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A jövő gabonája. 
: Hazánk gabonát termo földje ho

zam-képességének fokozása, valamint a 
termelt gabona minőségének minél ma
gasabbra való emelése, már hosszabb 
idő óta nagy gondja a földniivelésügyi 
kormánynak. E nagyon fontos közgaz
dasági cél elérése érdekében minden 
irányban megtörténtek a nagy munkát 
és kiadást követelő nagyobb intézkedé
sek. Nemcsak a napi. hanem a gazda
sági szaksajtóban is többször lehetett 
olvasni oly örvendetes hireket. amelyek 
a komoly szakismeretek, a lelkiismere
tes, hosszú időt. rendkívüli fáradságos 
előtanulmányt igényelő munkálatok szép 
eredményeiről számoltak be. 

Nemcsak kizárólag a négy fő ga
bona — buza, rozs, árpa és zab neme
sítése, hanem a többi gazdasági termé
nyek, sót még a lóher és lucerna ne
mesítése terén is gyönyörű eredményeket 
ért ei a Magyaróváron létesített állami 
növény nemesítő intézet lelkes, fáradozást 
nem ismerő igazgatója, Grábner Emil ur. 

Több izbén is olvastam az o felette 
fontos gazdasági sikeréről. Itt js, ott is 
próbáltam pozitív hireket szerezni, azon
ban nem sikerült. Elhatároztam, hogy 
magához a forráshoz fordulok. E l is 
utaztam Magyaróvárra s felkerestem Grab-
ner igazgató urat az ő „művész- ottho 
pában. Méltán lehet művészetnek nevezni 
azt. amit .ö produkál 1—-2 éves nehéz, 
igen nagy türelmet, szaktudást igénylő 
munkája révén. Elbámul »z ember, ha 
az ó telepére tép, mert olyan gabonát 
lathat olt, amiről álmodni sem lehetett 
eddig. 

Azt mondani is felesleges, hogy 
szívesen fogadott s mikor elmondtam 

jövetelein célját, a legnagyobb készség
gel közölte, hogy előbb elbeszéli az 
eddigi eljárását, szakszerű felvilágosítá
sokat ad, azután pedig személyesen ka
lauzol telepén, hogy bemutathassa az 
eredményt természetben is. | Elbeszélése 
szerint, — amint ezt tudjak iS; — a 
búzánk 2 soros magú. néha középső 
harmadában 3 magos is. A hosszas ne-
mesitési eljárással ma már 3—-4 soros, 
kitűnő niagn búzák is vannak. Mintegy 
1400 fajta huzanemesitessel foglalkozik 
ezúttal, á nemesítésnél arra is igen nagy 
súlyt helyez, hogy a gabona a rozsdá
tól minél jobban mentes legyen. Öröm
mel jelentette ki, hogy az úgynevezett 
.árpádhalmi" nemesített bnza igen szép 
eredménnyel vált be. Ennél az évi ter
méstöbblet az egyes, az. ország külön
böző részén levő gazdaságoktól beérke
zett jelentések szerint 1—6 mm. veti 
magasabb katasztrális holdanként a régi, 
magyar búzával szemben. Az országos 
átlagtöbblet pedig 2 mm.-hal holdanként. 
Ez a buza igen jó rozsda álló. Több 
évtől fogva kísérleteznek az úgynevezett 
.diószegi" búzával is, de az eredmény 
itt még nem oly teljes, hogy a nagy
közönségnek is átadható lenne a vető
mag. Ugyanígy van ó a „somogyi tar" 
búzával is. Ezekből a remek bu/ákhó! 
hoztam magamnak mintákat, ugy abból 
is, amellyel legújabban kísérleteznek, jde 
erről csak annyit szabad közölnöm, hogy 
liá a kísérletezések eredménnyel járnak, 
ugy ez a buza „korszakalkotó" lesz a 
gazdaságban. 

