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Milyen közállapotok várhatók 
'_ a háború után ? 

(Folytatás.) 

^A belső gazdasági okok, amelyek 
egy visszatelepítési mozgalmat a háború 
után erősen elősegítik, szinte _kézen 
fekvők. A háborúban elpusztult munka
erő a létező munkaerő értékét lényege
sen emelni-fogja. Ha a kivándorlás, a 
munka alkalom hiányában, illetőleg a 
munka értékének csekélyebb limorálá-
sában találta eddig indokát, ugy e té
ren a háború után nevezetes jaíiilás 
várható. Sok szó esik már most is — 
és valószínűleg a világháború tanulsá
gai nyomán tettekre is fog felváltódni 

egy egészségesebb birtok politikáról. 
A Kivándorlók tufiryómo^aágy feszerr 
földmivelési üzemi ágból került ki. Oka 
e kivándorlási mozgalomnak, hogy az, 
akinek még a hozzávaló tőkéje is meg 
lett volna, nem tudott csekély gazda
sági erejének : megfelelő kisbirtokhoz 

kivándorlás, innen vesztek el a legér
tékesebb elemek és ezek visszaszerzé
sére kell a legtöbb gondot fordítani. 
Nincs kétség benne, hogy há azoknak 
az elemeknek, akik többé- ke vésbbé 
Amerikában kis pénzt is kerestek, tu
domásukra jut, hogy a megyéjükben, a 
falujukban föld szerezhető, vagy hogy 
á vagyontalan elemek is a foidmivelé| 
terén 'tisztességes, boldogulásukat bizto
sító megélhetést találhatnak, ugy töme
gesen fogják megragadni a kínálkozó 
alkalmat a hazatérésre, amelyre a sok 
megaláztatás, megpróbáltatás után lel
kileg ugy is már dtsponálva vannak. 
Nem tartozik e cikk keretébe annak? 
megvitatása, hogy ezen egészséges, jö
vendő birtokpolitika miként alapozandó 
és viendő' keresztül, itt csak azt ákaz-
juk leszegezni, hogy jövőre senkinek^ 
aki mezőgazdasággal akar és tud fog
lalkozni, ne kelljen földbirtok hiány 
vagy megfelelő tisztességes megélhetést 
biztosító munka alkalom hiánya miatt 
kivándorolni, illetve ha mint kivándo-

inlensivilásra, ha megbocsátó kormány
intézkedések segítik azi be. Nem azt 
értjük ezalatt, hogy desparádóknak, ka
landoroknak, a vagyon ellen súlyosan 
vétkezőknek anineslia utján a vissza-
jövetel lehetővé tétessék; hanem egyet
len szakasszal lehetővé kell tennij:^-
visszajüvetell azok részére, akiknek az 
a katonai szolgálat alo! való' kibújásuk 
miatt, ezideig lehetetlen volt. Súlyos 
büntetés,.több éves ulánszolgalat várt 
eddig ezekre s„tudott dolog, hogy szám
talan esetben egyébiránt értékes elemek 
visszatérése vált ilyenképpen lehetet
lenné. Fel kell tenni és követségünk 
és konzulátusaink tehetnek erről tanú
ságot., hogy oltani honütársainkv__=r 
akik a hosszú békeszolgálattól idegen
kedve' távoztak e hazából, vagy nem 
tértek oda vissza — tőme>g^Tr~siettek 
v o l n a a veszélyben torgó haza védel
mére, ha hazajöhettek volna. Nem lenne 
igazságos és nem is lenne az állam 
érdekében ájló dolog, ha • ilyen elemek 
visszatérése, bármily módon hátráltatnék. 

jutni. Jól tuiJiuk,—hogy a kisbirtok—a I rolt, tovmnaradni.—Nagyon valószínű, i Sőt esetrőbesetré külügyi szerveink által 
refleclansok nagy számához, viszonyítva 
alig keríti forgalomba. A kisbirtok a 
családban öröklődik és ritkán kerül ide
gen kézbe. A nagyobb birtokokra vo
natkozó-parcellázási actiók legtöbb eset
ben egészségtelen alapon a létező föld
éhség minél teljesebb kiaknázásával 
vitetlek keresztül és már ezáiial kizár
ták egy egészséges fejlődés s boldogulás 
lehetőségét. Nagy területeké! pedig, ahol 
a birtok túlnyomó része holt kézben 
van és aho! éppen a./, államfenntartó 
magyar elem lakik, még az ilyen cse
kély mértékű és különben is nem egész
séges alapokon nyugvó parcellázási. aclió 
is elkerült. _ 

