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Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, f,.|,. ,. 4 )
korona, negyedérre 2 korona,
Egyes szám ára darabonként 20 fillér.
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Világtörténeti eset.
ismétlődő tragédia

(gyászos

eset)

játszódik le a Keleten : bomlik, foszlik
egy

ország,

amely hajdan nagy hatal

mával r e t t e g é s b e tartotta az
resztény

egész

ke

hatalma egyre fogyott.

De

világot.

Ereje,

szervezetét, eléggé

tekinté

lyes, hatalma szinte eltörpült.
Nemrégiben

ha

de ott nemcsak föl

a modern

szellemet,

hanem

érvényt is tudtak neki szerezni.

Fölül-

emelkedlek a több ezer é v e s vallás ha
g y o m á n y o s félszegségein, bátor lélekkel,
szinte

emberfölötti

kilubickolniok

munkával

abból

a

sikerült

maradiságból,

amely életnek csak azt ismerte el,

ami

a híres, időközben .már lerombolt kínai
falakon belül folyik.
Törökország, az
szomszéda, sem
e szellemmel

államok

maradhatott érzéketlen
akadtak

(Ojra* széfVeitők).

wkik

halomra döntvén a vallásnak ama
tyáit, amelyek az állam

bás

egészséges^ fej

A szép Júlia.
A faluban éldegél e.»y öreg

ember,

el

hagyottan, nincs senkije, a szomszédok jószí
vűsége tartja csak fe 111. —

Valamikor jobb,

szebb napjai lehettek, most azonban a hánal
és megpróbáltatás nehéz napjait éli.
Minden este kimegy a falu végere elmé

lázva tt/kint a m e s s z e s é g b e , keblébe!
sóhaj tör ki:

keserű

— Mikor Jössz m á r haza kedves

gyer

mekem . . . é d e s J u l i s k á m ? mikor j ö s s z már
-vigasztalni

őszapádat? . . .

a.z ut szélere.

Fáradtan

fejét kezébe temeti és

leül

zo og,

keservesen zokog . . .
De hogy is ne sima

szegény öreg em

ber; volt neki r-zep családja, j ó

gyermekei s

mo»t öregségére a .falu nyakán

kell

nincs

Hova

senkije,

sikerült nekik. Nem

mert munkájoknak

nem

sikerült,

készitették

elő

nincs

támasza.

gyermekei, miért nincsenek mellette?

m-n 1,1 fi, li-jjjtf ,,.

élődnie,
lettek
Miért?

egy -ii'yr.s be

tegség ragadta ej Szerettei k ó r e b ó ^ a masikat

pedig egy s/erenc-étlenség érte.

Évtizedek

óta gyalázatosak

voltak

a közviszonyok Törökországban. A köz
igazgatás korrupt

é s erélytelen, hadse

rege é s p é n z ü g y e i elhanyagollak voltak.

eléggé gondotan a talajt s nem sikerült,

Ami pedig leginkább siettette a romlást,

mert a

az nyomorult közgazdasági helyzete volt.

>Korán<-ba (a

törökök

szent

könyve) vetett lanatizmus a török nép
ösztönénél. Pedig nem a Koránban rejlő
nagy

igazságokat,

nemes

az

abba

lefektetett

alapelveket kellett volna leküz
osak

amiknek

egyes

lehet,

ma már csak

kicsinyes

hogy

próféta korában

még

tételeket,
Mohamed

jogosultságuk volt, de

kerékkötői a szabad fej

lődésnek. A végzetes hiba tehát az volt,
hogy a derék inozlimok nem
ábrándíthatok
századok

nem

tűnhetnek

Ám igazságtalanság
birodalom

voltak ki

ama hitükből, hogy

év

nyomtalanul,

nagy fölforgató változások

vallási
európai

szemben, ott is

HfeörgartizAtórok

ját. Nem

deni,

Kinát fenyegette

sonló veszedelem;
ismerték

ui-át állták, meg akarták vetni

a jelen koiba illeszkedő alkotmány alap

ben erósebbnek bizonyult a létfentartás

bár ereje m é g ma is, amikor már e n y é szet marja

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája OzelldOmOlkOn.
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

OBIGBBfl NÁNDOR

lődésének

A világtörténelem évezredeiben gyak
ran

~

Szerkesztőség éa k i a d ó h i v a t a l :

nélkül

keresni.