Nagyban fáradozik Grabner igaz
gató ur, a rozs. ugy az árpa és zab 
nemesitesével is. A 72 szemes rozste
jekből is adott mintákat; az árpa és 
zabból még nem kaphattam. Folyamat

ban vau az linzi árpa és egy állandó
sítandó tavaszi buza nemesítése is; de 
az ez irányú működéR még csak az in
tézet es Grábner Emil ur .belügye". 
Aki ezeket a gabonafejeket látja, az ugy 
fog csudálkozni mint én, mikor meglát
tam és örülni tog, hogy eddigi munká
jával, gondjával sokkal nagyobb ered
ményeket ér el ezekkel a magokkal, mint 
eddig. Az igazgató ur szívesen ád ki 
próba magokat 1 - 2 mm.-át, - több faj
ból is, ha valaki ki akarja próbálni, 
hogy földjében melyik terem jobban. 
Ezeket a gabonákat látni kell, csak akkor 
lehet kűlömbséget tenni a „régi" és „uj" 
között. Késznek nyilatkozott az igazgató 
ur arra, hogy — ha a gazdaközönség
nek kedve van hozzá, — Magyaróvárolt 
megismerteti a gabonaneniesitést. Ez 
évben nincs már ideje hozxá rendkívüli 
elfoglaltsága miatt, hanem jövő évben 
májusban. 

Én, — mint a gazdaságban laikus, 
tán nem is tudom ngy értékelni a hal
lottakat, minta gazdálkodók, igen üd
vösnek tartanám, ha a gazdaközönség 
saját jól felfogott érdekében ellátogatna 
Ovárra. ahol bőségesen szerezhetne na
gyon üdvös tapasztalatokat. 

Ezen rendkívül tanulságos ismerte
tések és a módfelett lekötelező előzékeny
ség után, megköszönvén az igazgató ur 
nagy. szívességét távozni akartam azzal 
a nagy örömmel, amit .nekem a látottak 
okoztak, de az igazgató úr ujabbi elő
zékenységgel lepett meg. Mellém adta 
egyik kedves segítőtársát, a vegyészét s 
megkért, tekinteném meg a gazdaságban 
is az eredményeket 0 elfoglaltsága mi
att nem jöhetett el, hanem térképszerű
ién adta ki az intézkedést, hogy a Fri
gyes főhercegi uradalom azon tábláit 

Több garnitúrával rendelkező cséplőgéptulajdonos 
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tekintsük meg, amelyekben• „dlóaaegi" 
és a rsomogyi tar- buzit már rendes 
gazdaság keretiben veiik. Ugyanis ai 
urad. igazgatóság beleegyezésével Werner 
Fenne urad. főintéző ur jött Grábner 
igaagató ur segítségére a tekintetben, | 
hogy gazdaságban is kipróbálják az 
eredményt. Kocsit fogadtam es kihajtat- I 
tunk az uradalom „ Paprét" nevű gyö- 1 

nyórü, valóban minta-gazdaságába. A 
főintéző ur nagy előzékenységgel, de • 
határozottan nagy őrömmel mutogatta 
a sjebbnel szebb diószegi és somogyi tar j 
búzatáblákat. Mily óriási külömbség a j 
„régi" és „uj" között! Itt a természet
ben lehet igazán látni a nagy eltérést. ! 
Mily szép zöld hatalmas levelű száron j 
áll az „uj", a vele szomszédos földön i 
levő rozsdás, gyenge szárú „régi"-vel 
szemben! Hoztam ebből is mintát. A fő
intéző ur az 50—60Jtoldas táblákon 
legalább 3 mm. többletet vár. Készsége
sen vállalkozik ő arra, hogy az ex őszi 
cséplésnél a gazdálkodóknak bemutatja 
as eljárást és a szép- eredményt. Csak 
elére közölni kell vele. 

Tán nem mondok merészet, amikor 
azon véleményemnek adok kifejezést, 
hogy a kegyes Gondviselés megengedte 
azt, hogy. amikor édes hazánktól a 
kegyetlen ránkerószakolt háború nem
csak a drága h^mivér ontásával, 
de az anyagiak terén is óriási ál
dozatokat követel: az édes haza földje 
aa uj vívmányok révén bő kárpótlást 
adhat az anyásnak egy részében azzal, 
hogy több gabonát termelhetünk- ugyan
akkora földön. Amikor a feltétlenül szük
séges magasabb adózást kell viselnünk 
— szerintem kétszeres erővel kell azon 
lenni, hogy a föld hozam képességét nö
velhessük. 

Kecskemétit/ István 

Milyen közállapotok várhatók 
a háború után? 

(Folytatás.) 

