó áron azonnal e ladó .—— 
Bővebb értesítés nyerhető: 

i . l i - n S á n d o r háztulajdonosnál. 

Jiyonttalta és* kiadja : Dúikgreve Nándor Czeihlömölk. 

XXXII ik magyar királyi 

jótékonyé élu állam sorsjáték. 
Ezen pénz-sorsjáték reiiu-llielö tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog 

-fordíttat RÍ. Ezen sorsjátéknak Összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes ér-
1 ' téke 475.000 koronára rug készpénzben. 

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben. 
'«""' Továbbá: ' 

1 fónycr. — — SO.000 K készp. 2 ny r. á 200 K 4.ÖO0 K készp. 
1 „ — — 20.000 „• „ * ~ I M I 6.000 „ ,-
t „ — — 10.000 „ „ 100 „ ,, 100 „ 10.000 „ 
1 V. — — 5.000 n t» 200 „ 50 „ 10-000 „ 
5 nyer. á 1000 K 6.003 it n 2500 „ ,. 20 „ 50.000 „ „ 
& „ „ 500 ., 2.500 ii »t 12000 „ ,. 10 „ 120.000 „ „ 

10 ., „ 860 „ 2.000 .. ,,. 14885 nyer összesen 475.000 K k é s i p . 

Hozás visszavonhatatlanul 1916. évi június hó 15-én. 
—7—Egry sor aj ejt y á r a 4 k o r o n a . 

Sorsjegyek az összeg-e lőzetes beküldése mellett a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budapesten 
Vámpalota) portómentesen küldetnek, czcn;;iviil kaphatók valamennyi posta-, adó- , v á m - é s sóhiya-

'álnál, az ös8zes_3:asuti á l lomásokon s a legtöbb dohánytózsdében és vál tó-üzletben. Játéktervet in-

I g a ' z f l l í f e á f c 


