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A háború és a művészet. 
A kopott szállóige, amely azt vallja, 

hogy fegyverzörej közt hallgatnak a 
múzsák, buta, elernyedt és eltompult 
lelkű tömegeknek nagyon kényelmes, 
bá r hála Istennek, meg igaznak sem 
nevezhető kijelentést tartalmaz. 

A világháború, amely annyi érté
ket, erőt és vagyont szí magához, nem 
ragadhatja teljesen a maga pusztítás, 
enyészet szagától telitett levegőjébe a 
lélek finom, halk muzsikás érzéseit és 
hangulatát , sót éppen azért van szükség 
a finomabb, melegebb jóság és szépség 
motívumoktól átjárt kul turmunkákra , 
hogy a - h á b o r ú borzalmait mérsékelje, 
a lélekben a béke reményét épségben 
tartsa és a nagy küzdelem hőseinek és 
vértanúinak szobrot emeljen. A háború
nak bármily viharokat támaszt, sebeket 
ejt az emberiségen, bármily szörnyű 
szorongásokat , aggodalmakat idéz elő is 
a szivekben, bármily sok monumentu
mát a békés fejlődésnek tiporja is rommá, 
bármily sok te r rénumát az életviszonyok
nak köti le és sajátítja ki a maga cél
jaira, a művészet bűbájos múzsáinak, 
sugárzó színes szövetekbe takart karcsú 
alakjára nem vonhatja r á teljesen a ke
gyetlen haragjának sötét palástját. - A 
múzsák élnek a háborúban is, felkeresik 
az ihlet óráiban az alkotókat, megtér- . 
mékenyitik a művészi képzeletet és ké

pekben, szobrokban, versekben, drámák
ban vagy muzsikában kifejezett vígasz-
talásokat a jándékoztak u szörnyű vál
ságos időket élő emberiségnek. Termé
szetesen a tárgyuk j ó részt a háború, 
ez a mindenek felett drámaias aktuális 
thaema, amely most, szinte a világ 
minden szögletében uralkodik és a mű
vészetnek az élettel való szoros kapcso
lata folytán is ráerőszakolja magát a 
művész képzeletére. Azonban ez a há-

j b o r ú s művészet az ö szomorú és vértől, 
| haláltól, kíntól vonagló tárgya dacá i a 
| ugyanazt a nemes colt szolgálja, amelyet 
| a béke napjaibán, oltárt emel a szép-
. ségnek és a lelkeket tiszta, bár szomorú 
| á l j u o i _ ^ n d _ é r j i i á g á b a ringatja, ébren 
' törekszik tartani a 'tagok lelkesedését, 

feltámasztani J&jél lankadlakat és csüg-
gedóket és igy, mint nemes és magasz
tos nevelő e rő óvja meg a háború szen
vedéseitől tépett emberiséget á lelkilelőrt-
ségtől, hite- vesztettségtól és eldurvulástól. 

A művészetnek, mint paedagogiai 
eszköznek a háború alatti szerepéről i r t 
becses összefoglaló tanulmányt Fábián 
Gyula szombathelyi állami főreáliskola! 
tanár , a festő iparművész, néprajzi 
kutató és muzsikus, minden kulturális 
mozgalomnak az egész vármegyénk
ben törhetlen buzgalmu munkása 
_A népérzés fejlesztése a háború 
alatt" címmel, amelyben a lelkiismere
tes tanár szorgalmával siet a szépség-

nyomok' után, amelyek a két borzalmas, 
vérpárás esztendő alatt a piktorok mű
terméből az emberiség gyönyörűségére , 
a nemzetek közkincsévé váltak. A fron-

j tou harcolók dicsőségének pikturalis em
lékei minden harcoló nemzet művész 
gárdájának lelkéből je lentós alkotásokat 
váltottak k i . amely az ifjúság szivét a 
holt betűknél, a rideg harctér i jelenté
seknél százszorta magasztosabb hangu
latok ihletébe vonják. — Fábián az ö 
lelkesedéstől fűtött tanulmányában, . a 
Monarchia és Németország háborús pik-
turájának minden közkézen forgó meg
nyilatkozását sorra veszi, alapos bíráló 
eo i n mén tarral kiséri és nagyon ajánljuk, 
hogy ezt a .lelket felemelő színes iráat, 
mely a szombathelyi főreáliskola érteái-
tőjén kiviil külön lenyomatban is meg
jelent, minél többen olvassák. Mert a 
háborúval kapcsolatos élelmezési prob
lémákon kívül még fennmaradnak m á s 
megvitatásra, elmélyedésre érdemes kér-. 
d-sek is, amelyekkel ez a kis füzet bá
tor, nemes lendülettel és lel késséggel 
foglalkozik.. H. B. 

Hatvankét Billió koroaát kfl l i tek haza 
májusban a frontról. A harcterekről május 
tu.napban a tábori posta utján hazaküldtek: 
postautalványon 29,040.882 K-t, pénzeslevél
ben 22,423.680 K-t, a postatakarékpénztár 
utján 10,448.349 K-t. A hadban álló sereghez 
a tábori postautalvánnyal 296,451 K-t, pén-
zeslerélben pedig 56,295 212 K-t juttatott el 
a közönség. 

T Á R C A. 
A nőgyűlölő. 

A mindig keserít és ironikus Vághy 
Béla mondotta el ezt a törtenetet egy nyári 
estén, mikor a jó vacsora és a finom italok 
közlékennyé teszik a ieg-zökszavubb és fa
nyarabb embert is, mikor a gyöngyöző pezsgő 
asszonyi dolgoknak, finom parfümöknek, lük
tető c-ókoknak emlékeit idézi fel. 

