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Megbüntetik a kereskedőt, 
ba föltételhez köti a kiszolgálást. 

. A "Tarosukban és a fül vakban egyre több 
és több lesz a panasz, amialt, hogy a keres
kedők legnagyobb része fontos közszükségleti 
cikkeket csak ugy hajlandók kiszolgálni, ha 
azzal egyid?jüleg a vevő valamely más, ke-

.. ve.-bé keresett cikket is vásárol. A hatóságok 
mostanáig tehetetlenül álltak a kereskedők 
eme túlkapásaival szemben, amelyet eléggé 
kárhoztatni nem- lehet a amely különösen a 
legfontosabb élelmiszerek beszerzésére is alig 
képes . szegény sorsú latosságot sújtotta nagyon. 

Vas vármegye alispánjához kormány
rendelet érkezett. Az élelmiszerek beszerzése 
érdekében. A rendelet a legszigorúbb ellen
őrzést leszi kötelezővé és fölhatalmazza az 
alispánt, hogy a szükséghez képest rendkívüli 
intézkedéseket javasoljon a belügyminiszter
nek. Az udíös rendelet lényegesebb részeit 
szószeriut itt közöljük: 

A közigazgatási hatóságok a lakosság
nak életszükséglet cikkekkel méltányos áron 
való ellátása s az árdrágító visszaélések meg
akadályozása tárgyában kiadott 4207—1915. 
rendelet által nyújtott lehetőségeket nem 
mindenütt használják fül a kellő mértékben. | 
Ezek következtében a közélelmezés érdekei J 
az idézett kormányrendelet széleskörű intéz
kedései dacára sok helyt és több tekintetben 
még mindig nincsenek megvédve oly tenden
ciák ellen, amelyeknek kiküszöbölésére az 
idézett rendelet módot teremtett. 

Igy példán! ujabban is panaszok hang
zottak el arról, hogy egyse árusok mellék
kikötéseket lesznek az áruk kiszolgáltatásával, 
különösén~pedig, hogy a fél álul kiránt cikk 
eladását valamely más cikkel való ' együttes 
vásárlástól teszik függővé. Az e(len, valamint 
a közvetítő kereskedelem egiebb túlkapásai 
ellen is a 4217—1915. számú rendelet erő
teljes eszközt biztosit » ennek következtében 
egy konkrét ügy alkalmából legutóbb is álta
lánosságban fölhatalmaztam a törvényhatósá
gok első lisztviselőit a hivatkozott kormány
rendelet alapján tehető intézkedésekre. 

. : : Minthogy azonban a 4217—1915. sz. 
rendelettel elérni kívánt célokra általános 
fölhatalmazások megadásával a forgalom meg
zavarása nélkül megvalósítani nem lnhntim | A lelkükben csodáa érzéa ébred 
fölhívom, hogy a közélelmezés és a piac 
helyzetét ezúttal tüzetes megvizsgálás tár
gyává tegye, jövőre nézve pedig állardóan 
figyelemmel kísérje és a tapasztalt kedvezőt
len jelenségek vagy éppen visszaélések meg-
gátlására a szükséges fölhatalmazásért tegyen 
haladéktalanul az adott helyzet s a fönnforgó 
összes körülmények teljes megvilágítására is 
kiterjeszkedő előterjesztést. 

Tiszti értekezlet. Dokai Takách Márton 
járási főszolgabíró a hatósági liszt-ellátás za
vartalan biztosítása végett á járás jegyzői 
karát f. hó 17 ére értekezletre hivta össze, 
amikor is beható megbeszélés tárgyat képezte 
annak miként leendő végrehajtása. — Csak
ugyan ideje lesz, hogy a mostani liszlhiány 
végre-valahára megszűnjön! 

• M a g y a r f o g l y o k V á g y a . 
Sir, zokog a hideg őszi szellő. 
Hangja száll-száll e nagy Végtelenbe', 
TünődVe néz a sok entente-Verő 
A lehullott sárga levelekre. 

dajget a szél, rohan fékét Vesztve, — 
Hősök sziVc fájón összedobban ><*T 
S a szél jaján hosszan elmerengve 
Lelkükben is felsír egy-egy dallam: 

Andalító, bűvös magyar nóták, 
Melyektől a szivük újra éled 
S mig altatják fájó szivük búját, 

Pillanatra elfelednek mindent . 
S hallgatják a szivből fakadt sok dalt: 
Szivükben is forró Vágyat ébreszt, 
Bár nyugalmuk olyan régen kihalt 

Szomorúan tovább zúg-búg. a szél, i 
Minden hangja: Damokleskard éle; — 
Boldogságról Vájjon mikor mesél? — 
Tovatűnt az, mint a taVasz .fénye! 

SiVít a szél s' amint Vonul lova, 
Összefognak a hős magyar szivek: 
Idegenben térdre leborulva 
Istenünktől örök békét kérnek. 

KISS BERCI. 

T Á R C A . 

Egy nem méltányolt 
természeti kincs. 

A Bakony, mist klimatikus üdülőhely. 