A háború után megoldandó köz
gazdasági problémák egyik legfontosab
bika, de egyben legnehezebbike is az 
Amerikába kivándorolt honfitársaink 
visszatelepítése. Az a nagy vérveszteség, 
amelyet hazánk a világháború aialt el
szenvedett, a normális népesedési moz
galom törvényei szerint csak igen las
san lesz pótolható. Évtizedekre lesz 
szükség, mig e téren a háború előtti 
állapotot elérhetjük. De amilyen rend
kívüli események idézték elő ezt a köz
gazdaságunkra nézve oly kÖrbs állapo
tot, éppen oly rendkívülieknek kell lenni j 
az eszközöknek is, melyekkel" a bajon 
segíteni akarónk. E rendkívüli segély
forrás hazánknak itl is rendelkezésére áll. 

Köztudomású dolog, hogy sok száz
ezerre megy azoknak száma, kik az 
utolsó évtizedekben hazánknak bucsut 
mondva, Araerikába vándoroltak. Ha 
erőteljes és egészséges koriríányaktiók 
ezen tömegeket vissza vándorlásra bir-

jík, ugy a háború ütötte sebek, népe^ 
sedésünk terén rövidesen behegeszthe
tő*. Soha kedvezőbb körülmények egy 
visszatelepítési mozgalom részére nem 
kínálkoztak, mint a háború után. 

Kivándorolt honfitársainknak a bá
bom alatt nemzetiségükért sokat kellett 
saanvedniök. Nem ismeretlenek előttünk 
azok az eszKöxök, amelyekkel ellensé
geink, H központi hatalmak kivándorlóit, j 
még lia azok időközben Amerikában 
polgárjogot is nyertek, társadalmi és ; 

gazdasági téren egyaránt vexilják. Két- j 
ségtelen, hogy maga az ottani kormány-
zat is ellenséges érzülettel, gyanús szem- i 
mel nézte honfitársainkat A guny, a 
lekicsinylés a megvetés eszközeivel har- j 
colt ellenünk' az amerikai sajtó túlnyomó 
része. Amerikai honfitársaink talán a j 
mostani időben érezték először valója 
ban, hogy mit jelent az, idegenben ha-, 
zátlannak lenni. A~ francia es angol 
concentrátiós táborok tudnának csak 
bizonyságot tenni, mennyien kísérelték 
meg, hogy Amerikából szabaduljanak, 
hogy hazajöhessenek. Ezrekre megy 
azoknak száma, - kiket Irancia és angol 
hadihajók szedtek le az Európába in
dult hajókról. Bizonyossággal állíthatjuk, 
hogy ezen világháború .honfitársaink 
többségével már az itt vázolt okokból 
is, megteremtette a visszavándorlásra a 
lelki dispositiót. . 

De gazdasági okok is segítségére 
jönnek a háború után egy visszatelepí
tési actiónak és pedig ugy az amerikai, 
mint a mi várható gazdasági viszonya
ink. Tudott dolog, hogy a háború alatt 
kivándorolt honfitársaink legtöbb helyen 
igen súlyos gazdasági helyzetbe jutottak. 
A Í amerikai gyáripar nagyrésze felcsa
pott ellenségeink részeire hadiszállítónak. 
Sok ezerre megy azoknak a száma, kik 
ezáltal válságos gazdasági h-dyzetbe 
sodródlak. Ott állt elöltük a szomorú 
alternatíva, az éhezés, vagy ellensége
ink javára öldöklő eszközök készítése, 
honfitársaik ellen. Tudjuk, hogy ez i 
utóbbit mint hazaárulást, magyar és ' 

E m l é k e z e t ? 

Ab igen . . . emlékszem, akkor kikelet volt... 
Harmatcseppben lürdüti a szép napsugár. 
Minden olyan szép volt, mmden ugy ragyogott 
Madárdaltól hangzott a kies határ; 
Az én szivemben is ragyogó tavasz volt, 
örömmámoros es boldog voltam én. 
S/ivem- beragyogta, szivem körülfogta, 
Valami magasztos tuivilági fény. 

Most, oh mostan ősz van, bánatos sürii ŐSZ 
Most is van harmatcsepp s törött napsugár^ 
Ámde mostan, mintha bujába, ragyogua, 
Olyan mélabús az egész láthatár, 
Szivemet a tavasz szinten elhagyta már. 
Az ő ragyogása már tiem az enyém, 
De az a titkos lény, még most is ott csillog, 
Még most is ott ragyog szivem fenekén. 