Ilyen helyeken vofl legerősebb a 

hogy az a gyári munkás, akit a kény
szer vitt az amerikai gyárakba, ahol a 
szokallap nehéz munkaviszonyukká! sú
lyos küzdelmet folytat,' szívesen fogja 
megragadni az első kínálkozó alkalmat, 
hogy visszalérjen oda, ahova vágyai 
vonzzák: a hazába, a mezőgazdasághoz. 
Hogy az amerikai modern mart üze
mekben kiképzelt számos értékes mun-
ka-rö visszatelepítve, mily nagy nyere
ség lenne fejledő iparunkra, beleértve 
abba az ott elsajátított ipari elveket, 
szokásokat, szellemet, az nem is szorul 
bizonyításra. -

\ visszatelepítési actió valójában 
csak igy lehet hatályos és emelkedhet 
a mostani komoly helyzet megkövetelte 

vezetendő megelőző vizsgálat alapján 
olyanoknak is megengedhető volna bűn
bocsánat utján a.- visszatérés, akiket az 
ifiukoru könnyelműség, méltánylást ér
demlő nehéz viszonyok ós körülmények 
sodortak a bün ul ára. s onnan Ame
rikába, ha egyébiráni oltani életükkel 
javulásuknak, jó ulra térésüknek ko
moly jeleit adták és hasznos tagjaivá 
vállak az amerikai társadalomnak. 
Ilyeneket itthon is használhatunk. Egy 
jól átgondolt -visszatelepítési actió, ha 
gazdaságilag is megfelelőieg megalapoz-
talik, hazánk egész jövő Itjlődésére — 
egy ilyen nagy vérveszteség után — 
kiszámithailan horderővel bírhat. 

Több garnitúrával rendelkező cséplőgéptulajdonos 

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



A drágaság. 
Minduntalan bol itt, tol ott hang

zik fel a panasz a folytonos drágaság 
és az élelmiszerek árainak aránytalan 
emelkedése miatt. Nem kell messze 
mennünk. Csak a szappan árát vegyük, 
amikor darabonként 20 fillérért kaptok, 
ma 2 K 40 fillér. Hát még a többi ? I 
A gabona, liszt, burgonya stb. 

Éitsük meg, hogy a mi földünk a 
fogyasztásra szükséges elsőrendű táp
szerek tekintetében pompás bőséggel 
adja a gyümölcsöt, minálunk.a kiéhez
tetés politikájának sikerét még az angol 
őrjöngés sem merné komolyan hangoz
tatni, tehát csak á termelő és fogyasztó 
közötti viszonyt kell okos diplomáciával 
szabályozni oly módon, hogy a kegyet
len rideg darvini tételt, mely azt han
goztatja, hogy az erösebb legyőzi - és 
megemészti' a gyengét, a magyar milliók 
összeölelkezett hősiességével viselt há
ború tartama alatt függesszük tel. Most 
mikor csaknem minden társadalmi munka 
ós mozgás az itthon maradottak körében 
a jót cselekvés igazán monumentális 
művei gyakorlásában merül k i . a kis-
fogyasztás piacaira is reá kell erősza
kolni a humanizmus és méltányosság 
szellemet és ez a cél el lesz érve, ha 
a fogyasztás nem nyul mohón minden 
beszerzési alUlOUnol ÖM nem 1 temeg 
folyton attól, hogyha'kínálat kimerül és 
meg kell ragadni minden alkalmat kész
let szerzésre Ne féljen a magyar föl
dön senki -attól, hogy elfogy a kenyér, 
hiszen e felől garantál az a hatalmas 
törvényhozás apparátus, amely a—világ
háború tapasztalataival gazdagodva m á r 
kellő időben megtett minden intézkedést 
arra. hogy a magyar föld aranyos b'u-
zá ja rTözsa , árpája minden magyar élő 
kőzött aránylagosan megosztassek. A 

•T Haditermény Részvénytársaság egy olyan 
. .szilárd és hatalmas hábo rús szervezet, 

amely el képes látni ezt az országot 
kenyérre l és.-ha ez a kenyér megvan, 

- akkor nincs joga senkinek panaszra, 
mert a fölösleges kiadásokat, a termé
nyekben való diislálkotlást. a többi em
bertársainknál feltűnően jooban, gazda
gabban és bőségesebben élést határozottan 
tiltja a h ábo rús idők erkölcse . 