Irts: Győri Besee. 

Veszprém vármegye közigazgatási bi
zottsága \adnay Szilárd dr. kir. tanácsos, 
megyei tiszti főorvos indítványára felterjesztést 
intézett a belügyminiszterhoz, hogy a katonai 
hadvezetőséggel karöltve az ország területén 
tervezett több szanatórium valamelyikét a 
Bakonyban állítsák föl, mint amely mind
azokkal 'a természeti adományokkal és elő
nyökkel" bir,,amelyek ily szanatórium létesí
tésére kivánatusak.^ szanatórium első sor
ban a harctérről visszaérkezett betegekTkTP" 
sőbbi időben pedig a polgári betegek javára 
szolgálhatna. 

— Ilyén -népszanatoriom Helyéül Bakony-

Iszentlásitó községet találnák a legalkalma
sabbnak. -

Üdülőteleppé való kiszemelésének kérdé
sévél kapcsolatban, aktuális{ téma tehát a 
Bakonyerdő, — a Bakonyhegység. 

Erdős-völgyes szép hazánknak sok oly 
remek fekvésű pontja van, amelyek — saj
nos — még mindig felfedezésre várnak. Ilyen 
többek között a Dunántúl egyik* nevezetessége 
a Bakony, melynek szemet-lelket gyönyörköd
tető vadregéuyes helyeit a vidékén lakó ke
vés számú érdeklődőkőn kivül, csak az is
meri, a kit sorsa ' véletlen arra vetett. Pedig 
turisztikai szempontból is a Tátravidéket, s 
a vadregényes erdei) i bérceket leszámítva 
alig találnak hazánkban olyan helyet, hol a 
természet fenséges alkutásait jobban bámul
hatnánk, mint éppen itt. Egy egész kis or
szág ez a-Bakony: Tele a természel csodás 
szépségeivel, meredek szirtekkel, zöld erdők
kel, hegyi zuhatagokksl, zöld fensikokkal és 
termékeny völgyekkel. Olyan helyek vannak ! 
e bübályosan szép darab földön, amelyeknek 
a megbamulásara érdemes messze idegenből 

is idefáradni a természetbarátnak, hogy kir 
táruló lelkét varázsakkal megtöltse. 

Közöuséges irka-tirkalo ember minden 
igyekezete mellett is, csak halvány képét 
tudja megrajzolni a Bakony igazi mivoltának. 
Nekem is egy Jókai tollával kellene bírnom, 
hogy e gigantikus és csodálatos vidék 'szép-
ségének, kedvességének és nagyszerűségének 
fotográfiáját, a valót megközelítően meg
rajzolhatnám. • 

Hogy nem nagyitok szavaimban, utalok 
hazánk egykori neves archeológusának: dr. 
Korner Flóris pannonhalmi bencésnek, e v i 
dék" felkutatójának *A Bakony című, fél 
századdal ezelőtt mégjefent értékes művére 
amelyben uevezett tudósunk e természeli 
kincs nagyszerűségéről a többek között a 
következőket mondja: 

•Ifjúkorom óta nem mindennapi szere
tettel viseltettem ez erdő rengetegei iránt és 
midőn ujoTickoromban mesterünk annak ter
mészeti szépségeit: az ős bükkők majd égig 
nyúló száz és száz éves fait, egyes hegytetők 
angolkertszerü pagonyait, a korlálolbatatlaa , 
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Tábori levél ax 

..JdK|||[4!feift as, megbízható,' hű szövetsé-
világ részvéleVpról a habard 

í g y hatalmai 
gesüukröl, az átlakvi 
ban szeretnék egyei-xnast elmondani.' Persze 
csak lovakra, Siffflftttal, számárakról és ku
tyákról lehet szó. 

Ezek azok a hatalmas szövetségeseink, 
amelyek nem tágítanak .mellőlünk, Átéltek az 
eisTip»]satiaKiiífiÁÍ' r.elűnk r»no»k, velünk 
szenvednek, tálán még néha örülnek;. is es 
velünk, Voztflfil halni* 'JH8 halált. Ezek iga
zán Önzetlen barátamk, mert ók hordják fel 
nekünk a fát a házépítéshez, ők hozzák fel 
aretemózsiát, a lőszert a legnagyobb vesze
delmek közepette. Pedig ő nekik nincsenek 
ideáljaik, ők csak tönkremennek, ők csak szen
vednek, s ha alkalmatlanokká válnak, kegye
lemgolyó vár reájuk. Őket nem lehet rekla
málni, nekik nincs szabadságuk, nekik itt kell 
velünk maradóink és győzni vagy elpusztulni. 
Ezek a négylábú hősök, melyeknek szobrot 
kellene emelnünk. S a kék kereszt intézmé
nyét, mely óket pártolja, megérdemlik. Sok
szor el-elnézejetem ezeket a fantasztikus, 
magas, hólepte csúcsokat, amint elhagyatott-
sagukbau előttem merednek, oda még egy egy 
keselyű sem repül, s ott e megközelíthetetlen 
maztssagbtn, az éghez közel, a er inalok zize- I 
gése, fütyülése és robbanása között kanyarog 
a hosszú sor bosnyák lovacska, miodegyik a 
hátán 80—100 kiló lőszert vagy ellátást ci
pelve. 