S

a
ha

m á s kárán akarunk tanulni, ha okulni
akarunk

abból a katasztrófából,

mely

most az egykor hatalmas Törökországot
éri: akkor a
késznünk

baj é g y é b o k a í t kell für-

És ezeket nem

A

hadsereg

csak

n e h é z meg

találni.

képviseli

eröt, maga az erő azokban
forrásokban
nak

az
Az

a

hires

kijelentés, hogy »háborúhoz három
log kell: »pénz, pénz é s
biven jellemzi
ságát. A

az

anyagi

rejlik, melyeket az állam

sikerül megszerezni.

ismét

do

pénz«,

az imént állítottak igaz

közgazdaságilag dezolált

Tö

rökország ereje fogyott, hatalma pedig
megcsökkent nem
rege

gyáva lett

azért, mintha hadse
volna,

mert hadseregének
nem

volt

hanem

azért,

fontartáaáhos, é l e l 

mezéséhez és elegendő

volna a török

bomlásának okit egyedül

fanatizmusban

Mert a mai állam ereje nem a had
sereg.

vasútépítéséhez

elég pénze. Ennek a

ségnek bacillusai rontották meg

beteg
szerve

zetét, m é g mielőtt' a kül e l l e n s é g
volna reá soha

ki nem

mért

heverhető

—

csapást.

~Eaáek~»r'beteg8égnek -esiráát-nálwak-^
is lehet észlelni. Pénzforrásaink

a rossz

közgazdasági viszonyaink k ö v e t k e z t é b e n

András a második fiu, a falu legszebb könnybelábadt szemeit az ég felé emeli, elre
és legerősebb legénye társaival egy téli napon begi esti imáját, azután imát mond azeretaz erdőre meat lát dönteni, de szerencsét . teiért, leánya hazatértéért. . . Mikor leányára
lenségükre, mert mikor a fa már alá volt gondolva imájába kezd, ismét elfogja a gör
csös zokogás, imája könnybe ful, zokog ke
ásva, oly hirtelen dőlt, hogy a menekülni
servesen.
akaró András! maga alá temette.
Ily csapásra meg kell, hogy törjön egy
szerető szülő szive. Gyermekének halálát nem

— Miért nem j ö s s z m á r kedves gyer
mekem, nem gondolsz m á r apádra, hisz. miljp-

sokára követte feleségének halála is. Szegény
anya- nem tudta elviselni fiának elvesztet s
vágyódott a jobb hazába fiai után.

epedve várlak f . .' ..
Jönne a szegény

gyermek,

de

ő

nem

jOlret.—^

Most már csak maga maradt a szegény
öreg ember. Maga, pedig volt még egy leánya
is. De ez hol v a n ? Hol? nyugszik valahol a
tenger fenekén, hideg sírjában. De szegény
apa ezt nem tudja, most is azt hiszi,' hogy
leánya Amerikában van; azért megy nap n i p
u t á n a falu végére, hogy a munkáról haza
térőktől megkérdezze, hogy leánya nem jön-e.

—
A hazatérők meglátják a megtört Öre
get, szeretettél veszik körül, csitítgatják, hogy
ne sírjon, hisz megjön a Julis. epen ma irt
levelet, m é g a postán van, csak érte kell.