Ninc-enek nőgyülölők az egészséges 
idetrendizerü férfiak közön, mert hiszen ez 
a legnagyobb hatalom a tecmészet törvényei 
ellen valö lázadást jelentene, már pe"dig a 
mi szervezetünk alázatcs tisztelettel rendeli 
magát alá az ősi ösztönök n-k. A sápadt arcú 
keserű skeptikusok,' a Striudberg tanításai 
iiyiimán asszonyellenes propagandát harsogok 
mindlasszonyütölte sebek sajnó kínjától gyö
törve sóhajtjak, rebegik és ordítják el a ma
guk" martiriumat és az asszonytol való eltá
volodásukat ném a tétkükbir és idegeikbe 
oltott, ellenszenv vagy csömör indokolja, ha
nem a remegés, a félelem attól a daemoni 
rőtül, amellyel az asszony képes; belevágni a 

férfisorsokba. Az asszony férfi ellenzéke, tu-
I lajdonképpen a gyáva menekülők csoportjá-
I hoz hasonlit, akik puha, illatos bűnbe veszlő 
I asszonyisagtol megzilált élétromjaikat akarjak 

megmenteni a végpuszlulástól, azért futnak a 
} hideg partokra, a kolostoros aszkézis horoá 

lyos, néma celláiba. 
Vághy Béla hangja olyan közvetlenség

gel csendült meg, hogy mindnyájan éreztük, 
hogy most egy legszeirélyesebb élmény kö
vetkezik, egy átélt történet és közelebb hú
zódva hozzá, feszült figyelemmel kerestük 
minden szavát. 1 . • . 

Ezelőtt tizenöt évvel jöttem haza Paris
ból, ahol magyar piktor bohém módjára 
belepillantottam a műtermek életébe, össze
szedtem sok művészeti benyomást, végig 
éltem a latin negyed cigány életének derOs, 
könnyelmű éliezéssel griselt, szerelmekkel tar 
kitolt költészetét, voltak némi sikeieim a 
párisi függetlenek 'salonjában, természetesen 
csak a jurymenles Iáriatokon. Hazajöttem 
Budapestre fiatalon, lelkesen telve a hoditas, 
az ujitas vágyával, elszántan azzal a makacs 
elhalározással, hogy- utat tőrök, magamnak, 
kibéreltem egy budai mülermet és elkezdtem 
a pesti éhezést, a pesti művésznyomort; 
amelynek az elmesélésével nem untatlak 
benneteket. — A lényeg, Teréz volt a modell, 

egy pesti házmester leánya, akit a képző
művészeti főiskolából, ahol félaktra állott, 
csíptem el. Nagy, magas, szőke szépség volt, 
kifogástalan p'asztikaju test amelyhez az egy
szerű karton éppen olyan felségesei! illett, 

i mint az a fehér prémes, piros bársony palást, 
I amelyet egy tönkrement szinidirektnrtól sze-
I reztem meg, éppen az ö számára, egv deko-
| ratio képhez. Már tizennégy éves korában 

belevegyült a pesti ulca életébe, látott nyo-
I moruságot, könnyetmfiséget, bűnt, a szülői 
| házbau a részeges apja garázdálkodása, az 
i anyja folytonos torzsalkodása már korán 
; élesztgette benne a szabadon éléi* vágyait éa 
' mivel uom ügyelt rá senki, gyakran egész 
! napokon keresztül csatangolt el az nlcán, 
| meghúzódott az éjjelt tanyákon, ahol míivé-
| szét és színészek jártak, akik nyájas arccal 
I néztek a szép szőke gyereklányra, akinek 
| fejlődő lormai már sokat Ígérő vonalakat 
i mutatlak és mikor Árvái, az öreg professzor 
| meglátta, röglön ellnvta az akadémiába 
! modellnek. Ettől az idölői kezdve Teréz mű-
I teremből műterembe járva, megismerte a 

pesti bohémélet minden szépségét, bűnét éa 
1 költészetét és mikor hozzám került, már az 
i élet és csókérlelte mámor minden bubája ott 
| lüktetett az alakjában. Kivirágzott, már nem 
' volt kopott kartunruhas, körúti virág többé, 



2. oldal 

Öcsémhez — Szibériába. I Az ÖrkÖlCSÖk eldUTTlllása. 
Kedves öcsém, ez a leVél 
Betűt nem kíván, mert szivemben él; 
Messzi mezőkre sóhaj űzi. 
Mint lágy kötést sebedre tűzi. 
Szárnyaló postám nincs raUVa mással. 
Hozzád siet egy iramodássa!, 
üov'acskam nincs, de toporzékol, 
Kocsisom, a láz. néha a téboly 
Vágtat a táltos száz Veszedelmen, 
Ostora: egyre apadtabb türelmem. 
Abrakja felhő, patája szellő. 

A te írásod sem hozza posta. 
De mit kibántál, mind idehozta: 
Megtörött fényét ifjú szemednek, 
Szorongatását hideg kezednek, 
Virrasztott éjjek gyűrt, kusza álmát, 
Hánykódó lélek mély óceánját. 
Ha mosolyogtam, szomorú Voltál, 
Mikor könnyeztem,, megvigasztaltál. 
Remény korsóját istenek töltik, 
Fogytán ha Van, te töltöd szinülftg. 
Rettegés árnya éjszaka surran, 
Sejtések pergő leVele surran. 
Eljöttél mindig már kora este, 
jiogy ne riadjak kísértetesre. 
LeVelet tőled se- hoz a posta, 
De még az álmod is idehozta. 

KedVes öcsén ez a leVél 
A hómezök fölött zenél. 

-Ezüstpihék ha hullanak: 
Hü sóhajok, testvér szaVak, 
S ha lecsitul a kósza szél, 
Figyelj: kislányod gőgicsél. 
Két izenet így elsuhan, 
Egymást érintik boldogan, 
Két könnyes néma izenet: 
Egymásra hulló hószemek, 
Két só.hajposta. két leVél, 
Mely .szívben él és szivet cserél. 