Oda vasutal nem tudunk felvezetni,sevil--
lamost. kocsira képtelenség volna gondolni, hisz 
az ut nyaktörő, szédületesen szakadékos,, egy 
ballépés az^ember életébe kerülhet. Ezeket a 
természeti akadályokat a technika még nem 
tudja legyőzni. Hiszen ha beké idején egy-egy 
tnrtsta e csncsokra nagy izgalmak árán, sziv-
dobogva felkúszott, mini kiváló turisztikai ese
ményt a naplójába jegyezte fel. S itt halad
nak, az embernél is nagyobb biztonsággal, a 
tehpatkós bosnyák lovacskák a m i n . íjukkal. 
Lassan megy. a ló, nem lép azonnal, előbb 
megkeresi az elülső lábaival azt a helyet, 
ahol legbiztosabban vetheti meg, ahol ívni 
szakad a szikla le, azután lép és kúszik felfele. 
Valóságos boszorkányságnak tetszik^ szinte 
cirkuszi porodukciószamba megy az a hegy
mászás, s a kis lovak ügyesen végzik. A le
szállás ugyanilyen virtuozitással megy. Érdekes 

látvány, ha .a lejtő igen meredek, de egyenle
tesen sima. Ilyenkor a ló hátsó lábait szoro
san összetartja bokában, előre csúsztatja őket 
a mellső lábakhoz és csak a mellső lábakkal 
teáz apró lépéseket s a Tarával majdnem a 
földön ülve, mint egy ember csúszik lefelé. 
Persze ilyen leljeaitményekre csak a kicsiny 
ponni nagysága lovak képesek. De nem is 
maradt B iszniaban lo. Pedig ezek a kis álla
tok otthon a maguk szegénységében, a legelő
kön sohse ábrándoztak ily világkörüli utakról. 

Az egyéves csikó határa rakjak a hatal
mas fanyergelsezalo halálig se éjjel, se nappal, 
sem künn, sem a házban nem kerül le rola. 
Etini ad'néki áz Isten, aki a madarakat táplálja. 
A lovacskák igen kedresek, 1 métertől 1 m. 
30-ig változik a magasságuk. Pesten afféle 
ponniknak vagy kiscsikóknak tartanák őket, 
pedig hát vannak már vagy 5—tO évesek. 
Rajtuk vannak a sátrak, a műtőasztal, az 
operációhoz szükséges eszközök és világítás, a 
gyógyszertár, a töméntelen kötszer, 200 ember
re főzőedények, ugyanennyinek .ellátás, kon
zervek, iroda stb. stb. Egy fél óra alatt össze-
pakkolunk és már a leglehetetlenebb helyen 
funkcióba léphetünk. Persze a lovácskáink 
most figyelmes gondozásban részesülnek, de 
oly szép teltek és gömbölyűek is ennek követ
kezeiében, hogy az embernek örömtől repes 
a lelke, ha megnézi őket. 

- Bezzeg nem voltak ilyenek Szerbiá
ban, a feneketlen sárba, ahol néha 26 órás 
marsokat kellett tenoiök éllenszomjan, s ha 
megérkeztünk, nem volt tető, amely alá állít
hattuk volna őket A Szerbiában való vissza
vonulásunk alkalmával majd minden 40—50 
lépésnyire egy-egy áttlőtt fejű, kiszenvedett ló 
feküdt. Rémes képe a pusztulásnak s a mi 
jó lovaink, a mi kísérőink és barátaink a 
veszedelmekben, igy osztoznak velünk a sötét 
es óriási tragédiában. Itt lesznek ők is hősök 
velünk együtt ! Azt gondoltam, mikor a Macs-
ván át a Szávához vonultunk, hogy alig ma
radt már lovunk, ami valahogyan meg velünk 
vánszorog az is tönkre megy s igen kellemes 
volt a csalódásom, mikor Magyarországon, 
még számtalan, életerőtől duzzadó remek pa
ripát láttam ágyuk elé fogva. 

Az én nyerges lovam, a >Lazarus< is 
szép bosnyák példány?- Mi is összeszoktunk, 
Szinte érti a beszédemet és ha egészen elen
gedem is, követ bármerre. Jobb hegymászó, 
mint én. No meg ment már rosszul is a dol
gunk. Egy Ízben Szerbiában egy srapnell rob

bant fel. A lovam kővé meredten megült, so 
hirtelen a nyaka mellé kaptam a fejemet, a 
golyók kopogva hallottak a fejünk felett 3 t 

ló hasa alatt. A lélegzetünk elállt! De semmi 
baj ! Megsarkantyúztam, uccu, lóbaJilba el t 
Ha lehetséges, megveszem a lovat, hazaviszem 
és megmutatom a szentmihályiaknak. Megba
rátkoztunk, mint Lafcmtaine, a francia élbe. 
szelő a kabátjával, a melytől nem akart meg
válni még akkor sem, mikor az egerek már 
fogósdit játszhattak volna benn. Pedig az csak 
egy kabát volt, ez meg-egy élő lény, egy ló. 
Kár, hogy nem tud beszélni, mert sokat me
sélhetne és tanúm volna! 