Megkondul az est harang, a munkások
vic: dnnáía pP-aPfrO. .a vigságot néma r«°nd
valtja lel. Gábor bátya is — ő volt a bol
dogtalan apa — kalapjához nyul, leveszi,

n postán egy levelet a d n a k n e k i , saejrény írástudatlan elhiszi. hn?v leánya küldte
neki, boldogan szorítja szivére a kedves so
rokat, hányszor, de hányszor elolva-tatja m a -

menni. Az öreg a levél hallatára örömmel
indul velük haza, szive boldogabban ver.— Hát
gondol rám ?

mégis

él

gyermekem,
-

mégis

bedugultak

é s heUzelunk mind komo-

rabbi válik.
dasági

S most. mikor a közgaz

elgyengülés

végzetes

hatását

másnak a kárán azemlélhttjük: legfőbb
ideje, hogy minden gondunkat, minden
erőnket közgazdaságunk erősítésére for
dítsuk, még mielőtt a gondatlanság okozta
kár pótolhallan

lenne.

Sajnos, sok e g y é b aj-bajunk között
minálunk

folyton a kultúra

is meggáttő örökös
koztatja

fejlődését

pártpolitika

szegény magyar

foglal

nemzetünket,

pedig, mint egy kiváló államférfiú épen
e napokban mondta, >nagy dolgok fog
nak itt történni, nagy fordulatok vannak
a küszöbön, melyeknek nem lenne sza
bad

végbemenni nálunk,

a

mi

döntő

szavunk, a mi latbavetett érdekeiak é s
akaratunk

nélkül.« Mi lesz, ha akara

tunk é s érdekünk ellen

fognak

menni ? Kit fogunk okolni ?

végbe-

Mivel

fo

gunk vigasztalódni?
Erre nálunk senki sem

tud

vála

szolni, mert komolyan senki sem törő

ben
u megfeledkeztek minden humánus
érzelemről és arról, hogy na már nem a
középkorban, hiin-m a huszadik szazadban
elünk.
A szerb liad-eregról az a hír érkezett,
hogy az utóbbi nap •ntiaii területi akadályok
miatt nem tud a tengerpart tele előrehaladni.
Most azonban egy Uurrazobol hozzánk érkezelt tudósítás azt mondja, hogy e késlekedés
oka nem az ul járhatatlan-aga, hanem ai.
hogy a szerb csapatoknak egészen mas dolguk van. mint az előrenyomulás.

Erzsébet. •
Lombhullató őszön a természet gyászol;
j Mesét mond a lassú, néma hcrVadisró!.
j Az erdő but lehel, a mező bánatot . . .
bombhullató őszön Van * te névnapod :
i
Asszonyunk, Erzsébet.

| Amennyi bú csak Van, amennyi fájdalom;
Elárasztja lelkünk ezen a gyásznapon,
Ami Virág meg Van, mind elvisszük néked;
Ami könnyünk még Van, mind clsirjuk érted:
Ausztria és Magyarországnak, valamint
yAsszonyunk, Erzsébet.
Olaszországnak tudvalevően az a határozoU |
kívánságuk, hogy Albánia önallo állani legyen
Ugy-e, hogy látsz minket? Ugy-c megértz«d
és a szerb érdekszférából kika|>csoltas». k i
Ezt az odaadó. Igaz szeretetet ?
Belgrádban |ol tudjak, hogy e kívánságnak '
Ugy e hallod imánk, amelyben xokogVa.
érvényességet is szerez a monarchia. A szerb
EsdVc kérünk áldást a te szent porodra :
cápáinknak tehát most az a törekvése, hogy ,
Asszonyunk. Erzsébet ! ? . . .
egész Albánia embertől és vagyontól kipusz- ;
tetteit leru.ei legyen. Nem-harc -folyik tehát j .
FARKAS IMRE.
most ott lent, hanem tisztára rrabermeszár11- és községek, helységek elpusztítása.
1

E tudósítás szerint ezrivel leküsznek
legyilkolt, agyonlőtt asszonyok, gyermekek
hullái szanaszét. A férfiak, akik el tudlak
menekülni, az erdők sűrűségeiben rejtőzköd
nek, de télvíz idején es táplálék híján el it
pusztulnak olt. Ha a szerb katonák egy albán
községbe jönnek, felszólítják a lakossárot
fegyvereik átadásira, amit a megriadt lakos
ság meg is tesz. Mihelyt azonban a fegyve
reket elszedlek, kezdődik a mészárlás Senki
nek kegyelmet nem adnak.