M o l n á r d e n ő . -

Ha figyelemmel kísérjük a uapilapok 
, jelentéseit, konstatálhatjuk belőlük, hogy a 
! harcterektől eltekintve — soha annyi halott-
J ról, annyi gyilkosságról, öngyilkosságról, kése-
I lé-röi nem volt szó a napilapokban, soha 
' aiuivi veres eseinéuv le-m torieiii mint most 

a habom ma-ouV. esztendejében, amely most 
fordult a lianuádikba. 

Szinte meglétül az ember, ha ennek a 
jelenségnek a mélyére nez és mettitnndo'ja: 
hogy,ma. amikor a habom a maga irtózatos 
terhével, amellve! a lé'ekre, szívre és észre 
egyaránt ránehezedik, ineg fékezi az emberi 

minden veszéllyel szemben, ami azután cem 
eredményezett mást, mint éppen az erkölcsök 
eldurvulását. 

Erről tehát gondoskodni kell. Nem tu
dunk egyéb gondoskodási módot hirtelenében, 
mint az iskolák szaporítását, a népnevelés 
fejlesztését. Hiszen igaz az, hogy ez már a 
most élo generáció életére kevés befolyással 
van, sőt talán egyáltalán nem is befolyásolja, 
de a mai generáció már oly erűben ki tudott 
tartani ennek a retteuetes habomnak minden 
veszélyén es baján keresztül, liojy ezt is el 
fonja bírni. Természetesen jó volna valami 
módon az emberek lehiggadá-áról már ma 
gondoskodni, de ezt talán részben a béke is 

lesz 
indulatokat, máris ilyen eidurvuliak az er- j meg fogja hozni. Azt azonban feltétlenül meg 

kell akadályozni, bogy % jövő generáció a 
habomban meggyengült idegzetű és lelkületű 
geueráció nevelese alatt nójjön fel. A nép
nevelesnek szigorúnak, komolynak kell lennie 
és ha a szü'öi hatalmat nem is akarjuk elvé
tetni a szülőktől, mégis arra kell törekedni, 
hogy a gyennekfeletti rendelkezés túlnyomó 
része, legalább addig, mig a gyermek nagyon 
fogékony a külső behatások iránt, a tanítók
nál és oktatóknál legyen. 

A jövő nemzedéket meg kell mentenünk 

! kii csök, ilyen vadak az emberek. Mi 
j akkor később, mi lesz a háború után ? 

Ma. a habom harmadik évének küszii-
Déo, teljesen""" jogos rnar az a gondolkodás, 

I minden irányban, nogi .mi. Jesz a habnru 
! után. Bizonyos, hogy az ország m.tr várja a 
; békét, és valószínű, hogy a béke közelebb is 
1 van, mint ahogy az a li irctéri térképeken és 
' jelenlésekből latszik, tehát elő kell készülnünk 
: a békére. ' ' 
I ' Meg ragyánk győződve róla, hogy a i l -

etékes hatóságok és kormánykörök már ab- I attól, hogy lelkében, idegeiben, erkö estiben 
ból a szempontból, hogy a testi szükséglete
ket kielégítsék, a karokat pótolják, a háború 
tanulságait és a hábofas idők tapasztalatait 
a valóságba átvigyék, fel vannak készülve a 
béke idejére, de ehhez a programmhoz. let
tétlenül hozza kell .venniök a lelkiekről való 

| gondoskodást is. 
Bizonyos az, hogy a háború eldurvitotla 

I az emberek lelkületét és erkí?c-eit. Az életért 
j való küzd'-ir.e't. amily má'r a háború előtti 
. nyomasztó gazdasági helyzetben is rettenetes 
' volt, még szívósabbá, még vadabbá, még te-
1 ! ölelné küiibbe utte és ez maga után vonta 
| az emberek megedződését minden bajjal, 

erezze meg a mai háború nyomait. A jövő 
generációnak egészségesnek, lehetőleg tökéle
tesnek kel! lennie, hogy a béke nagy munkáit 
valóban az ország " jövője i-rdekében el 
tudja végezni. 

A negyedik magyar badikölcsön vég
leges eredménye. A magyar királyi pénzügy
minisztérium a negyedik hadikölc-önre vonat- ^ 
kozo elszámolásokat a hivatalos aiáirasi 
helyek nagy részével nV"gej*te"tte és immár 
met-áliapitható, hogy a kölc-onre összesen 
mintegy 1930 millió korona névértékű jegy
zés tOrlénl. 

hanem a nagy izgató, forró asszony, akinek 
gazdag barátja volt a belvárosban, de a sza
bid perceiben pogány éleMrömmel vetette 

• iiiagát a borzas, elhanyagolt piktorgyerekek 
karjaiba, akik a rosszul fütö'l hiányos bu:or-
zaiu műtermekben -zalaiadé bankettekkel és 
S O K tiszta friss ivóvízzel ünnepelték meg a 
kedves hüllen visszatérésé!.. 

Mikor énhozzám zegódtHt, lorto vér-
hullám öntötte el az ege-z testemet, a kö
zömbösség fagyában vacogó ember fényre, 
tűzre, melegségre vágyasával szorítottam 
magamhoz, es a forró nyári éjszakákon súg
tam a fülébe •enyém vagy Teréz*. A szép 
kis modell, aki eddig a pesti műtermek köoy-
nyed, léha tónusához volt szokva, akit kedé
lyes durvaságok, vaskos hizelgések vettek 
eddig körül, bámulva hallgatta az én rajon
gásom szavait es kikacagott érte. Mikor 
azonban megértette, hogy nálam egészen 
komoly a dolog, derűs mosólltal, de szilárd 
megingathat!.™ határozottsággal adta tudtomra, 
hogy ö senkinek, se köti le magát. Szabad 
akarok maradni, mert én a művészek lánya 
vagyok, jo leány, aki eljárok modellnek olcsón, 
ingyen, egy darab kenyérért, de csak akkor, 
ha akarok. — Az én szenvedé yem egyre 
fokozódott, léltékenységi •eleneteket rögtönöz
tem minden nap. az összes környékbeli pik
torokkal összevesztem miatta, mint kapzsi 
uzsorás szerettem volna-az én műtermembe 
szorítani a fehér testének minden varázsát, 
amely annyifele változatban és képzetben 
volt a képeimre álmodva, de "Teréz, az atelierek 
kacagó, könnyelmű virága, szabad akart má

radni és minden nagy jelenei után makacsul 
ismételgette: éb szétosztom magam köztelek. 