Dr. Garai I,njos_ főorvos. . 

H Í R E K. 
Gyámiatéieti elnökválasztás. A kenu. 

nesaljai evang. egyházmegyei gyamintézet vi
lági elnökévé dukai Takách Ferenc cs. és kir. 
kamarás dukai földbirtokost választották meg. 

A Msrczalvölgyi Vilitársulat, október 
31-eu délelőtt fél 10 órakor CzelldömölkSn 
a városháza tanácstermében választmányi és 
folytatólag ugyanott délután 2 órakor köz
gyűlést tart. A 11. pontból álló tárgysorozat 
a választmány tagjainak és a szavazatra jo
gosult artérbirtokosoknak a napokban ineg-
küldetik 

A lisztszükséolet njabbi bejelent éta. 
A héten kidobolták, hogy mindazok, kiknek 
háztartásában a' hatósági lisztre szüksége van, 
f. hó 20—21- és 23 án a városházán okvet
lenül bejelentse annak megemlítésével, hogy 
kinek hány tagból álló családja van s hol 
akarja beszerezni a szükséges lisztet, hogy a 
dolog sürgős lebonyolítása akadálytalanul 
megtörténhessék. 

Vaskrajcár. A kormány segíteni akar 
az aprópéozhiányou. A pénzügyminisztérium 
értesítése szerint október hó közepén kibo
csátják a vas krajcárokat. 4. jézk rajcárok 
ugyanis eltűntek, mert üzérek összevásárolták, 
hogy yézgálic készítésére felhasználják. 

Gerence égerlakkal jelelt" kigyódzo tekervé-
nyeit és a teletett zöldben pompázó, tenger
nyi illatos virággal tarkított verőfényes rétjeit 
továbbá hajmeresztő utait, regényes hegysoro
zatait leirá: sóvárgó szemeimet nem egyszer 
irányzám délfelé, hol a sok csodaszépségű 
helyeket rejtő hegylánc Cses?»ieA--t>dra festői 
romjaival, Szentlászló 'eleit ülő óriási nyer
gével és a Kékhegy kincseit rejtő csúcsaival 
elterül. 

Összejártam szép hazám majd' minden 
megyéjét, bámultam két izben a Mindenható 
szép világát a felhőkön tűi emelkedő lomnici 
csúcsról éppen ugy, mint az Alföld határnél
küli, len-hatatlan bényomásu pusztáin, láttam 
Erdély tajképileg gyönyörű fensikjait, a Bala
ton összehasonlíthatatlan tempejét, a Mecsek 
terményekben dus, szépségekben gazdag vidé
két ; de szivem csak vissza és vissza csalt 
ifjúkori abrándim színhelyére — megkedvelt 
Bakonyom ismerős rengetegei közé. 

Fogják-e egykor ezen szent berkek 
örökké mormogó forrásai a törődött vándort 
felvidítani; a kedves Bakony fogadja-e végső 

fohászimat — azt csak Te tudod, Mindenhaló 
Lény! — de meisre a csal-'a városok zajától 
engedd leszállni a sorstól ide-oda háuyt-ve
tett búvárt nyugvó helyére ott, hol szent ke
zed legnacyobn csodáit oly bővea tárád ki 
terményeid szamára." 

És ezt, a természet legpoeti'iusabb álmai
val teljes magyar földet, még mindig az isme
retlenség homálya borítja. 

Körülbelül ugy nézik ez ösrengeteget az 
ország l-.kói. mint aho?y Magyarországot né
zik a külföldiek. Kelet félig-meddig; — terra 
inkoijuita. Az oda vetődő turista aztán meg 
van lépetve és csodálkozik a látottak felet' 
feledhetetlen marad e vadságában is igéző 
vidék annak, akinél a természeti szépség ném 
a kiabáló kontrasztoknál kezdődik. 

Nem kopár, sziklacsucsos zordság adja 
meg itt a vidék nagyszerűségét A szelid vo
nalakban emelkedő hegyek hátát "bükkösök 
borítják, melyeket kellemesen szakit meg az 
illatos füvet termő rétek bársonyos pázsitja. 
A vonzó, bájos völgyekben tiszta vizű pata
kok csobognak, melyeknek napsugártól csillogó 

vonalai ezüstcsikkéut szegélyezik a völ
gyek alját. * 

Nem svájci táj a Bakony annak, aki 
nyakmerevilő magasságokat keres, hanem 
vadság, romantika tekintetében a bakonyi 
rengeteg világa Svájcnál is svájcabb. Szüz-
tiszta őstermészet fogad itten. A kultúrának 
egyetlen nyomat jó ideig az acélfejsze mu
tatta, amely letarolta egy-egy rész'etét az ős
erdőnek. Erdő azonban ennek dacéra maradt 
eiég. Hetekig lehetre bolyongani benne, ha az 
egy-két járható ösvényt útjában nem ál'itanák 
meg kerasztbedőlt rengeteg fatö.-rsek, legurult 
sziklák. 
_ A folyton haladó, gyors iramban fejlödű 

korszellem immár leiéje is nvujlja alkotó kezét 
és a múltból ki akarja csiszolni a jövőt, tár
sadalmi, gazdasági és hygienikus szempontból 
hasznosítani akarja a múltnak ez ittfeiedett 
darabját, egy darabka őstermészetet. így las
san majd megváltozik ott minden, átalakul a 
lelke ennek a darabka őstermészetnek, amely 
lélek régi, mint maga az idő. 