H I R E

K.

Megdöbbentő eseteket hoz hirul a balkáni habom borzalmairól a B. H., amelynek
liaesak~TeTi~^^
vár 'föllázad. Az állati vadságról a tudósító a
következőket írja:
Több ízben irtunk már azokról a ke
gyetlenségekről, amelyekel az egyes hadviselő
felek ellenfeleikkel szemben elkövettek, miköz

tártai ügyek
Folyó hó 18-án dél
előtt vámsunk Uuácstermébeu közgyűlést
tartott a képviselőtestület, melyen több ne
vezetes indítvány között a hatósági mészár
szék ügye is tárgyalás ali kertit. Ebben ugy
határozott a közgyűlés, hogy, mintán a mé
szárosok és hentesek a próbavágatás megejte.se uuiu, ha nem is a prnbavigas ered
De másrészről is jön panasz a szerb ményéhez mérten, de legalább elfogadhatúlag
katonák irtózatos kegyetlenkedéseiről. Egy leszállítottak a hus árát, a hatósági mészár
német orvos, aki a minap lentjart Belgrádban szék felállítását egyelőre függőben tartja. Ha
és az olt megsebesült arnótakkal lieszélgetelt, azonban az illető iparosok a felemelés tekin
bor. iima- részleteket mond el, amit neki tetében követett mami-holnapra való ingadotmJk az immár-hzzáttltrr^Tnólak ilpen «dt»«»4~ ási-^*_mirt^^
Az, hogy ártatlan asszonyokat, gyermekekét korlatba—nemiek, vagyis ha a mostanj le
leöhlö-iirk, még semmi, de eleven embereket szállított húsárakat ismét felemelnék, a mi
dobálnak gödrök)*- a halottak közé, akikre szárszéket azonnal felállítja. Ezen fontos ügy
azután petróleumot öntenek es elégetnek a ben okos határozaton kivül különös jelentő
halottakkal egyetemben.
ségű a napirenden volt uj utcanyitás kérdése.

ganak. Z .kog ismét, de most már nem a
fájdalom, hanem az öröm csalja szemébe a
könnyeket.

Jóska szorgalmával annyira vitte, hogy
a felügyelők is tisztelettel emlegették, miut
a bánya legszorgalmasabb munkását.

dik vele.

Mert Magyarország múltja el

van feledve, jövője csak a mi hóbortos
álmunk.
izgatja,

Nagysága
mert

évszázadokra,

senki

a

hazafiakat
sem

nem

gondolkozik

hanem mindenki

mától

holnapra . . .

Krónika.