A fogyasztók ezt az elvet kövessék, 
a piaccal szemben is az egyszerű fő
zelékek áremelkedését a munkaerő drá
gaságára figyelemmel vegyék tudomásul , 
de azok vakmerő túllépését egy-két napi 
általános bojkottal, a vételtől való tar
tózkodással akadályozzák meg és addig 
a pár napig szorítkozzanak csak olyan 
táplálkozásra, amelyet a becsületesebben 
és méltányosabban érző kínálat bocsát 
rendelkezésükre. 

Mert az egész magyar közönségnek 
meg kell értenie azt. hogy hála a ma-
gyar. föld termő erejének es gazdagsá
gának, mi a hadsereg élelmezésével járó 
terheket és a bevitel hiányát is el tud
juk nélkülözések nélkül viselni, ha a ta
karékosság elve szerint él vagyoni hely

zetére való tekintet nélkül minden em
ber és ha a kereskedelmi forgalom ugy 

• a nagy, mint a kis piacon a „Lében 
i und lében lassen" törvényét nem té-
] veszti soha szem elől. H B. 

H I R E K . 
Bérmálás. 

Mint jelezre is vult, szombaton délután 
fél 6 órakor érkezett hozzánk Sarirárrol gróf 
Mikes János megyéspüspök, ki elé dnkai 
Takácli Martot: löszolgabiró egészen a nagy-
simonyi határig kikocsizott Harangzogás, él
jenzés és kis leánykák sorfala között érkezeit 
a püspök az apátsági székház elé, hol a fő
szolgabíró és Hollósi Rupert apáttal élén a 
bencésrendház tagjai fogadták; Kamondy Ilus 
csinos és szépen elmondott beszéddel üdvö 
zölte a főpásztor! a bérraálandók nevében, 
gyönyörű csokrot nyújtva át-a püspöknek, ki 
szivéiyes szavakkal köszönte meg a lelkes fo
gadtatást. Majd a szamai a elkészíteti lakosz 
tályban átöltözködvén, a rendház tagjaival a 
templomba vonult, hol a kerületi papság élén 
Pálinkás Géza sági espcrespiébános fogadta. 
Bevonulás és az azzal járó szertartások után 
dr. Rogács Ferenc püspöki titkár szép szent 
beszédet tartott, melyben vázoltaTr~bermálás 
szükségességét és fontosságát. A beszéd vé
geztével a püspök hadilltániát tartott, utána 
pedig lakosztályába vonult. Másnap, vasárnap, 
reggel 8 órakor fényes segédlettel kismisét 
mondott a püspök, ntána szentbeszédet, majd 
kiosztotta a bérmálás szentséget mintegy'301 
hívőnek, kiknek legnagyobb része gyermek 
volt Mise alatt, offértoriumra, Vincze Karola, 
a budapesti zeneakadémia énekszakának, ki
tűnő növendéke. Barabás Ernő főtanitó orgo-
nakiserete mellett gyönyörű Ave Mariát éne
kelt. A szép, kifejezésteljes, iskolázott hangon 
előadott ének mely halast telt. Bérmálás 
után fogadta a helybeli kalh. hitközség kép
viseletét, a Vöröskereszt küldöttségét, azután 
látogatást tett a Vöröskereszt-kórházban, hol 
egy beteg katonát bérmált meg. Délben fé
nyes ebéd volt a Szent Benedek-rend szék 
hazában, melyen a püspökön es titkárán 
kívül a kerületi papság- is részt vett. D..'lután 
3 órakor a pü-pök jelenlétében Hantiig János 
keraeiie.-hrtgyeszi plébános .ünnepi litániát 
tartott, ini után a- főpásztor áldás-oszlás kö
zölt lakására ment. Fel 5 órakor titkára 
kíséretében DömOikre ment a püspök özv. 
Szőgyény Marich Ferencne látogatására, hon
nan Jánosházára autózott. Ott a templomtéren 
várták a hivek. A leszálló püspököt először 
dukai Takách Ferenc cs. és kir. kamarás 
köszöntette; majd az elü'járósáp részéről 
Jaszovszky György községbiró, a papság ne
vében Táncsics József plébános üdvözölte. 