Róka Endre telelonista. 
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H I R E K. 
A megyéspüspök Czelldömölköa. Mint 

megírtuk, gróf Mikes János megyéspüspök 
tegnap délután 6 óra elölt Czelldömölkre 
érkezett; az ünnepélyes fogadtatás a templom 
elölt történt, hol a püspököt az iskolás gyer
mekek és számos hivő várta. Fogadtatás után 
a templomba vonult kíséretével s rövid ima 
után a szószékre ment és rövid szent beszé
det mondott; manna megtartotta az úgyneve
zett hadilitániát, mely után az apátsági szék
házba ment, hol a bencésrendnek szívesen 
látott vendége. Ma reggel 8 órakor kismisét 
mond a püspök, utána szentbeszédet tart, 
majd közvetlen utána kiosztja a bérmálás 
szentségét A funkció végeztével küldöttségek 
fogadása lesz. Délben az apátság a megyés
püspök tiszteletére, ebédet ad, melyen meghí
vott vendégek is részt fognak venni. A dél
utáni isteuiszplgálatol szintén a püspök fogja 
végezni; majd ozsonna után ugy 5 óra tájban 
Jánosházára megy, hol holnap lóg bérmálni. 
A megyéspüspök illeni tartózkodása alatt 
több látogatást fog tenni. 

A hadisegély bővítése. Bécsből jelen
tik: A háború lolyamáu fölmerült annak szük
ségessége, hogy a mozgósítottak hozzátarto
zóinak t-egélyezésére vonatkozó törvény több 
intézkedését a megváltozott viszonyokhoz ké
pest módosítsák. Eredetileg segélyre igényt a 
feleség, a házassági utódok és a szülők, a 
testvérek, az após es az anyós, továbbá a 
törvénytelen anya és a "törvénytelen gyerrao-
kek tarthattak. A háború folyamán azonban 

n é m e t kormányrendele tek tiltották. Cse- I rendkívül segélyre jogosultnak ismerték el 
kély része a szenvedéseknek, melyeket 
honfitársainknak ellürniök kellett, jutott 
idáig tudomásunkra, mert hisz Anglia 
még a postát is elkobozta; de a tudot
takból is joggal következtethetünk arra, 
hogy honfitársainkban, kiknek lelkileg 
és gazdaságilag már két év óta annyi 
jogtalanságot kellett elszenvedniök, erő
sen kialakulhatott a vágy, az idáig ta
lán sokat ócsárolt hazai közállapotok 
után . . . 

(Folyt kov.) 

mostoha gyermekeket é= mostoha szülőket, 
valamint a bevonult feleségének törvénytelen 
gyermekeit is, akiket a házasságba magára' 
hozott. Ezenfelül a nevelt gyerekeket és ne
velő szülőket, amennyiben nincs megfizetett 
nevelésről szó és végül a bevonult törvény
telen anyjának szülőit is, bevonták a segélyre 
igényt tartok körébe. Ama gyermekek, akik a 
ferj bevonulása utan születtek, szintén a se
gélyre jogosultak közé sorozandók. A bevo
nultak feleségeinek áz állami segély akkor is 
megadandó, ha mellékkeresetük van, amely a 
hUfeotartás megjavítását jelenti, de nem a 
behívott jövodetmanek pótlását 

Egy jól jövedelmező lakóház 
több kisebb-nagyobb lakással kedvező feltételek 

mellett azonnal eladó. 
Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségében. 
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Kormányrendelet a zsirneműek lel-
nasználásáról. a kormány rendeletet adott 
ki a ssirnem&ek ipari célokra való felhaszná
lásának korlátozásáról. A rendelet szerint 
emberi táplálékul alkalmas szaluimat, zsírt, 
természetes — akár Iriss, akár olvasztott — 
vajat~mesterséges vajat vagy margarint más 
célra, mint emberi táplálkozás céljára fel
használni, feldolgozni, idegen anyaggal keverni 
vagy egyébként átváltoztatni tilos. Ha ezek az 
élelmi cikkek bármely okbúl emberi táplálko
zásra alkalmatlanná válnak, az illető tulajdo
nos ezt a mennyiség és zsirnem megjelölésé
vel köteles a magyar olaj és zsiripari köz-1 

pont részvénytársaságnak (Budapest, V.. Do- : 

rottya-olca 1. sz.) bejelenteni. A központ az 
ilyen készleteket a megállapított hivatalos 
árakon átvenni köteles. Azonban többet, mint 
az emberi táplálékra alkalmas zsirnemü árá
nak 80 százatékát ezekért a zsiradékokért 
nem adhat Ennek az a célja, hogy a kész
letek tulajdonosai mesterséges utou ne tegyék 
emberi táplálkozásra alkalmatlanná az esetleg 