szorgalmas dolog után egy kii pénzt gyűjtöt
tek, amelylyel aztán Jóska elhatározta, hogy
kimegy Amerikába szerencsét próbálni. A
Elmondom most már az öreg Gábor szülők ellenezték, de a jó hírek, melyek ak
bácsi szomorúságának okát, elmondom, hogy kor szállingóztak, elvették eszét és szándéka
megmásíthatatlan volt. Végre beleegyezlek
miért nem jöhet haza a szép Julis.
távozásába, de Julis, mini hü feleség nem
•
akarta urát elhagyni, ö is vele ment a vad
Gábor bácsinak volt egy szép leánya is.
I idegenbe.
A faluba., csak szép Juhsnak hívták. De ó j
nemcsak szép, hanem szorgos leány is volt.
A sZerencse ott is kedvezett nekik; a
Vetekedtek is érte a faluban; annyi kérője férj hamar munkához jutott, egy bányában
volt, hogy egy gazdag leánynak sem lehetne kapott jó pénzért alkalmazást. Mig a férj a
több. Pedig 0 csak egy szegény leány volt, 1 sötét tárnákban dolgozott, Julis odahaza moaki keze munkájával kereste kenyerét Volt jI sásból keresett egy kis pénzt. Mikor már egy
is csodálkozás, mikor a gazdag kérőket eluta évig kinn voltak, annyira mentek, hogy a szü
sítva, egy szegény legénynek uyujtotla kezet. lőknek néhány dollárt tudtak haza küldeni.
A választás a szülőknek is tetszett, mert tud Időközben Julis egy gyermekkel ajándékozta
ták, hogy a gazdagság nem boldogít. Nagy meg férjét. A gyermek születést kimondha
Jóska szegény, de annál tisztességesebb legény tatlan örömöt szerzett hisz most már csa
volt. A házasság hamar meg is történt s ládjuk van, most nemcsak a maguk, hanem
most már kettőzött szorgalommal láttak neki gyermekük jövőjére is kell gondolni. Becéz
pV munkának. Fáradoztak hajnaltól estéiig, gették, srerették a kis apróságot. Az igazi I
hogy-a megélhetést biztosítsák. Néhány évi boldogság csak akkor szállt a házra.
I

I

Igy teltek, multak az évek, már négy
éve voltak kint az uj hazában, a kis gyermek
már három éves volt. Boldogsággal, örömmel
nézték gyermeküket, tanították imádkozni s
a csöppség mosolyogva mondta utánuk az
imát a hazáért, a szülőkért. Mily szép és
megható családi kép volt, mikor a kis gyer
mek, aki még azt sem tudja mi a haza s
máris a házáért imádkozik! Az ily szivek
tanulják meg önzetlenül szeretni a hazát!
Boldogok voltak odakint, de azért vágy
tak vissza a Duna, Tisza partjára, ők" is tud
ták, hogy mindenhol jó, de jobb otthon!
5 évi szorgalmas munka után olyan
vagyonkát szereztek, hogy abból ouahaza szé
pen megélhetnének. Elhatározták tehát, hogy
a legközelebbi tavasszal bucsut mondana^
Amerikának.
. .

Ámde ember tervez, Isten végez.
A boldog napokra hirtelen szomorú jdók

47. s z á m .
A képviselőtestület, tekintettel a kérdés nagy
fontosságára, nem tartotta az ötletszerüleg
előrántott, kellőleg elő nem készített és meg
nem fontolt ügyben
a határozathozatalt ,
' opportunusnak. Dgy határozott tehát, hogy '
az egy aj gyűlés tárgysorozatába vétessék fel,
amikor a képviselőtestület a helyszínen sze. '
mélyesen is meggyőződik a terv mibenlétéről.
Enné| a kérdésnél lehetetlen az első pilla- ,
natban is meg nem látni azt a temelenséget
és vétkes felületességet, amit a város az
utcán vitások tekintetében eddig követett. Ez egy
teljesen lehetetlen terv, mely a város fejlesz- >
tését abszurd irányba terelné, miért is nagyon
helyes az a körültekintés, amellyel a képvi- j
selőtestülel ebben a kérdésben eljárt. Néze- !
ténket ebben a nagyon fontos közérdekű '
dologban lapunk, jövő számában fogjuk kö- i
rülményesebben kifejteni — A nemesdömOlki ';
vizállasos területet tudvalevőleg a kézség elárvérezte. Az árverés ellen felebbezés adatott !
be, amit azonban felebbezfi visszavont. Ugy- I
hisszük, hogy a kérdéses ingatlan értékesítése
még korai volt és igen valószínű, hogy a
—kozséf -ezen—lépésének—káros volta utóbb
sajnosán fog beigazolódni.
M i i e k a színészek. Badó Béla jól
szervezett színtársulata most fejezte be Kör
menden egy hónapos szezonját Ez a hossza
idő élő bizootitéka annak, hogy Radóékat a
körmendi közönség meleg pártfogásban ré
szesítette és hogy ezt tette azért, mert az
erősen organizált. jól Összeválogatott erőkből
álló társulat a legújabb darabokat matatta be
a ma már nagy igényeket támasztó publi
kumnak. Radó most hozzánk iparkodik. Jós
lásokba nem bocsátkozhatunk, mert a mi
közönségünk különféle behatások alatt áll.
Néha kertili a színházat áttért, mert nem üti
meg a társulat azt a mértéket, amely az ő
igényeit kielégíti, máskor pedig azért tartja
távol magát a színháztól, mert a domináló
drágaság és nehéz megélhetési viszonyok más
irányba terelik figyelmét. Hogy most mit rej
teget a közeljövő Radóék számára nálunk,
még rejtély. Mi reméljük, hogy sikerre vezet
e merész vállalat. Mert színészeknek hozzánk
__^öjini;irierész vállalat. Mint halljuk, a legújabb
SÍP
darabokkal jonaTuíiSőTaTes peüig otyánőkkal, melyek a fővárosi színpadokon nagy si
kereket iráttak. A műsor a kővetkező dara
bokat öleli fel: Éva, Tengerész Kató, Limo