Aki kora fiatalságom óta sokszor meg-
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8*tSM*'- * '•folyt heten umészeink 
nmét kitettek mainkért: c n p i rilógatott, 
majoron tévő legojabb darabokat produkál-' 
Uk. A közönség is eléggé pártolta a mene
kült műrészeket. — Ha vasárnap újból két 
előadást tart a társulat: délután 5 és este 8 
órakor. A délutáui előadáson kisebb darabok 
kerülnek színre, mint >átosónő mint illemta
nárnő, ' .Veuczel gzerelme,< este a Gyimesi 
vadvirág. Felvonások közben ismét egy-egy 
mozi-film szórakoztatja a közönséget A sok 
humoros és aktuális kép mellett egy nagy 
dráma is szerepel: a .Megfizetett adósság.. 
— Szóval színészeink mindent megtesznek, 
hogy a közönség mennél jobban szórakozhas
sak s a közönségen fogg, hogy a szórakozást 
nynjtó művészek a jól megérdemelt párt
fogásban részesüljenek. 

Gabonarekvirálái. Október 19-én vég
ződölt el a felesleges gabonamennyiség köz
igazgatási- rekvirálása.Ezyik-másik községben 
s zép mennyiséget foglaltak le, mig máshol 
alig valamit találtak. 

öngyilkoiság. Egyházi Sándor kemeues-
szentpeteri lakos gyógyíthatatlan betegsége 
miatt f. hó 14 éo felakasztottá-magát a mire 
észrevették, meghalt. A Király János dr. já
rásorvos és Somogyi Aladár tb. főszolgabíró 
által megtartott orrosrendőri vizsgálat megál
lapította, hogy felelősség senkit sem terhel s 
igy a temetésre az engedély megadatott 

Milliomos csaló. A szombathelyi rend
őrség letartoztatta s a vizsgalat befejezése 
után szabadon bocsátotta Nóvák Dániel szom
bathelyi hentes-nagyiparost, akiről kiderült, 
hogy hosszú időn keresztül elhullott és be
teg állatok húsát mérte ki, az ellenőrzést ha
misított bélyegzővel játszotta ki s igy a fo
gyasztási adóban az. államkincstárt is meg
károsította. Nóvák dúsgazdag ember, megyei 
Tirilis. Hát az ilyen lelketlen kufár embert 
akiben a lélek helyett talán pára lakozik, a 
legpéldasabb büntetéssel kell sújtani már a 
példa kedvéért is! Mennyi ilyen Nóvák Dá
niel-féle népség van most ebben az amúgy 
is agyouzsarolt, nyomorult világban! . . . 

A bobai vessadelaa ügyében lefolyta
tott vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy 
a Űzet, gyufával játázó gyermek okozta. A 
kár 170 ezer koronában van hivatalosan meg
állapítva. 

Jön a tél, sőt itt is van már i z C 
borzasztó keménységével. A harmadik tél. A 
nagy háborúnak is a harmadszori tele. Is
tenem! milyen pusztítást visz végbe egy há
borús tél, az Oldóklő fegyvereken kivfll. 
Tudja ezt a katonaság is, tudja a rendes 
polgárember is. Azért fordult a figyelem r i 
kérés a békében levő emberekhez már az 
első tél elején, bogy enyhítsük a katonák 
számára a tél zord-agat: készítsünk hósap-
kát, érraelegitőt, haskötőt, gyűjtsünk teának 
való szederindalevelet, ezerféle ezerjófüvet, 
gyógynövényeket stb. A hívó szózat halló 
fülekre talált, a lelkes munka megindult és 
ment lelkesen fényes szép eredményekkel 
egy darabig, különösen az első télre, de az
tán meglanyhult már a második télen. Még 
érdektelenebb, hangulatnélkülibb a levegő, 
most a harmadik tél előtt. Soha ki nem megy 
már a világból az a bizonyos szalmaláng. 
Közel áll ez a lelki világ az állatvilághoz, 
amely csak a közvetlen veszélyt ismeri ve
szélynek, tovább nem lát az orránál. Pedig 

"Hindenburgnak az idegek győzelméről szó-
lott. beszéde ide is tartozik. Gondoskodás, 
előrelátás, minden irányban levő készenlét 
és miudenek fölött minden irányban való ki
tárta.* — mindvégig^ Ez a Hindenburg be
szédjének az értelme, ámbár hogy 0 csak az 
idegeket emliti. De ám .az idegek a testi és 
lelki-életnek a közvetítői. Testi " és lelki ki
tartás, testi és szellemi munka kell a hábo
rúhoz. Ne felejtsük el tehát, hogy jön a tél. 
a harmadik háborús tél. Az elsőnél még lel
kesebben kellesd kötnünk a hósapkát, a láb
zsákokat és a többit 

Be kell szolgáltatni a nikkelpeuzt. 
December 3t-én teljesen kivonják a forga
lomból a 20 és 10 filléres nikkel pénzeket. 
Ez ideig tehát mindenki köteles ezen pénze
ket beszolgáltatni. 