-magasabb arakon értékesíthető zsirkészleteket. 
Vasutas Szövetség Czelldömölki kerü

lete által f.-hó 11 és. 12 én megtartott teke-

versenyen az I-ső dijat Bayer Géza kösköcski 
helyettes jegyző 15 babával nyerte el. Il-ikat 
Klaffi Mihály Máv trodakezelő 14 baba, szét-
dobas 7 babával. III-ikat Komatits Er.iő ék
szerész _14 baba, szétdobas 3 babával.'IV iket 
Illés János Máv raktárnok 14 baba, szétdobas 
O babával. V-iket Komatiu Ernő ékszerész 13 
babával. Vl-ikat Illés János Máv raktárnok 
12 baba, szétdobas 3 babává). VH-iket Para-
patics Ferenc Máv fékező! 1 / baba, szétdobas 
2 babával. VIII-ikat Horváth József cipész
segéd 12 baba,-szétdobas 0 babával. IX-iket 
Bayer Géza helyettes jegyző 11 baba, szét
dobas 3—f» babávaL I- iket Komatits 'Emfi 
ékszerész 11 baba, szétdobas 6—0 babával. 
XI-iket Illés János Máv raktárnok 11 baba,. 

""szétdöbáS^S babával. Xlf-iket Horváth József 
cipészsegéd 11 baba, szétdobna 2 babával. 

. Eladatott 900 szám, mely mán 270 korona 
vétetett be, kiadás 175 korona volt.' maradt 
tiszta bevételként 95 korona. Ezen összeg 
három részre osztatott el; a helybeli Vörös-, 
kereszt egyesület javára 25 korona, a helybelr-
TWttő állomás javara- 25 korona és a kerület 
könyvtára javára 45 korona fordíttatott. 

:-k tizennégyeves szakaszvezető.—A 
negyedik kerületi kapitányság epületében levő 

- gyermekrendÖTségre egy honvédszazados egy 
' 14 esztendős, katonaruhába bujt gyereket 

hozott be. Géguss Dániel rendőrtanácsoshoz, 
iá kis katona Hinkler József 14 esztendős 
szakaszvezető volt, aki mar megjárta a harc 
teret is és az orosz hadszíntérről került visz. 
sza Budapestre. Még a mult évben csatlako
zott a -30-ik honvédgyalogezred egyik menet
századához s azzal vitézül is harcolt fent 
északon. Vitézsége jutalmául nevezték ki sza-
kaszvezetövé és a századosa annyira megsze
rette, hogy visszahozta magával Budapestre, 
hogy iskoláztassa a derék fiút Az iskolában 
azonban Hinkler József az ellenkezője lett 
annak, ami a harctéren volt. Iskolakerülő lett, 
aki bajtársait is rosszra csábította s igy ke
rült a rendőrségre. Ott aztán kihallgatás köz
ben egyszerre csak arról panaszkodott, hogy 
rosszul van. Kiment a félreeső helyre s ott a 
ruhájában elrejtett revolverrel halántékon 
lőtte magát. Mire a mentők kiértek, a kis 
szakaszvezető halott volt 

~~ Orosz fogságból. Bergír Manó, Kövesr 
Paula helybeli kézimunkaüzlet tulajdonos uno
kafivére, két hónap óta orosz fogságban síny
lődik. Most levelet irt, hogy Nagy Lajos czell-
dömölki lakos szintén orosz fogságban van a 
a cime: Stancia Kosulina Zlakazova fabrik 
arámii Zel; Dor. Omstk. 

Kevés lesz a gyümölcs. A gyümölcs 
nemcsak egészséges eledel, hanem a szegé
nyebb népnél kenyerpAUékol is szolgál. Sajnos, 
hogy a vidékünkön nem számilhatouk oly 
termésre, amely az említett célt is szolgálná. 
Alma, körte úgyszólván semmi <em lesz, a 
többi gyümölcsnemből is csekély termés Ígér
kezik, csupán cseresznye és meggyből várha
tlak jobb termést, de ezt is kisebbíteni fogja 
a fák levélbetegsége, mely nem engedi a 
gyümölcs teljes kifejlődését, hanem idő előtt 
lehullik. 