nádé ezredes stb. «zek mindegyike oly
produktumai
szinmüirodalomnak, miket
még -nem volt -szerencsénk a czelldömölki
színpadon látni. Dobos Armand társulati tit
kár a napokban ketdi meg a bérlelgyüjtésL
Hogy ez eredményes lesz, kétségtelennek
tartjuk, mert a hosszú téli esteket közönsé
günk csakis a színházban tudja kellemesen
eltölteni.
a

Pör a macesz csináló gép miatt. A
rohonczi izr. orth. hitközség ez év január
havában egy laskakészitö masinát adott el a
nagysimonyi hitközségnek, melyről azonban
kiderült, hogy nem használható és igy a vevő
hitközség nem is fizette ki a vételárat, hanem
az eladók rendelkezésére bocsátotta. Ebből
aztán pör keletkezett, melynek első jelenete a
czelldömölki járásbíróságnál játszódott le. A
bíróság, tekintettel a szakértők vallomásara,
mely igazolta a gép basznavthetetlenségét,
a nagysimonyiak javára ^ítélkezett. A rohonciak erre felebbeztek. A szombathelyi kir.
törvényszék felebbezésHanácsa
tegnapelőtt
targyalta az ügyet és a czelldömölki járásbí
róság ítéletét helybenhagyta.
sága holnap, nov. hó 16-én dl a. 9 és fél
órakor és folytatva Szombathelyen tartja
évnegyedes rendes közgyűlését, melynek tárgy
sorozatán 125 ügy van. E tárgyak kőzött
azonban nagyobb fontosságú alig fordul elő,
azért a közgyűlés is előreláthatóan a meg
szokott formaszerfiséggel folyik le. Mégis
kiemelünk néhány, bennünket talán némileg
érdeklő tárgyat: 1. Alispáni jelentés. 2. A
törvényhatóságnak f. é. végével kilépő tagjai
helyébe 1915. évig tartó megbízatással őt
tag választása.;3. Az igazoló választmány őt
tagjának választása. 6. Az 1913. évi fösorozásra és az utósornzásokra helyettes elnOkök
és helyettes tiszti orvosok kijelölése. 7.'A
községi számadásokra a számadást vezető
elnökök kikfildése. 14. Barsroegyének átirata a
községi és körjegyzőknek a magánmnnkálatok
teljesítése alól való fölmentése és ezek, va
lamint a segédjegyzök fizetésének megállapí
tása tárgyában. 21. A vármegyei közpénzek
nek 1913. évben történő elhelyezésére pénz
intézetek kijelölése, 28. Alispáni' előterjesztés
a >Vasvármegye területének lüzrendészetl
"területekre való "Tolosztásáról és az ezzei
kapcsolatos tűzrendészeit eljárásról' szóló
: vármegyei szabályrendelet módosítása tárgyá
ban. 33. Az alispán előterjesztése a jegyzői