"Fogadtatás után a Vöröskereszt kórházában 
tett látogatást, rcájd éjjeli szállására, gróf 
Erdődy Sándor kastélyába tért. Másnap ugyan
olyan rend szerint, mint Czelldömölköu, ki
osztotta a bérmálás szentségét; azután kül
döttségeket fogadott. Délben a plébánián a 
főpásztor tiszteletére ebéd volt, délután pedig 
autón kiment Dukára Takácli Ferenc kamarás 
látogatására, honnan este székhelyére utazott 
A tavaszi bérmálások ezzel be is fejeződtek. 

Űrnapja. A katholikus egyház egyik 
legkifejezésteljesebb ünnepe az űrnapja. Ez az 
ünnep az Oltáriszentség ünnepe. A mult csü
törtöki Ünnepen a délelőtt 9 órakor kezdődő 
szertartást Hollósi Rupert "apát végezte teljes 
segédlettel; a körmenet a nagy sár miatt 
nem vonult ki, hanem a templomban volt 
megtartva.-Ma ismét lesz körmenet, éspedig, 
ha az idő engedi, künn, a felállított négy 
sátor-oltárhoz. 

Egyházi U r . Mikes János grófmegyés-
püspök Zriuyi József sárvári — korábban 
jánosházai — segédlelkészt Szombathelyre 
helyezte elemi- és' polgáriskolai hitoktatónak. 
— A répczeszentgyörgyi püspöki szabadado-
mányozáau plébániát a nálunk is előnyösen 
ismert Horváth Vince volt sárvári segéd
lelkész — legutóbb szombathelyi hitoktató 
— nyerte el: 

Péter-Pál napi gyűjtés. Néhány hét 
múlva harmadik esztendeje lesz aunak, hogy 
megsemmisítésünkre törő ellenségeink ránk 
kényszerítenek a háborút, mely dicsőseget 
hozott a fronton'küzdő katonáknak és dicső
seget az idehaza munkáikodóktiak, akik min
den erejüket megfeszítve siettek hősi hadsere
günk támogatására. A Magyar Vöröskereszt-
egyesület megyei és városi választmányainak 
támogatása scOnet nélkül részlvetl a hadsereg 
munkájában: felállított kórházakat, gondosko
dott önkéntes és hivatásos ápolónőkről, inoz-
góraktárakat létesített és általában mindenütt 
ott volt, ahol működésére szükség - lehetett 
Természetesen minden igen jelentékeny költ-
seggel járt, ugy hogy a legnagyobb takarékos
ság melleit is alapjai erősen megfogyatkoztak— 
és a háború harmadik évének megkezdése 
előtt kénytelen a magyar társadalomhoz for
dulni, hogy annak ujabb támogatását kérje. 
A Magyar Vöröskereszt-egyesület igazgatósága 
elhatározta, hogy e célból június hó 29 én,a 
hagyományos Péter és Pál napján gyűjtést 
tart Magyarország egész területén, mely gyűj
téstől jelentékeny összeget vár. A magtermelő 
Magyarországnak mindenkor ünnepe volt a 
Petér-Pál napja, de kettős ünnep lesz ez az 
idén, mikor uemc-ak munkája eredményének 
örvendhet adoigos kéz, hanem egyúttal jóleső -

töltheti el lelkét az a tudat, hogy 
ellenségeink kiéheztetési politikája is ép ugy 
megtört Magyarország otthon küzdő katonái
nak munkásságán, mint ahogy a fronton küz
dök megbénították ellenségeinket. A gyűjtésnek 
egész szervezését és lebonyolítását az igaz
gató-ág a Vöröskereszt-egyesület fiókegyesüle-
teire és városi választmányaira bizza. A czell-
dömölki Vöröskereszt-fiókegyesület valaszt-
manya T. évi május 27 fcn tartott ülésén 
ennek folytán elhatározta, hogy Péler Pál 
napján Czelldömölköu szintén gyűjtést rendez. 
A gyűjtésre a következő hölgyek voltak szí
vesek vállalkozni: Pletuíts Gitta és Kató, 
Deulsch Irma. Hetthéssy Jolán, Günsberger. 
Erzsébei es Margit, Kabiiia Anna és Luci, 
Kovács Gizella. Kreiner Mariska, Reicli Margit, 
Finkeistein Berta és Regina, Berecz Bözsi, 
Kuii Mici és Németh Lujza. 