Mikor lesz vége a háborúnak? Egy 
kabalista olvasónk szerint erre a kérdésre igen 
könnyen megkapjuk a feleletet, ha királyunk 
és a német császár születésének évét, kunit, 
trónralépésének evét és uralkodasának idejét | 
összeadjak és azt meglelezzük. Tehát: 
^——Ferenc József születeti 1830 évben 

életkora 86 éves . 
— trónra lépett ; 1848 évben 

uralkodik 68 éve. 
Ennek a négy számnak az összege : 3832. 

Vilmos császár született 1858 évben 
életkora 58 éves 
trónra lépett 1888 évben 
uralkodik 28 éve., 

Ezeknek a számoknak összege szintén 3832. 
Ha most ezt a számot megfelezzük, akkor 
1916 ot kapunk. Ebből tehát az következik,-
hogy a békét erre az évre várjuk. Hát csak 
várjuk t ';* 

árvizkárosuh*^élixíigdT^lapjának" javára'^ 16 
koronát adományozott Fogadja ezen ssives 
adományért hálás köszönetemet Göttmann 
Bódog liget felügyelő. > 

Most Ma délntán 6 órakor és este fél 
9 órakor ismét szenzációja van a helybeli 
mozinak. A gazdag műsoron szerepel a 
>Martalék< cimu nagyhatású, 4 felvonásos 
dráma, Asta Niet-eunel a főszerepben. Eredeti 
felvételek a háborúról, továbbá vígjátékok és 
humoros képek fogják a megjelenteket szóra
koztatói a mai előadásokon. 

l e s e minden ország hibájáról és 
Magyarországról. A magyar tin kedves és üde. 
fantáziájának a bizonyítéka az a kis mese, | 
melyet Kolozsvárról Papp Ede IV. osztályú 
elemi iskolai tanuló küldött be a >Gyermek- i 
védelem* cimü lapnak: Ked/es Szerkesztő ' 
bácsi!-Ezt a történetet én irtani. Tessék kö- j 
zölni, hogy mindenki tudja meg miért hibásak : 
az országok. A szerkesztő bácsit sokszor fld- I 
vözli Papp Ede IV tk elemi tanuló. — Adoma, j 
Az angyalok, mikor a ven ördögöt megfogták i 
és lelökték az égből, ekkor testrészei szet-za- | 
kadva különféle országokba estek. Az egyik i 
keze Spanyolországba esett és a spanyol azért 
olyan nagyon-nagyon lusta. A másik keze 
Olaszországba esett és az olasz azé r t - olyan | 
kapzsi. A szája Oroszorszáv ba esett és az 
orosz azért olyan falánk) Németországba esett 
a feje, a német azértyoly okos, de trainpli. 
Bulgáriába esett az egyik lába, <a bolgár azért 
oly fürge, de furfangos nép. Törökországba 
esett a fejéből a sok babona, a török azért 
olyan pogány, kétfelesegü nép. A szerbek or-

attgába egy olyan ktfejezhetutlen 4*saa.eaelL„'_ 
a szerb azért oly gazember, 0 intézte a világ
háborúi. Szóval minden országba esett egy 
része és ezért mindet forszáénak van valami 
hibája. Magyarországba semilyen része sem 
eseti, Magyarország azérl oly jó, hibátlan or
szág. A Szerkesztő bácsit mégegyszer ü d v ö z l i 
Papp Ede IV-ik elemi tanain. Érdemes, hogy 
a kis mese szép ötlete éa bájos közvetlensége 
megmaradjon.. 

Jégkár-bizfositásokat a legelőnyösebb 
feltételek meiien felvesz, osztálysorsjegyeket 
elad: Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
Czelldömölkön 

Adományok a lebeinlt kainak ré
szére. A czelldömölki Vöröskereszt-korház 
és vasúti Udi tő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
GyOmoíey György (Inla) naponta 10 I . tej, 
dr. Balassa Jen.'ue 1 hordó sör és 100 K, 
Heimler Adolf Fiai 2 kg. pörkölt-kavé. 5 kg. 
hydrupát, 2 kg. teát. Alsóság község 85 drb. 
to|ás, 15 fej saláta, 14 K 59 fillért. Vasutas 
Szövetség CzeildömölJtt\Jurfllete tekeverseny 
jflvedetmebőt -VírBskereszt-egylet- és udHőSS 
50 K, i'euisch Gyuláné 30 K, Kuli Jrizsei 8 K 
75 fili.. Rokkant-alapra Lázár Ferenc 40 K. 