magánmunkálatokról alkotott szabályrendelet
módosítása tárgyában. 30. A törvényhatóság
közgyűlésében ülés és szavazati joggal bíró
lisztviselők jegyzékének megállapítása; 46.
Csönge és Ostffyassonyfa községeinek határo
zatai a községbirák fizetésének fölemeléséről.
47. Sárvár nagyközségének határozata a
husvlzsgáló, valamint a fogyasztási adókezelO
fizetésének fölemeléséről.49 Jánoshaza nagy
községének ingatlan ajándékozási ügye. 53.
Nagysimonyi körjegyző drágasági pótléka.
57. Kocsis János és társai fellebbezése az
egyházaskeszői körjegyzőség községeinek a
jegyző drágasági pótlékát megállapító végha
tározata ellen. 58. Izsák fa kOzség határozata
a marhalevél kezelési dijak hovafordításáról.
59. Egyházaskesző, Várkesző és Kemenesszentpéter községeinek szervezési szabályren
delete. 66. Hegyhátgyerlyáuos határozata a
oyőgéri korjegyző drágasági pótlékáról. 74.
Szergény kOzség ingatlan eladási Ugye. 89.
Sár kOzség határozata a nevén álló ingatla
noknak az úrbéresek javai a való átíratása
iránt 90. A hosszuperesztegi segédjegyző
fizetésének és lakásbérének kiegészítése. 95.
Nyőgér, Beje, Hegyhátgyertyánoe és Sótony
községeinek határozatai a fogyasztási adó
beszedési jutalékának átengedése tárgyában.
96. Kemenesszentmárton ingatlanának eladása.
103. A kisköcski segédjegyző lakásbére. 110.
Néhai Gömbös Géza és neje szegényházi és
zárgondozás alapítványa alapító levelének
jóváhagyása. 125. Községi költségvetések és
számadások.
Pótköltségvetések 1911. é r r e a cell
dömölki járásban : Kemeaesmihályfa 2. Kemenessörojén 7 százalék. A sárvári járásban:
Gór 41, Gérce 16, Hegyfalu 16, Keményeger
szeg 39, Zsédeny 20 százalék.
Mozgósítás észlelhető nemcsak a had
sereg körében, de a házi- és gazdaasszonyok
között is, akik most tömegesen sietnek
Sommer Lajos ffiszerkereskedésébe, hogy
szükségleteiket az elképzelhető
legolcsóbb
árban beszerezzék.
Nyíregyházáról Írják, hon > 'áros
Otthont létesít az iparosinasoknak, melyet
150.000 K költséggel ngy építenek meg, hogy
valóságos kultúrpalota lesz belőle. Ma agy
hete tették le az alapkövet a város és vidék
értelmiségének jelenlétében. — Andrássy Dé
nes gróf Kassán a tanítói internátnsnak
elhunyt felesége emléjtére ezer koronát adoInányozTmPtfg^^
'Gömörvm.) létesítendő tanítói internátus célt
jaira egy tizenötezer koronás alapítvány
iéit le.