Ekkor mosolygott rám a <iket. a nagy 
aranyerein, ain-iyei ., képzőmű észeti társulat 
téli láttat™ a jury egyhangú veit menye 
alapján ítéltek oda. a »Fürdő nlán« rám
terelte a mü'ur OK es v, „ülfödi kepugynö-
kök figyelmét is A Teréz teste * maga tel-
je.-eu kibontakozott rózsás vírulásában nagy 
tömegek bámulatát vallotta ki é- a Salai 
tiiűve,r.Koló,iia sokkal zaj sahban ünnepelte a 
modellt, miut engem, — Müterém-zsúromon, 
amelvet a kilütUet-es átadása napján rendez
tem, a IvMíííio- piktorgyerekek a pezsgőtől, 
a fiatalságtól és lelkesedéstől mámorosan 
ünnepelték az utcai test diadalai és a Teréz 
teljesen a kepém poziturájában, a maga dia
dalmas meztelenségében mint felséges életkép, 
mint egy vérforraló vizió világított, ragyogott 
a műteremben es a fiuk rajongó, l.irró ver
seket, őrült dylliirambokal. pogány zsoltárokat 
harsoglak, eleje borulva. 

A Terez győzelmes asszonyisága ural
kodott mindnyájnak lelkén, de mig a tár
saim lényét erős hatalmas szarnyaló költészet 
magaslataira ragadta ez a sZepségszobor, en
gem elgyengitelt, gyávává, erőtlenné, törpévé 
tett, éreztem, hogy nem biroln magamévá 
tenni többé olyan teljesen, hogy kisiklik a 
kezemből. Kiolvastam a büszke győzelmes 
mosolyából, hogy ez a kis modell "teljesen 
öntudatra ébredt, érzi a hatalmat, ami a szép
ségében, a kívánatosságában, a bűnösségében 
rejlik és ennek a tudatában az egész diadal, 
a siker, a kitüntetés törpe semmivé zsugoro

dott ösz.ze. — A lobogó szemekOSzében vilá
gított a gyönyörű akt, amelynek minden vo
nala müve-,zi képzeletet in-nirálí, cselekvésre, 
alkotásra es az éu aranyeremmel jutalmazott 
sikerem csak egy szemernyi kis epizódja an
nak a sok gyönyörűségnek, mámornak és 
boldogságnak, ami ebből a szépségből fakad
hat. — Ettől a naptól kezdve gyötrelem volt 
minden perc. amit nálam töitötl, mert akár
milyen vad mámorral szorítottam majámhoz, 
éreztem, hogy nem lehet sohasem egeszén az 
enyém, hogy az én erőm tüzen és szenvedé
lyem minden lángjával sem tölthetem be 
egérzen az eletét. — Mikor feleségül kertem, 
a szemem közé kacagott. Mikor fenyegettem, 
hogy megölöm, ha más műterembe is -eljár, 
dühösen csapta be a műterem ajtajai és egy 
hétig sem volt jelen — én pedig a S O K ide
ges vergődésben kimerülve, egy gyötrelmes 
sanatóriumban töltött esztendő után, megkí
séreltem uj életet kezdeni, asszony nélkül. 

Kövlkeztek a tájképek, a-csendéletek, 
apró* tetszetős genrek a képtárgyak, amik_ a 
hideg chablon országútján!! kerültek ügyes
kedő technikával, a vászonra, de a Teréz 
gyönyörű, felséges teste után nem diertem 
többé nyúlni. — A hétköznapok gúnyba, ci
nizmusba, Schozenhaner vagy Stiiídberg glos-
sákba burkolódzom az asszony varázsa elől, 
de most az őszinteség e perceben bevallom 
nektek . . . hogy imádom, vágyom a n ő t . . . 
csak félek, . . . remegek tőle. 

Haíini Bódog-

. . . 



A haranghoz. 
I. 

Te hívtad otthon a jámbor népet, I 

Zengő bongássa l szent z s o l o z s m á r a . 

Te kisérted a már megbékéltet -! 

Nyugalmas, Örök, sir ot thonába. 

A J e hangodra állt meg a kapa. 

Izzadó pórnak kérges kezében . 

S munkája előtt kézét kulcsolva, 

Tiszfa áhítat fakadt keblében. — * 

Ht^bánat érte a mi sz ikünket 

Te hangod jelzé, Vigaszt hol lelünk! 

Ha bajok között c s ü g g e d é s szállt meg. 

Biztatón zengted: >Az Isten Velünk!* : . j 

Mily rég Volt az, hogy elhagytunk T é g e d ; 

Sokan örökre, máö még remélve, 

Hogy Végutjára majd Te kíséred. ' -

S ím itt Vagy köztünk! Más testbe ont Ve, 

Eljöttél hozzánk, hogy seg í t s minket. 

Dörgő Viharban, halálVeszélyben, 

-H°gy meglásd a mi szent küzde lmünket : 

S zenghess majd róla csendes b é k é b e n ! 

JJincs már félelem, nem fáj a halál! 