Tanítójelöltek hadi képeiité tanfo
lyama. Üdvös rendeletet bocsátott ki a kul
tuszminiszter, amelyben megengedte, hogy 
azok a tanítojelöltek, akik az elrault évben 
végezték a tanítóképző negyedik évfolyamát 
és bevonulásuk miatt képesítő vizsgát m-m 
tehették, májas 25-től — június 25-ig megtar
tandó hadi képesítő tanfolyamon rtsttvehes-
senek s ennek elteltével képesítő vizsgát te
hessenek. Azok a tanítójelöltek azonban, akik 
a harctéren teljesítenek szolgálatot, ezen tan
folyamra nem kaphatnak szabadsagot. 

Kemenesaljái Kfeg. Hitelbank 
Részvénytársaság Ctelldömolk 

Az Osztrák Magyar Bank mellékhelya. 
Első Magyar Altalános Biztosit6 Társaság 

kerületi loaiyiiktége. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

KölCS&BÖket nyúltunk: é r t é k p a p í r o k r a . 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett. • 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
Jelzálafl-kölcsönoket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk.. 
Beváltunk szelveuyeket,kisorolt érték pepimkat 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadlak. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megérzés vegeit átveszünk mindennemű 
értékekel. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk. 

Elfogadunk: tüz, élet és jeg biztosításokat az 
Első- Magy. Ált. Bizt társaság réssére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
- -eszközöljük. 

A Banküzlet körebe tartozó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

Intezetünk kebeleben működő .Önsegélyző 
Hitel-Szővetkezet< kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

P E R G E T E T T a k á c m é z 
k a p h a t ó Weber Gyula tanitó méhészetében Vönöczkön. 

- ^ Kilónként 4 koronáért.,. ...... 
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íiJiiiL telftKmTvrtttóTsa^OTnii i é 1 teszi, 
hogy a Dunántúli h. é. vasút Zalabér— 
Sárvár—Bükk —kőszegi vonala részére 
Nagyköcsk község határában kisajátított 
birtoklerülftekró! elkészített összeírás, 
térkép és egyéni kimutatás hitelesíté
sére 1916. július lul ö-ilt napjának 
délelőtti 9 órája Sárvár vasúti állomá
sára tüzetett ki. 

Értesiti az erdekelteket, hogy azok 
kiknek a kisajátítás, térfogat, valamint 
a birtokösszeirásokba bevezetett szolgal
mak vagy jogosultságok ellen kifogásaik 
vannak, erre vonatkozó észrevételeiket 
a fentebbi határnapon a hitelesítő bizott
ságnak előterjeszthetik. 

.Azokat pedig, kiknek.a kisajátított 
területekért járó. s az egyéni kimutatás-
ban kitüntetett kártalanítási vagy kisajá
títási összeg mennyiségére'nézve vannak 
ellenvetéseik, vagy akik ezen összegekre 
bármilyen cimen igényt tartanak, fölhívja, 
hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényei
ket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916. 
évi június hó 25-ig annál bizonyosabban 
jelentsék be, mert a bíróság tekintet 
nélkül a később jelentkezők észrevéte
leire és igényeire a kisajátítási és kár
talanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a 
kisajátított területekre bekebelezett vagy 

'felülkebelezett terheknek törlését pedig 
ivatalbol fogja- elrendelni. —: !—— 

Az egyéni kimutatás, térkép és 
bir okösszeirás a telek hivatalban felek 
állal megtekinthető 

• Kelt Czelldömolk, 1916. június 2-án. 
Dr. Koltay s. k.--kir. járásbiró. 
A kiadmány hiteléül _ i; 

1 központi kir. telekhivataltól, 941/914. közp. számhoz. 
J e g y z é k e 

fíüyia>az^tirtia r i r-rifH>antuli h. é. vasul-csáktornya^-iikki vonala rjjgazériiSzaj,, r | 
bér és Batyk község határában, ugyanannak pozsony—szombathelyi vonala ré
szére Hegyfalu és Keniényegerszeg községek határában a m. kir. államvasutak 
nyugati vonala részére Nagysitke és Sárvár községek határában a cs. kit. szab. 
déli vaspálya kanizsa— lajtaszentmiklósi vonala részére Felsőbükk és KözépbBkk 
községek határában a sopron—kőszegi h. é. vasút részére Alsólászló és Rötreo-
dek községek határában, végre a kőszeg—szombathelyi h. é. vasút részére Kő
szeg község határában kisajátított birtokterülefek központi telekkönyvezése cél
jából elkészült kisajátítási zármunkálatok hitelesítésére kitűzött határidőnek. 
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117/VI. 