Mese a vázáról . Egy Cetinjéber. járt 
hírlapíró mondta el az alábbi kedves történe
tet a montenegrói udvari-V. Tudvalevő, hogy 
a cetinjei kis udvarban patriarkális szokások 
voltak. A király oiyan életmódot folytatott, 
mint egy nagyobbrangu hivatalnok. A királyáé 
ppdig maga nevelte összes gyermekeit Mikor 
a gyermekek még kicsinyek voltak, mindea 
este maga köré gyűjtötte őket ós elmondott, 
nekik egy-egy mesél. Gyakran a gyermekeken 
volt a mesemondás sora. Egy este a királyné 
a kis Daniló trónörököst szóllitotta fel a 
mesemondásra, de a fiúcska nagyon szomorú 
képet vágott és mentegetődzni kezdett: — 

— Nem, nem: ma nem tudok. Ma 
sokkal szomorúbb vagyok, semmint mesélni 
tudnék. 

— De csak mesélj 1 Akarom . ' . . 
— Aztán megcsókolsz ér te? 
<— -Igéu. 

. A fiatal herceg lehajtotta a lejét é» 
mesélni kezdett: 

— Egyszer volt, hol nem volt egy sév-
resi váza . . . és . . . én, én ma azt a vázát 
eltörtem . . . 

Eddig volt a mese és Danilót nem is 
büntették meg az eltört váza miatt, pedig egí 
idegen uralkodó ajándéka volt . . . 



Közgyűlés. A kemenesaljai ág. hitv. ev. 
egyházkerület (. evi június Itt 29-éo délelőtt 

.fogja megtartani rendes évi közgyűlését a 
czelldömölki ág. h. ev. templomban. 

Jotékonycélu délután él este. Az 
oslffyasszonyfai fogolytábor tisztikara a ma
gyar Vöröskereszt * javára jotékonycélu délu
tánt és estélyt rendez f. hó 29 én, Péter és 
Pál napján. A délntán programmja: 1. Le
génységi ünnepély, d. u. 3—4. — 2. Mozi
előadás, d. u. sUb—llfi. — 3. ozsonna, d. u. 
7t°—Ve' óráig. — Este: 4. Kabaré, >/,7—>JJ0L 
Óráig. — 5. Vacsora. Belépódij: a délutáni 
szórakozásokhoz és a kabaréba, részvétel az 
nzsonnán: 5 korona, vacsorával: 10 korona. 
Gyermekjegy 3 korona. — Felűlfizetések kö
szönettel logadtatuak. A kabaré műsora: 
1. Cmférence: mondja Láug Sándor hadapród 
ur. 2. Nyitány: zongorán 4 kézre, előadják 
Laszky Béla főhadnagy és dr. Beér Pál had
nagy urak. 3 Monológ: mondja Tuboly Medy 
urleáuy. 4. Hegedüsolo: játsza Buxbaum 
Arthur ur. — Szünet. 5. Dalok: énekli Oigyay 
Ferencné úrnő. 6. Versek: mondja Halmy 
Bódogné urnő. 7. Német dalok: énekli Fuchs 
Oltó. 8. Finale: zongorán 4 kézre,' előadják 
Laszky Béla főhadnagy és dr. Beér Pál had
nagy urak. 

A Marczalvölgyi Vizitársulat június hó 
30-án délután 2 órakor CzeUdömölkön a vá
rosháza tanácstermében választmányi, gyű
lést tart. 

Megszűnik a gyufauzsora. A Sümeg 
és Vidékéből vesszük át a-következő sorukat; 
Zalamegyében az utolsó hetekben á gyufa 
skatulyájának ára 5—6 fillérre ugrott föl. 
Amikor a közönség emiatt zúgolódni kezdett, 
a kereskedők azzal nyugtatták meg, hogy a 
gyufakartelt okolták a hallatlan drágulásért 
A gyutakartel ugyan több Ízben kinyilatkoz
tatta, hogy az indokolatlan uzsora nem áz ő 
lelkét nyomja, hanem a kisárusitókét, — de 
a tiltakozás semmit se használt. Most aztán 
a kartel tényleg beigazolta, hogy az uzsorá
ért nem felelős. A gyufaközpont ugyanis arról 
értesítette .zalamegyei megbízottját, hogy a 
kicsinyben való elárusítók közül csak azoknak 
ad gyufát, akik kötelezettségei vállalnak, hogy I 
egy skatulya svéd gyufáért.nem kérnek töb- | 
bet négy fillérnél. Jó lesz tehát, ha a közön- j 
ség ezt tudomásul veszi s aki még ezekután 
is megzsarolja, azt följelenti a gyufaközpont
nál. — Akkurátusan, mií;t nálunk I Itt is 
5—6 fillér a gyufa skatulyánkint Hát nálunk 
is be log talán válni a följelentési módszer; 
nekünk pedig gondunk lesz rá, hogy az illető 
keraskedők nevei a nyilvánosság elékerüljenek! I 