Erdélyi menekültek figyelmébe. A 
Kemenesaljái Közg. Hitelbank azon iatézelek 
betevőinek, mely intézetek a Pénzintézeti 
KOzpont tagjai sorába tartoznak, betéteik 75 
százalékáig, ds legfeljebb 500 K erejéig a 
betevő megélhetése céljából a Pénzintézeti 
Központ megbízásából ás számlájára kölcsönt 
folyósít A kölcsön után 4 és fél százalék 
kamat fizetendő. A Pénzintézeti Központ 
tagjai sorába nem tartozó . intézetek 'betevői
nek pedig készséggel szolgál mindennemű 
felvilágosítással. 

Kakorieakaajaret ei iank. ügy hírlik, 
hogy nemsokára kukoricával és árpával kevert 
kenyeret eszünk. Egyenlőre csak a felsőina-
gyarországi ás erdélyi vármegyékben vez tik 
be az ily módon kevert kenyeret Nálunk még 
nem keverik a lisztet s igy ezentúl is búza
kenyeret ehetünk a Dunántúl. 

Ujabb rekviralások. A kormány legkö
zelebb az egész ország területén elrendeli a 
txirjtgyek életbeléptetését. Ezt a kérdést 
most dolgozzák ki a belügyminisztériumban. 
Valószínű, hogy a rendelet mejelenésével egy-
időben rekvirálni fogják az egész ország zsír-
készletét és a kormány, — akárcsak a ga
bonát, — a lefoglalt zsírt az egész ország te
rületén hatósági kezelésbe veszi. — Ugyan
csak most jelenik még a kormány rendelete 
mely szerint legközelebb rekvirálni fogják a 
burgonyái (valószínűleg már a jövő hó ele
jén), valamint a tengerit 'kukoricát) is. 

Mi lenne, ha a vármegye minden egyes 
lakuja egy évben égy kilóval kevesebb lisz
tet fogyasztana el? Ez jelentene 480 ezer 
kilogramm, azaz 45 vaggon lisztet Már pedig 
annál az egy kilóuál is több, amit a lakosság 
nem fogyaszthat el, sőt a testi és szellemi 
fejlődésben levő gyermek sem, a — liszt-
hiány miatt 
• '" • Olasz kultnrkép. Ezalatt a cim alatt 
a >Cimbria< nevű folyóirat hosszabb közle

ményt hoz, melyből kivesszük, hogy a szerző 
többek között VeroDában járt és ott a száz 
és száz nagy ernyöboritntta gyümölcspiacou 
nagy meglepetésére madáréneket hallott, ami

fordultam ez őseidő rejtett zugaiban, meghitt, 
néma együttlétben, midőn beszédes lesz a 
csönd, megismertem ennek az ősiéléknek a 
hangulatait, érzelmeit. Nyári ragyogás, őszi 
verőfény, borongós köd mind egy-egy hangu
lata; minden fa, minden bokor, minden virá-
gocska egy-egy érzése a rengeteg lelkének. 

Megszerettem, megbámultam századok 
viharaival dacoló büszke faóriásait, amelyek 
annyi főlényes tudóssal,'annyi idők tapasztala
tával néznek le az alattuk bolyongó arasznyi 
emberi életre ; amelyek derékba kettétörtén is 
olyan zordonan fönségesek, mint a megőrült 
i,eár király, aki tébolyodottan is megőrizte 
királyi méltóságát . . . Megszerettem benne a 
magányt, amely oly népes, a csendet, amely 
oly lágyan zeng és láthatatlan szárnyakon 
felemeli a lelket, amely imádkozni tud. 

Megszerettem ezer szinváhozatban pom
pázó virágait, melyek mesét szőnek ifjúságról, 
röpke boldogságról, édesdeden simogatva szir
muk bársonyával a kérges, komor életet. 