A sziV ha remeg s nyugtot nem—lelkünk, 

Ha" erőnk fogytán a c s ü g g e d é s m e g s z á l l : 

Te dörgVe biztatsz: >flz Isten Velünk!* 

PALifTY .MIHÁLY. 

l í Í R E K . 
Katona? előléptetés. Lendvai Gyula 

földinket a 18. honvéd gyalogezredben akirály 
hadnaggyá léptette eií . 

P. Felicián hangversenye. Eőre befu-
totta városunkat és környékéi hire, hát nem 
is csuda, hogy annyi és oly intelligens közön
ség jelent meg a mu't hetfön tartolt hang
versenyen és elmondhatjuk, hogy a gyermek
énekkar szereplése várakozásunkat felülmúlta, 
íöt — mint egyik vidéki érdeklődő, ki előző 
napon Pápán h .Holta őket, megjegyezte — 
önmagukat i - lelQlmulták. A ké; művészkatona 
.hárfa és hegedű) Hollér Konrád bencéstanár 
eelloművész es Barabás Ernő f "'tanító orgona-
játéka pompásan illeszkedtek zeneszámaikkal 
a műsorba. A Griff-szállodában is nagyon él
vezetes műsor volt. Az erkö'csi siker mellett 
az anyagi siker i , tekintélyes summát tesz ki, 
mely a gyermekved-letn céljaira fordittatik. 

Uagyar nyelv a németektől megszál 
lott területen. A belgiumi és a varsói német 
fökormányzöságokka! való pöstaforgalomban 
ezentúl a magyar nyelv is használható. Az 
ailam megfelelő közegeket alkalmazott a meg
szállott területeken. 

Vas 20 filléresek. Augusztus 3-tól 
kezdve a nikkel. 20 filléreseket vas 20 fillére
sekkel cserélik ki. Az uj pénz alakja és nagy
sága ugyanolyan lesz mint az előbbieké. A 
nikkel 20 filléreseket f. évi december 31-én 
kivonják a forgalomból. ' - '• 

Kapi Béla szombathelyi lelkész jelolt. 
Kiss János szombathelyi evang. leikész. el
hunytával megüresedett a szombathelyi lel
készi-alias. A gyülekezet Csütörtök délután 
tartotta lelkészjclölö gyűlését Kund Sámuel 
esperes/és 1.1-z.ó Kálmán dr. egyházmegyei 
feiügyeiő elnöklete mellett, melyen egyhangú
lag Kapi BL-IS körmendi lelkészt, kiváló-egy
házi irot jelölte a lelkészi állásra. 

öreg népfelkelők szemleje. Az 
1877— 18ÖÍV évig bezárólag terjedő időben 
született népfelkelésre kötelezettek szemle 
tervezetet a vármegye alispánja már elkészi-

-tetle. Eszerint szeptember 6 án Jánosházsy 
Magyargencs, Kenieiiesmaga;i, szept. 7-én Al
sóság, Jauoshaza, Pápóc, l szeptember 8-án 
Kityházaskeszö, Nagysimonyi, Czelldömölk, 
Czelldőinölkvideki, szeptember 9-én Vöuöczk, 
Boba, Kisköcsk, OsUTjaaszaoyfa körjegyzősé
gek területén levő .öregek, fonnak a Griff-
hen sor alá állani. 

A harctéren eltűnt tanítok állam
segélye. A kultuszminiszter értesítette a kir. 
tanfelügyelőseget, Jiogy elvi jelentőségű dönt
vényt hozott a harctéren eltűnt tanitók állam
segélyének folyósítása tárgyában. A miniszteri 
döntés értelmében az államháztartás nagy 
érdekeire való tekintettel az eltűnt és nőtlen 
tanítok államsegélyét beszüntetik amint nyil
vánvalóvá válik az eltűnés ténye, a nős taní
tók államsegélyét azonban továbbra is folyó
sítják á tanító családjának. 

A maximalis áron tol. Nem győzünk 
eleget patiaszk.al.ii a lelketlen kufárok,kapzsi 
.szipolyozok miau, k i ; nem restellik még ki
mondani is azt a horribilis árt, mit portéká
jukért kérnek. P.r-ze a hatóság, jóformán .tehe
tetlen velük szemben, mert azért megveszik 
ezt is-azt is, mert szükség van rá s igy: 
nincs panaszos, nincs bíró. A napokban mé
gis megjárta egy jánosházai asszony. Ismere
tes dolog, hogy a burironya (krumpli) maxi
mális ára kgonkilit 12 fillér; az érdem'S 
amazon azonban 50- fillérért adta. Feljelen
tetvén, a többlet .visszafizetésének "kötelezett
ségen kivül 100 korona büntetés lett a vege: 
Intő példa az eladóknak és vevőknek egyaránt! 

A bő szoknyák és magasszárn cipők 
ellen. A szász- cipészegyesütet felterjesztésé-
ben arra kérte a kormányt, hogy a bő' szok
nyák ellen hozeít rendszabályuk mintájára 
intézkedjenek á" rnagasszáro női cipuk dolgá
ban is,, tekintettel az eme téren is tapasztal
ható anyagpazarlásra. Az egyesület azt a vá
laszt kapta, hoi'y a hadügyminisztérium a 
belügyminiszternél már indítványt tett'a ma-
gasszaru, maga^arkn női luxuscipök viselésé
nek általános eltiltására. — Effajta intézkedés 
elkelne nálunk is. 