Nyugdíjas tanítok háborús segélye, t 
Az orsz. hadsegélyző bizottság azoknak a ta-
nitóknak és tanítók özvegyeinek, kik az or-
szagol tanítói nyugdíj-alapból 2000, vagy 
1200 kor. nyugdijat, illetve özvegyi segélyt 
kapnak, egyszer s mindenkorra szóló háborús ; 
segélyt ad. Ez a segély ezer koronáig 100 K, 
ennél nagyobb nyugdíj utan 150 K, Érle fo
lyamodni nem kell, a központi nyilvántartás 1 
alapján a postatakarékpénztár hivatalból küldi 
meg. Az érdekelteket arra hívjuk fel, hogy 
akik í évi ápr. 1 után lakóhelyüket, megvál- j 
toztatták. uj címüket az orsz. tanitói nyugdíj 
Tís gyámalapok számvevőségénél (Budapest V., 
Hold-utca 17.) levélben jelentsék be. Azok is 
elentsék be, akik nyugdijukat első ízben csak 

most megjelölt időpont után vették fel. 

Szeretetadományok a — foglyoknak. 
A különböző helyekről 'összehordott adomá
nyokból (fehérnemű, dohányféle) hat nagy 
ládával érkezeit Czelldömölkre s a róm. kath. 
fiúiskolában helyezték el. Ez adományok ki
osztása ugyanott ma délután fog megtörténni 
s a Czelldömölk és Alsóság területén mun
kálkodó hadifoglyok fognak belőle részesülni. 

Sajátságos tógyfejlödes egy szopós 
csikónál. A sárvári uradalom Lajósmajori 
ménesében egy sajátságos eset furdult elő. 
Egy három hónapos angol félvér szopós csi
kónál a tógy-mirigy megnagyobbodott és a 
test nagyságához képest aran.talanul kifejlő
dött s 10 nap óta rendes tiszta tejet választ 
el. A csikó egészséges, rendesen szopik és 
táplálkozik. 

Anglia gyermekekkel dolgostat. Hol
landián át jelentik Londonból: Különféle kép
viselők törvényjavaslatot tervezne*, amely sze
rint a 11 évnél idősebb tanulókat a háború 
idejére a tanítás alól felmentenek, hogy 
mezőgazdasági munkára haszuálhassák őket. 
Ezt a javaslatot a mezőgazdasági munkások
ban beálló nagy hiánnyal magyarázzák, amire 
a .hadikötelezettség kényszerítése lolytán szá
mítani kell. — 

Al Est. A magyar újságok között >Az 
Est* az egyetlen, amelynek kiváló, munkatár
sai mindig mindenütt olt vannak, ahol helyes 
és pontos értesüléseket szerezhetnek be lapjuk, 
a magyar közönséges a külföld részére. >Az 
Est« éppen igy kiterjesztene tudósító-szerve
zetét minden magyar vidékre, sói még a 
kisebb helységeket is bevonta hálózatába. A 
tökéletes szervezettség ereje letörűlhetetlenűl 
rajta van >Az K-:« minden egyes példányán, 
aminek legbiztosabb mértéke az olvasó közön
ségnek >Az Est<-lel szemben megnyilvánuló 
s állandóan fokozódó bizalma-éa —szeretete. 
Ezért lett a legelterjedtebb magyar lap >Az 
Est*, a világsajtó egyik leghatalmasabb orgá
numa, amely a külföld előtt is fogalommá 
nőtt s amelyről az egész művelt világon tud
ják, hogy hírszolgálata a legmegbízhatóbb es 
elterjedtsége is Európa legelső .apja közé emeli. 

Oroszt temetlek. Scliah:irovr.P.aloh 23 
évés orosz fogoly az inted uradalomban volt, 
mint munkás, alkalmazásban. Az igen sok 
katonát elpusztító tiphus. ha mindjárt lap
pangva is, őt is elérte; b'kerilll a -óelybeli 
közkőrházba, hol meg is halt. Temetése ked
den délután volt a kaiho'ikns egyház szertar
tása szerint s azon Tóth Gábor intéző és az 
elhunyl fogolytársai is megje entek. 