Ha az embererdőben kapóit lelki sebe
ket gyógyítani akarod csalódott felebarátom : 

jöjj ide, az ős Bakonyba, ennek balzsamos 
illata es ünnepélyes c=öndje még fog gyógyí
tani. Mert az erdő az egyetlen orvossága 
azoknak, akiknek a szive beteg az élettől és 
az emberek megismerésétől. Mint pillangó a 
könnyű záport, ugy feleded te is az embere
ket, ha félre vonulsz e mystikus világ rejte
kébe Itt zavartalanul élhetsz magadnak, gon
dolataidnak. Semerre egy tereintett lélek, 
minden létező központjának önmagadat érzed, 
szolgátlan urnák, a természet királyának. 
Szórakozható! is. Minden bokor, minden fa
lomb; minden fűszál, minden virág, mindén 
moho3 kődarab, minden madátdal, minden 
szellőlebbenés, minden hulló faievél, — mind, 
mind elmondja neked a maga történetét,, ha 
egyedül Vagy a természet e fenséges templo
mában és ha megtudod érteni a tet meszet 
szavát És tele lesz lelked a legédesebb be
nyomásokkal, mialatt az öditö levegőt szívtad 
tüdődbe. 

-Valami kűlöoös varázserő láncol enge
met ma is a Bakonyhoz. Magam sem tudom 
magyarázatát adni e rejtelmes vonzódásnak; 

de tény, hogy mikor á Bakonyról hallok — 
hogyis mondjam? — bizonyos természeti ih
let száll meg s kikívánkozik belőlem az elra
gadtatás, noha alkalmasint a természet nagy
szerűsége iránt érzéketlenek kinevelnek érte. 
Mint természetbarát szívesen állom; i n meg 
viszont szánalommal tekintek" á nevetökre, 
mint olyanokra, akik nem értik a természet 
beszédét. Kár nevetni, mert igenis, azt a sok 
szépséget s nagyszerűséget, amit a nagy ter
mészet feltér, jobban látja s inkább értékei 
a természet fia, mint a kőfalak rabszolgája, 
aki csak ünnepi kirándu'iskor lát egy kis 
• természetet* s csak ilyenkor veszi észre — 
ha észre veszi — a futófelhők isteni játékát 

Te szegény városi aszfaltos "utca. mi 
vagy te kötésieddel, szurokmázoddal az ős 
Bakony mohával és t-.Tévéiekkel boritolt föld
jének bársonyosságához képest 1 ? . . . Mm 
kéjesen nyújtózol az arasznyi mohán, önkén
telenül, arra gondolsz hol van Szmiruaoak 
az a szőnyegcsomózó műrésze,- ki ti s . . . i ,t 
készítene! ? 

(Foiyt kÜT.) 
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ben olaszországi aljában nem volt része. 
Csazhamar reá bukkant egy nagy ernyőre, 
amely alatt nagyszámban kalitkák tollak (el
halmozva, amelyekben a legkülönfélébb éneklő, 

TÍ lági .liánok voltak és ezeket vadászati célra 
árultak a madártlldoző olaszoknak. A cikkiró 
a szegény állatok ára iránt tudakozódott Az 
eladó 5—10—15 lírára tartotta darabját Arra 
a kérdésre, hogy az árak miért ilyen maga
sak, az eladótól azt a felvilágosítást nyerte, 
hogy a madarak megvakitása izzó sodronnyal 
történik, mely operációknál igen sok madár 
elpusztnl. A cikkiró ezután elmondja, hogy 
«iY firenzei előkelő társaság által látogatott 
vendéglőben egy gazdag étkezésben vett részt 
A feles számban (eltalált finom étkek sorá
nak vége felé maga a vendéglős jelent meg 
a leitart étteremajtóban, — fején egy nagy 
ezüst tállal, — melyen különféle fűszerek és 
illatos levelek között a szegény éneklő ma
darakat tálalták fel. >Ucelli, Dcellini« uraim 
és hölgyeim. Nagy volt a. megelégedés. Cikk
író elutasította a tálat, mondván, hogy az 
ének'0 madarakat nem sülve, de énekükben 
szereti élvezni. Az előkelő társaság megmo
solyogta ezt a nyilakozatot és hosszasan tár
gyalta, hogy melyik madárfaj a legizesebb. Hű
nek a tárgyalásnak eredménye az volt, hogy 
legizesebbek azok a madárkák, melyek a leg
szebben énekelnek, k i i fülemile és a pacsirta. 

Adományok a czelldömölki Vöröskereszt 
éa Üdítőnek. Merse községben Kisfaludy 
Imrén* ét Fülöp Ilona 124 drb tojást ét 
12 k innia készpénzt gyűjtöttek, melyet be-
szolgáltattak a Vöröskereszt elnökségéhez. 
Adakoztak: Takács János 4. Fodor József 2, 
Ltndray Imréoé 2, Bagics Ilka 5, FűiÖp 
H ha y 5, Fesler Ferenc 5, Horváth. József 6, 
Németh Gábor 3, Fűzi István 4, Egry Józsefné 
3, Vörös Józsefné 2, Kelemen József 2, Or
bán Gábor 3, Horváth József 2, Varga Jó
zsefné 2, Savanyó János 1, kovács János 3, 
Töreki János 4,' Tóth Sándor 2, Gnjgiczer 
János 5, Osztorics Ferenc 4, Pap Józsel 2, 
r'inta Józsel 4, Sulok Lajos 2, Nagy József 3, 
Somogyi Pál 2, Fodor István 2, Vörös Sán
dor 4, Sütő Jánosné 2, Joó Károlyné 2, 
Horváth János 2, Vörös István 4, Imre Já
nos 3, Horváth Mihály 2, Földesi István 2 
iCovacs Pál 3, Orbán János 3, Szabó István 6, 
Karkas IgDác 3, Kisfaludy Imre 5 drb tojást 
Pi.fi János, Vidos Benő 2—2 K, Imre Fe
renc, Töreki János, Joo Miklós, Szálai San-
* T 1—1 K, Koc-is István 60 ML, Nagy Pé
ter 50 fill., Kovács Sándor, Kiss Kálmánná, 
( irsei Antal 40—40 fiil., Csóka Imre, Egri 