A szilva és szilva készítmények len 
magasabb ára. A kormány megalakította a 
szilvaközpwrto,t és a szilváért, szilvakészitmé-
nyékért, követelhető legmagasabb arakat kö
vetkezőleg állapította meg. A nyers szilváért 
követelhető legmagasabb ár a termelőtőt tör
ténő nagybani vásárlásnál, méléTmázsánként 
tísztasulyra a következő: őszi szilváé .20 !(,_ 
nyári szilváé 12 K. A szilvakéVzitmé iyokért 
követelhető legmagasabb ár nagybani vasár-
láskor métermázsáuként tisztasúlyra: Aszalt 
szilváért a készítőtől való nagybani vásárlás
kor: 100—105 dbos minőségért 100 K, 
115—130 dbos minőségert 97 K, 130 on fe
lüli minőségért 94 K. Szilvaizért a készítőtől 
való nagybani vásárláskor 120 K. Kicsinyben, 
vagy részletkereskedésben való árusításnál az 
eladó csak olyan árakat számithat, amelvek a 
megállapított legmagasabb áraknál nem arány
talanul magasabbak.'Ez a rendelet július hó 
28-án lépett életbe. , •' 

Gabona rekvirálás. A hadügyi kormány 
a belügyminisztériummal egyetértően elren
delte az 1915. évi gabonatermés feleslegének 
katonai lefoglalását és elszállíttatását. Járá
sunkban Kormos Béla huszárfőhadnagy mult 
hó 28—29—30. napjain járt el enemű meg
bízatásában a-hatóság közreműködése mellett 
Érdekes, hogy csak a malmukban is (Czell
dömölkön, Kemenesmagasiban, Jáuosházán és 

I Karakón) 120 mmázsa gabonát és 6—7 m.-
I mázsa lisztet taiáltak és foglallak le, raelyek-
' nek árát a tulajdunosok megkapják. 

Katonák szabadságolása. A katonák 
i szabadságolásáról a honvédelmi miniszteri 

rendelet a következő intézkedéseket tartal
mazza: A harcoló csapatokhoz beosztott ka
tonáknak az elöljáró csapatparancsnok, hat 
hórapi; egyfolytában töltött szolgálat után 
tizennégy napi szabadságot ebgedélyezhet. 
Különös indok fennforgása esetén, ettől eltérő 
szabadságot a hadseregparancsnokság engedé
lyezhet. A szabadság iránti kérelmet szemé
lyesen, kihallgatáson kell kérni. Azok, akik 
harcbau állnak, nem kérelmezhetnek m e z ő 
gazdasági, szabadságot. Azok, akik mint fegy
veres szolgálatra alkalmatlanok teljesiteoek a 
harctér körletében szolgálatot, mezőgazdasági 
célból harminc napra kaphatnak szabadsagot 
elöljáróiktól, ha azt személyesen kérik. A 
harctéren személyes szolgálatot teljesítők 
hosszabb időre szóló szabadságolását, föl-
mentését;- fölváltásat, vagy fölcserélését—a 
honvédelmi minisztertől kell kérni: ztzok, 
akik rüvul idei szabadságra hazajöttek, s lüí-
menlésert folyamodtak, bár a fölmentés ügye 
folyamatban van, kötelesek az illetékes csapa t-

; tesiükhöz bevonulni. A közigazgatási halosá-
| gok a fölvá'.tas vagy csere miatt nem. jogo-
• sultak önállóan intézkedni, A harcoló-csapa

toktól szabadságoltak, .hacsak' más intézkedés 
nem történt a részükre, kötelesek a póttest
hez bevonulni. Azo's a fegyveres szolgálatra 

| alkalmatlanok, akiket a harctér mögötti terü
leten foglalkoztatnak, öl heti szabadságot kap
hatnak elöljáró parancsnokuktól. Út heti sza-
badságnál-hosszabh időre való szabadságolást 

| vagy a fegyveres szolgálatra alkalmatlanok 
; fólmentését a honv. min.-től kell kérelmezni. 
' A leirat végül közli, .hogy a szabadságolás, 
j fölnientés vagy lölváltás iránti kérelmeket 
. nem szabad a harcterén levő p íranc-aiolwá-
I gokhoz intézni. 

Kimutatás a. czelidömölki hadbaronuUak 
. csa'údjaiiiak gyamolitására havonként adakozók 
! július havi adományairól. Özv. Szőgyény-
! Marich F.rencné Gorcey Grómó 40 K, Klein 
] Testvérek, Szabó Károly 25—25 K, Scheiber 
i Zsigmond dr. 20 K, Pietnits F.-reuc dr. Kieiu 
i Vilmosné, Deulsch Gyuláné, ilo+vátii József 
i 10—10 K, Bures Righar.d:, &' K, özv. B tlussa 
I Jenőné, Szőgyény-Marich Maria, Siégyeny-

Maricl. Paula. Honig Sámuel, Takach I I rtonne, 
Wallenstein Károlyué 5—5 K. Németh Már-

'rkus, Deutsch Samu dr. 4—4 K. Schmid Kuni. 
I .Marton Izidor 3—3 K, Roth Mór, Leitner 

Imre, Mersich Jenő, Bauöczy Istvánné, özv. 
Hofhauser Sándorné,, Steru József 2—2 K, 
özv. Merkly Edené, Takács Ferencné, Stetka 
Tici, Steiner Lajos,.Csillag Sándor, Wittmann 
Adolfué, Weisz ígnác, Verbőczi József, Somo
gyi Aladárné, Schwarz Sámuel 1—.1 K. Gutt-
mann Adollné. Fischer Fülöpoé, Stern Eüás 
50—50 fillér, Szenté Jenőné, özv. Grosz I len -
rikné, Bass Vilmosnó 40—40 fillér. Összesen 
224 K 70 fillér. 



Fürdés O U B halál. IInrváth István 
helybeli máv. mozdonyvezető hasonnevű 
polgáriiskolás fia tejért meni; közben a 
Marciibin megfürdött. Miki'r haza ért. édes
anyjának rosszullétről panaszkodott s lefeküdt; 
harmadnapra halott volt. Temetésén pajtásain 
kiviil nagy közönség jelent meg, mely együtt 
sirt a ! .,:itos szülőkkel es testvéreikéi a jó-
viseletll -K szép reményekre jogosító fiu el-
vesztén. 