A papiros ismét drágább lesz. Csak 
nem régen emeltek a papiros arat .és- most 
újból elhatározták a papírgyáriunk, hogy e 
ho végével 15—20 százalékkal emelriPfngják. 
Az indokok — mint mindig — a termelési 
é- munkásviszonyok. 

Adományok a sebesült katonák ré
szére. A czelldömölki .Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üdítő-állomás részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (Inta) naponta 10 I. tej, 
Vidos József zöldség, Klein Vilmosné 4 cso
mag dohány, 6 doboz cigaretta-hüvely, Ke-
menesszentpéter község 270 tojás, .Egyházaa-
kesző 203 t o j á s , Papp Lajosné (Vönöczk) 21 
drb. répa, Klaffl Gyula naponta szódavíz. 

Perselytörés. A czelldömölki kálvária-
kápolnában elhelyezett perselyek egyikét ina 
egy hete szentségtörő kezek feltörték. Hiába 
kínlódott azonban az illető vele, mert éppen 
előtte való napon ürítették ki a perselyt és 
igy a rabló legfeljebb a nyálát folyathatta. 

A cigányok megrendszabilyozása. Bel
ügyminiszteri rendelet alapján mindenütt az 
országban (tehát Vas vármegyében is) Os-ze-
irjak az ugyoevezelt olahciganyokat, a kato
nai- vagy hadiszolgálatra alkalmasokat beso
rozzák, a többieket beoltják, törzskönyvezik 
és a kijelölt községekben letelepítik, gyerme
keiket gyermekmenhelyekre helyezik, a lova
kat elszedik tőlük. Igy majd talán sikerül 
Farán népet állandó tartózkodási helyhez e-ix 
dologhoz szoktatni, mert nem igen lesz módja 
lopni járni, amiből eddig elt. 

Kópeslevelezőlapok nem'portómente-
| sek. A tábori postán csakis levelek és leve-

I lezölapok küldhetők portómentesen. A képas-
levelezőlapokra bélyeget kell ragasztani. 

CzeUdömölkön 
Árpád-utca 30. szám alatt levő 

villaszerű épület 
szép kerttel 
_ 1 W Í , « P M Ü M 15-étíI 

bérbe adatik. 
Érdeklődőknek felvilágosítással szol-

gál Oönye Ferenc háztulajdonos- • — 

Eladó ház . 
CzeUdömölkön Baross-utca 36. száma 

sarokház, 
i mely áll 2 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra 
s a hozzá szükséges mellékhelyiségekből, 

olcsó áron azonnal eladó. 
Bővebb értesítés nyerhető: 

S t e r n S á n d o r háztulajdonosnál. 

Egy j°í jövedelmező lakóház 
több kisebb-nagyobb lakással kedvező feltételek 

mellett azonnal eladó. 
I Bővebb értesítés nyerhető lapunk szerkesztőségek 3n. 

I 

I 
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 tanító ^méhészetében Vönöczkön. 
Kilónként 4 koronáért. 
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A központi kir. telekhivataltól, 941/914. közp. számhoz 

Az Osztrák magyar Bank méir<SKheiy'B.~ 
Első Magyai Altalános Biztosító Társaság 

kerületi föügynöisege. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra: ' 
Folyószámlát nyitónk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

melleit. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk. 
JelSálog-kölcsönöket folyósítunk. 

Pénzbeszedéseket és kifizetésedet eszközlünk. 
Beváltunk szelvényeket,kisorolt értékpapírokat. 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

ellen elfogadtuk. 
Osstály-Borsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékekel. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzőnk. 

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az 
Első Magy. Ált Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízási ellogadűuk. 

Intezetünk kebelében ruűltödö .Önsegélyző 
Hite!-Szövetkezet< kényelmes heti vissza

fizetésre jutanytjs kölcsönöket nyújt. 

ÜHegvételrejj 
k e r é s e k 

tfy k i i i j l l 1 I f l t t ko csit, 

egy vagy két üléssel. 

Cim a KIADÓBAN. 

["Wserr-v^srHHtaHéHr^^ 
folytán pótlólag a dunántúli h. é. vasút Csáktornya—ukki vonala részére -Zala-
bér és Batyk község határában, ugyanannak pozsony—szombathelyi \onala ré
szére Hegyfalu és Keményegerszeg községek határában a m. kir. államvasutak 
nyugati vonala részére Nagysitke és Sárvár községek határában a cs. kii. szab. 
déli vaspálya kanizsa— lajtaszentmiklósi vonala részére Felsőhükk és Középbükk 
községek határában a sopron—kőszegi h. é. vasút részére Al^ólászló és Rötren. 
dek községek határában, végre a kőszeg—szombathelyi h. éT*vasút részére Kő
szeg község határában kisajátitott birtokterületek központi telekkönyvezése cél
jából elkészült kisajátítási zármunkálatok hitelesítésére kitűzött határidőnek. 