II. 
117/V. 

III. 
IV. 
V. 

V I . 
V I I . 
I X . 

Rozinán kir. telekkönywezetö. 

Nyomtatu és kiadja: Dinkijreve Nándor Czelldömolk. 

Két tágas 
r a k t a r h e l y i s é g 

azonnal kiadó. 
— A raktár teljesen tűzmentes. — 

Értekezni lehet a háztulajdonosnál 

Hollósy-tér 22. szám. 

ptlegvételre^ 
k e r e s e k 

egy könnyű 1 lovas kocsit, 

egy vagy két üléssel. 

Cim a KIADÓBAN. 

VIII. 
IX. 
XI. 

XII. 
38/XXVLf 

XIII. 
XIV. 

|38|XXVTJI 
XV. 

.Zalabér (hév) 
> (dunántúli hév. csáktornya-ukki v.)| 

Batyk ~(bev) -
> (dunántúli hév. csáktornya-ukki v 

ZalavégJWy) . ' --
Baltavár (hév) 
Hosszupereszteg (hév) 
Bögöte (hév) 
Vashosszufalu (hév) 
Nagyköcsk (hév) 
Káld (hév) 
Vásárosmiske (hév) 
Gércze (hév). 
Kissitke (hév) 
— » (máv, nyugati vonala) 
i e u i c K i a i u ^iievj " 

XVI. 
XVII. 
XVIII 
XIX. 
X X . 

XXI. 
141/V1I. 

XXII. 
141/VI1I. 

Eladó h á z . 
Czelldömolk jn Baross-ntca 36. számú 

— s a r o k h á z ^ - ^ 1 _ 
mely áll 2 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra 
8 a hozzá szükséges mellékhelyiségekből, 
. _ olcsó áron azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető: - ; ' -
r ^ i n h r r - l i á s t n l a j d o n o s n i 

X X I i I . 
XXIV. 
XXV 
X X V I . 

X X V I I . 
XXVIII. 
17/XIV. 
17/LIII. 
XXIX. 

Sárvár (hév.) 
> (máv. nyugati vonala.) 

Sár (hév.) 
Rábasömjén (hév) 
Rábabogyoszló (hév) 
Alsúpaty" (hév)—= 
Felsőpaty (hév.) 
Zsédeny (hév.) . 
Hegyfalu (hév) 

> (dunántúli hév. pozsony—szombathelyi v. 
Keményegerszeg (hév) 

(dunántúli hév.pozsony—szombatit, v. 

XXX. 
XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 

XXXVIII. 
XXXIX. 
294/XX. 

XL. 
294/XXI. 

XL! . 
XLIi. 

294/XXI. 
XLIII. 

Porládony (hév) 
Mesterháza (hév) 
Csernelház (hév) 
Dainonya (hév) 
Bő (hév) : . 
Bük (hév) 
Felsőbük (cs. kir. szab. déli vaspálya.) 
Középbük (cs. kir. szab. déli vaspálya.) 
Csepreg (hév) 

66 
4 

207 
1 

170 
5 
1 

43 
127 

1 
342 

1 
1 

48 
10 
2 

) j l l l 
4 
3 

Alsószakony (hév) 
Felsöszakony (hév) 
Nemesvis (hév) 
Káptalanvis (hév) 
Zsira (hév) 
Locsmánd (hév) 
Répczemicske (hévl 
Répczesarud (hév) 
Borstnonostor (hév) 
Alsólászló (hév) 
„ » (sopron—kőszegi hév) 
Felsőlászló (hév) . 

> (sopron —kőszegi hév) 
Répczekethely (.hév) 
Rfilrenrlek (hév) . • j 

Í » (sopron—kőszegi hév) 
Kőszeg (hév) 
„r i j f e^s^g^^^^^athe lp hév) 

52 
7 
7 

19 
40 

175 
5 
9 

357 
36 
85 

127 
70 

5 
432 

63 
201 

92 
111 
19 

12 

35 

49 
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