Gyermekek a gyermekekért, össze
állott őt kis leány, névszerint Barabás Bözsi, 
Bodor Ilus, Jfizeri Jankica és Rozika, Fülöp 
Linus és betanultak egy rövid'szindarabot es 
pár költeményt. Annak rendje-módja szerint, 
tetszésszeriuti belépti díj mellett, díszletekkel 
sikerült előadást tartoltak mult vosarnap. A 
tiszta jövedelem 5 korona volt, amit a hadi 
átvak javára illetékes helyre már el is jut
tatlak. ' ' 

Adományok a sebesölt katonák re
sztre. A czelldömölki Vöröskereszt kórház 
és vasúti üdítő állomás . részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Illés Ferencné (Pápa) 20 K. Özv. Varjú Jó 

te (Gérc) 1 K. Kasza Jozsefné (Pápóc) 
Kovács Dénesné (Szergeny) 10 K, 1 pár 4 K 

c-irke. Gyömörey György (Inta) n.iponta 
különböző mennyiségű tej, 3 réce. Tóth Gábor 
(Int-i) 35 tojás. Somogyi Kdman (Sag)' 50 
tojás, StaufiVr Testvérek jRepczelak) 1 doboz 
te.i.-üiemeny. Dr, Kirá|y_Jánosné 20 K. Ko
vács József (Henc) 50 kelkáposzta. Vidos 
Jó/-ef (Uihátyfa) répa, kalarábé es vörösrépa. 
Lázár Ferenc 5 K, thea. Weisz Kalman 3 m 
tn. szén. P,thö Lajosné (Sag) 25 tojás. Klaffl 

- G,u/i naponta 8 üveg szóda. Kemetiesmagasi 
köz.-; adománya: 58 tojás, 35 kg. bab. 50 
kg. burgonya, 1 kenyér, tök és zöldség féle. 
Pa|>né (Vötiöczk) 2 korona, -foghagyma és 
bnr."iiya. Szergéng község adománya: 400 
lojás, 180 kg. bab, 240 kg. burgonya, 10 kg. 
in.-ös hagyma, 1 kenyér, 1 csomó zsír, 25 
tök, fejes és kelkáposzta, zöldbab es uborka. 
Gyűjtötték: Erdélyi Béláné ev. tanitóné és cs. 
Molnár Józselué községbiroué. A bíró az 
adományokat ingyen szállította a helyszínére. 
A gyűjtéshez adományaikkal hozzájárullak a 
következők: cs. Molnár Jozsefné 5 tojás,5 tök. 
Bodor Sámuelné 5 tojás, bab és burgonya. 
Piri Jozsefné 5 tojás, hagyma. Piri Ferencné | lom 
5 tojás. Ifj. Kovács Ferencné 10 tojás, bab, J 
uborka. Bodor Sandorné 5 tojás, tök é.< bur 
::onya. Erdélyi Béláné 10 tojás. bab. Sipko-
>ics Dánielne 10 tojás, bab. Ki-s Ferencné 
12 tojás, bab. Molnár Ferencné hab. burgo 
>ya és uborka. Kenéz Ltvánue bab. Neumaun 
Viktorné zöldbab, uborka. Bokányi Péterné 2 
'••jás, bab. v. Molnár Jozsefné 4 tojás. bab. 
K..>a Lajosné 5 tojás, bab. Szabó Anna 1 
••jás, tök és hagyma, a. Molnár Sandorné 2 

' jas, tök, bab, burgonya. Lampert Balintué 
- i tojás, tök, bab. Tompa Janosné 2 tojás, bab, • 
buraonya. Szabó Jozsefné 6 tojás, bau, bur- ; 
nonya. Léránth Jozsefné bab és hagyma. Bu- | 
zás Janosné Burgonya, hagyma. Döbrönte Fe- j 
rencné 4 tojás. bab. Szecsődi Sándor burgo- i 
nya. Molnár Ferencné 2 lója;., burgonya, ! 
káposzta és hagyma. Molnár Sandorné '5 
tojás, Erdéli József bab. Szedelyi Pal j 
káposzta, burgonya és hagyma. Somogyi i 
Palné 4 darab ion-, és hagynia. Szedelyi 1 

Ferencné burgonya, káposzta és hagyma 
Vera-ztó Janosné 4 tojás, bab. Somogyi Jo
zsefné 4. ti jás, bab. Buzas Jozsefné 4 toja.-, | 
bab, Bosznyakn • burgonya. Sarkadi Jozsefné 
2 UijaS, bab. Verasztó Istvánné 2 tojás, bab. , 
Kovács Jozsefné 5 tojás, bab. László Gaborhé i 
káposzta, hagyma,, tök és burgonya, "a. .Molnár 
Sandorné »4 tojás,. hagyma. Tompa Jozsefné 
8 tojás, hab. I.er.i n: n burgonya, -fUuzas San-
durfié ] tojás, bab es hagyma. Csigi Jozsefné 

3 tojás és bab. Erdéli János bab. Józsa An-
talne burgonya. Rác Janosné 4 tojás, burgonya 
és hagyma. Szabó Bálintne bab es burgonya. 
Szabó Györgyné burgonya. Szabó A. Imréné 
6 tojás, bab és tök. László Istráoné 5 tojás, 
burgonya. Szabó Sárd.rne ti tojás. bab. Mol
nár Jozsefné 5 tojás, burgonya, bab és tök. 
Sipkovics Karolyné 10 tojás, zsir, kenyér, bab 
és hagyma. Kovács Istvánné bab és burgonya, 
a. Léranth Istvánné 5 tojás, bab es burgonya. 
Nagy S.udorné tök, bab és hagyma. Molnár 
Janosné 6 tojás, bab és hagyma. Molnár 
Sandorné 6 tojás, bab, burgonya es uborka. 
Erdéli Jano-aie 5-tojás, bab. Gyarmata San
dorné 5 tojás, bab. Szabó Jozsefné 8 tojás, 
burgonya. Szabó Istvánné burgonya és ká
poszta. Szabó ^Janosné 4 tojás, bab. Szabó 
Istvánné bab és hagyma. Szabó Sandorné 5 
tojás. Moinat Istvanue 10 tojás, burgonya. 
Viucze Ferencné tök . és bab. Szecsődi Fe
rencné 5 tojás, bab. Nagy Janosné 6 tojás, 
bab és hagyma. Kovács Aulalne 3 tojás, bur
gonya és hagyma. Pethő Sándor bab, tök es 
burgonya. Orbau Ferencné 3 tojás, horgonya 