VIII. 
LX. 
XI. 
xn, 

38/XXVI 
xm:-
XIV. 

|38|XXVIH 
XV. 

Nyomtatta ét kiadja: Dinkgreve Nándor Czellriüniölk. 

Árverési hirdetmény. 
CselldÖmÖIk nagyközség képviselő

testületének 1915. évi szeptember hó 
18-án kelt és jogerőre emelkedett ha
tározata alapján ezennel közhírré tétetik, 
hogy emiitett község 

vadászati joga 
1916. évi augusztus hó 1-től 1922. évi 
február hó l-ig a jegyzői hivatalban 
fekvő 8 ott betekinthető feltételek mel
lett Czelldömölk tanácstermében a leg
többet ígérőnek 100 kor. kikiáltási ár 
mellett 1916. évi július hó 16-án d. e. 
8 órakor fog árverés utján bérbeadatni. 

Czelldömölk. 1916. június hó 17-én 
tartatott képviselőtestületi gyüfrs hatá
rozatából : 
Szalay János " Loránth Gyula 

biró. . főjegyző. 

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

azonnal kiadór-^-
— A raktár teljesen tűzmentes. — 

Értekezni lehet a háztulajdonosnál 

^rloHősy-tér 22. szám. 

o 

K ö z s é g e k 
a-s 

i. 
117/VI. 

II. 
117/V. 

III. 
IV. 
V. 
VI. 

VII. 
IX. 

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

Batyk (hév) 
• (dunántúli hév. csáktornya-ukki v.)| 

Zalavég (hév) 
Baltavár (hév) 
Hosszupereszleg (hév) 
Bögöte (hév) 
Vashosszufalu (hév) 
Nagyköcsk <hév) 

XVI. 
XVII. 

t—XVfff^ 
XIX. 
XX. 

XXI. 
141/V1I. 

XXII. 
141/Vlll. 

X X I I . 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 
17/XIV. 
17/LIII. 
XXIX. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 

XXXVIII. 
XXXIX. 
294/XX. 

XL. 
294/XX!. 

X L I ; 

Káld (hév) 
Vásárosmiske (hév) \ • 
Gércze (hév) 
Kissitke (hév) -

» (máv. nyugati vonala) 
PéTiteffirhr (hév)- = 
Sárvár (hév.) 

» (máv. nyugati vonala.) 
Sár (hév.) , , 
Rábasömjén (hév) 
Rábabogyoszló (hév) 
Alsópaty (hév) 
Felsőpaty (hév.)_ 
Z^édeny (hév.) 
Hegyfalu (hév) 

19 
20 
66 

4 
207 

1 
170 

5 
1 

43 
127 

1 
342 

1 
1 

1 
13 
4 

62 
92 

2 

»(dunántúli hév. pozsony—szombathelyi v.) 111 
Keményegerszeg (hév) 4 

. (dunántúli hév.pozsony—szombath. v.J 3 
Porládony (hév) 
Mesterháza (hév) 
Csernelház (hév) 
Damonya (hév) 
Bő (hév) 
Bük (hév) 
Felsőbük (cs. kir. szab. déli vaspálya.) 
Középbük ( C 3 . kir. szab. déli vaspálya.) 
Gsepreg (hév) 
Alsószakony (hév) 
Felsőszakony (hév) 
Nemesvis (hév) 
Káptalanvis (hév) 
Z-ira (hév) 
I.ocsmánd (hév) 
Répczemicske (hévl 
Répczesarud (hév) 
Borsnionobtor (hév) 
Alsólászló (hév) 

» (sopron—kőszegK^hév) 
Felsőlászló (hév) 

» (sopron—kőszegi hév) 
,Répc8eketl iely (hév) 

XLli Rölrendek (hév) 
294/XXII. • (sopron—kőszegi hév) 

XLIII. Kőszeg (hév) 
72/1. » (kőszeg—szombathelyi hév) 

RjiHapent, 194£ . évi Tinijna hó 2ri.én 

48 
10 

2 

52 
7 
7 

19 
40 

175 
5 
9 
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