efné, Nagy Imre. Tóth Sándor, Nagy Fe-
r ..eoe, Nyulász Józsel, Fülöp Mihály,' Kisfa-
udi Imre 20—20 fill., Orbán Vendelné 10 

tiilér. — Felsőbüki Nagy Sándor helyei nagy
birtokos adománya 20 zsák burgonya. Mes-
lerhazy Antal (Kemenesmagasi) 15 drb. ká
poszta. Hónig Sámuelné zöldség. GyOmörey 
György (Inta) naponta 2 liter tej. KlafTi Gyula 
naponta 10 üveg szódavíz. Kemeuesmagasi-i 
ken il --dai szövetkezet adománya a Vörösei 
Kereszt kórháznak 12 korona. Seregély Üávid | 
(C-önfe) 10 korona, az üditő-allomas részére 
a ke yérsOtésl Wallenstein Károlyné (Ság) 
volt s. ivos végeztetni. 

Szerencsétlenség. üarcza János keme-
nesmagjsi-i lakos a mozgásban levő szekér
től s a j á t vigyázatlanságából leesett s a 71 
éves öregember eltörte jobb felső lábszárát. 

AZ EST tndűsitoi a nagy események 
szi .: lyein. Megalapitiisa óta azt az elvet 
követte AZ EST, hogy a közérdekű események

ről csak saját megbízható tudósítói gárdá
jának jelentéseit közölte s ha valahol nagyobb 
esemény adódott, kitűnő munkatársait nyom
ban a helyszínére küldötte. A legújabb ese-

madarak énekeltek. Ezek a madarak mind (jnényeknél is ott vannak munkatársai. Ador
ján Andor a hadüzenet utolsó pillanatáig Bu
karestben teljesítette hivatását, ugy^htrgy 
már csak meuekűlővonaton érkezett haza; itt 
magirta nagy feltűnést keltő cizkeit a román 
hadüzenet előzményeiről s nyomban Széfiába 
utazod. Onnan küldi tudósításait bolgár szö
vetségeseink harctéri és diplomáciai esemé
nyeiről. A lap más munkatársai is uton van
nak. Fényes László-Erdélyt járja, hogy ki
tűnő tollával megírja hontalanná vált testvé
reink ' megrázó sorsát Kéri Pál a hadaink 
nyomában szintén a román harctéren tartóz
kodik. Faragó Miklós pedig a délvvtéki me
gyéket járta, hogy az ottani eseményekről 
tudósítsa AZ ESTET. A román háborúról 
tehát csakúgy mint eddig, minden világ
eseményről AZ EST az egész európai sajtót 
mtgelőző híreket fog közölni. . . 

Lang Kálmán 
gépraktára CzelldömölkOn 

6ayer-féle ház. 

Két darab 

d i v a t o 

cserépkályha 
azonnal olcsón 

e l a d ó . 
Bővebb értesítést mi 

lapunk szerkesztősége. . 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 

V e t ő g é p e k , e k é k , 
gazdasági kellékek 

minden időben jutányos áxoi 
beszerezhetők. 

Kitűnő gyártmányn 

k e r é k p á r o k 
nagy választékban 

Henger- é s gépo la j 
állandóan raktáron. 

Kiadó : Dinkgreve Nándor. 

Fekete szőrű hibátlan 6 éves 

p o n n y l ó 
azonnal eladó. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Felhívás! 
A Kemenesaljái önsegélyző Hitelszövetkezet CzelldömölkOn 

f. évi november hó 1-én ny i t ja meg 

V I . (3 éves) é vtár sulatát. 
Egy üzletrész 50 fillér. 

Kölcsönöket 
vényre, mely 
üzletrész után 

Üzletrészek a 

nyújt olcsó kamatláb mellett bélyegmentes kötelez-
kölcsönök a heti befizetésekkel törlesztődnek. — Minden 

50 fillér beiratást dij fizetendő egyszersmindenkorra. 
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Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank Részvénytársaság 

Czelldömolk üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyeihelók. _! 
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Legközelebb az Apolló Moziban bemutatásra kerül: 

a „Rablélek." 
Dráma 5 felvonásban, Fedák Sári felléptével. 

Magyar filmgyár -'remekműve. 

- = — - Nyomatott Dinkgrtve-Nándor villanyerőre berendezett köayvnyot.iUjíbaá',' Celldömölk. 
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