i és hagyma. LarnperTh Ferencné 6 tojás, bab. 
id. Molnár Palné bab, tök es burgonya. Sar
kadi Saudorné 4 tojás, bab. Szabó Jetzsemé-
2 tojás, bab. Kovács Jozsefné 2 tojás, bab. 
Polgár Ferencné 3 tojás, bab. Kiss Jozsefné 
2 tojás, bab. Nagy Martouné 1 tojás, bab. 
Szabó Dánielne 3 toj. s, bab, tök es burgonya, 
a. Gerencsér Sái.dorne 5 tojá-, bab, burgonya 
és hagyma. Piri Sandorné 4 tojás és bab. 
Szabó Á. Sándor 3 tojás, bab. La.-z'ó Imre 
burgonya és hagyma. Gsére- Györgyné 5 tojás 
es bab. Gulyás Sandorné 3 tojás, bab. Bú
zás- P é t e r n e k tojás, bab. Stuban Janosné 10 
tejás, burgonya, lök. Leranth Ferencné 4 to
jás, burgonya. Pályi Janosné 4 tojás, bab, 
burgonya. Németh Sandorné 3 tojás, tök és 
bab. Horvátit- Karolyné 5 tojás, hagyma. Pap 
Janosné hagyma. Sflte István 5 tojás, bab és 
burgonya. Kovács Janosné 20 tojás, burgonya. 
Id. László Imrené 6 tojás, bab, hagyma, Sip
kovics L.i.-z ioné 10 tojás, bab, burgonya. 
László Dánielne 10 lojas; hagyma es tó t . 
Búzás Palné 6 tojás, bab, burgonya. Döbrönte 
Jozsefné 8 tojás, hagyma. c=. Molnár Jozsefné 
8 tojás. 

Lázongó foglyok. A Klein Testvérekre' 
l.-vő oro»z foglyok — miért, miért sem — 
tegnapelőtt forrongani kezdtek, majd megta
gadták a munkai is. A tulajdonosok a csend
őrség segélyéi vetlek igénybe, mire a nyugn 

— legalább egyenlőre — helyre ailot; 
Villámcsapás. Németh Antal kemeties

magasi-i laros mult lu> 29 éu künn dolgozott 
a mezőn. Jóformán észre sem vette, oly ha
mar lornyo-uilak ós.-.-.e a leihók, villámlott, 
dörgött. Egyszerre az egyik villám hirtelen 
I-csapolt s szegény Némelh Antal halott volt. 
A dr. Király János jarásorvos és Somogyi 
Aladár tb. főszolgabíró által megtartott or-
vosrendöri vizsgálat utan. a szerencsétlent 
nagy részvét melleit temettek el. 

Mai i hirek. Az Apolló mozi vezetősége 
a sziuhnzat a legmodernebb gepekkei szerelte 
fel, igy a képek teljesen tiszták, élesek és 
rezgésmentesen lesznek. A műsorok fő-zereplői: 
Asta Nielsen, Elsa Frölich, Ebba Torosén; 
vígjátékokban: Duci Bácsi, Pali, a kis Bandi 
slb: lesznek. C-akis elsőrangú műsorok kerül
nek előadá-ra, a legújabb felvételekkel."' 

Meglopta a térjél Farkas Jozsefné 
nrégen lakos-lérjétől 344 koronát ellopott, s 
ezután tőle Megyerod községbe megszökött. A 
hűtlen asszonyt feljelentették a kir. Ügyész
ségnek. 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

Fekete szőrű hibátlan 6 éves 
ponny ló azonnal eladó. Cini megtud
ható a kiadóhivatalban. ' 

Köszönetnyilvánítás. 
.Miudazoji jó ismerősök, a 

czelldömölki mozdonyvezetők és 
rokonok, akik forrón szeretett fiunk 
illetve testvérünk 

ifj. Horváth István 
L oszt polgári iskolai tanuló 
temetésen megjelentek a ravatalra 
koszorút, csokrot helyeztek, avagy 
bármi módon megtöri szivünk 
fajdatinát enyhíteni szíveskedtek, 
fogadják hálás köszönetünket. 

Czelldömölk, 1916. aug. 5. 

Horváth István 
és családja. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömölk. 

At Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

kerületi föügynöksége. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó-
számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb 

mellett 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladónk. 
Jelzalog-kOicsOtiOkei folyósiluok. 

Penzbeszedeseket és kifizetéseket eszközlünk. 
BeYáltUllkszelvéiiyeket,kisoro!t értékpapírokat 
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-vesztese;:, 

ellen elfogadjuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékeket. 

Óvadék célokra értékpapírokat biztnsjiék mel
leit kölcsönzüuk. 

Elfogadónk: tan, élet és jég biztosításokat az 
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

Intezetünk kebelében működő .Önsegélyző 
Hitel-Szövetkezet- kényelmes heti vissza

fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt. 

Láng Kálmán 
gépraktára Czelldömölkön 

Gayer-féle ház. 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 
Vetőgépék, ekék, 
gazdasági kellékek 

minden Időben Jutányos áron 
beszerezhetők., 

Nyomatott DiakgTrrt Nándor villaoyeror* bertodc-ert kónyvnroDdijábM, Celldömölk. 

Henger- és gépolaj 
állandóan raktáron. 
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