kis gyermekével együtt az esti imát, a már markolta meg a kormányt, mert az ügyessé
jobblétre szenderült férj és apáért, az otthon-. gére volt most bízva az utasok élete. A hajót,
mint parányi diót dobálták a hullámok. Dgy
valókért és a hazáért.
_„
Az utazás negyedik napján sötét felle látszott, hogy a hullámot már-mar elborítják,
gek emelkedtek a láthatáron. A tengerész de a hajó mint a sirály ismét a habokon
gyakorlott szeme azonnal észreveszi, hogy táncolt. A"kormányos gyakorlott ember volt,
minő vihar várható. A felhők láttára az öre szépen vezette a hajót, ő nyugton helyén volt,
gebb tengerészek morogtak magukban;—mert nem törődött a vihax^zugásával, sem a '
átcsapó hullámokkal. Szorosan lekötözi ette
tudták, hogy ismét lesz egy jó éjszakájuk.
. A kapitány kiadta parancsait, hogy a magát a kormányhoz, hogy a hullámok meg
vihar ne találja készületlenül ő.et. Az utaso ne ragadhassák. A viharral csak megküzdött,
kat leküldték kabinjaikba, a fedélzeten min. volna valahogy a hajó, de egy villámcsapás
az árbocot hasította ketté. A hajó féloldalt dent jól lekötöztek, a matrózok arcán is meg
dőlt. Felhangzott a kapitány szava:
látszott, hogy nem mindennapi viharral álla
— I * az árboccal !
nak szemben.
A matrózok négykézláb kúsztak az ár
Az utasok jókedve is alább szállt, mikor
látták a sürgés-forgást. Akik már több izben bochoz, baltáikkal neki estek; néhány ügyes
tettek tengeri utat, a viharról kezdtek be vágás s a hatalmas fa a tengerbe zuhant. A
hajó visszanyerte az egyensúlyt. Ismét kez
A hajon meghúzta magát gyermekével szélgetni.
dődött a haláltánc a hullámokon. Hiába volt
A
rihar
nem
sokait!
váratott
magára,
e.'v fé'róAő h"ly<"», vácvód-n t-ktntelt a !u!=ó
a kormányom minden igyekezete, a hajol ma
part tele. Az utasok vidáman töltötték a n a  lumar megérkezett. A villámok cikkaztak, az j
gával sodorták a hullámok. Egyszerre csak
pokat, nem gondolt senki sem az elhagyott ég dörgött. A kapitány vezényszava a vihar j
egy irtózatos roppanás reszkette meg a levezúgását
is
túlharsogta.
A
kormányos
erővel
özveggyel. Mikor nyugalomra tért, elimádkozta

következtek. A szeretett férj egy bányarobba
nás alkalmával elitével fizette meg munkáját.
Képzelhető szegény Julis fájdalma, mi
kor nz alig felismerhető férjet megpillanfolla.
A csapás legszebb reményeit, családi boldog
ságát szakította szét. Hogy férjét elvesztette,
szivet njra megszállta a basa iránti vágy.
Egy napon pénzének egy kis részét postára
adta. mig a másik részét magához véve, meg
váltotta a hajójegyet, összecsomagolta ruháit,
hogy bucsut mondjon Amerikának. Mielőtt a
hajóra ment volna, kiment a temetőbe, el
sírta ismét szivének fajdalmát szeretett férje
sirhantján. Fájt neki a kedves sírhelyet ott
hagyni, de fájdalmát leküzdte a hazaszeretet,
felszántotta könnyeit és elindult a hajóra.
Érke-tét nem tudatta szüleivel, hogy a meg
lepetés annál édesebb legyen.

47.
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, niazter sem igen tudja hiba nélkül alkal| mázni. Egy egész sereg paragrafus s az ezek
< végrehajtására vonatkozó randelete, labirinI tnaa áll az ember előtt 1913. január l-etól
! kezdve. Felette lonlos éa szinte pótolhatatlan
; segítőtársa akadt e munkálatok végrekajtásá! nál azon műben, amelyet rendkívül nehéz
j munka ntan Grijnensz György h. pénzOgyigazgaló, dr. Huszár Pál pénzügyi tanácsos és
I V. Koeppo Sándor pénzügyminiszteri p. ü. s.
titkár állítottak egybe. Nemcsak azért kitüuő
ez, mert a paragrafusok tárgyai szerint van
betűrendbe -/edve, hanem különösen azért,
mert példákkal is ellátták a szerzők. Nem
csak az intézetek, hanem az egyeeek, külö
nösen kereskedőknek le okvetlenül szükséges
lenne ennek beszerzése.
fleláUeáe
Muraszombatról írják uekunk,
hogy Czifrák János dr., ottani ügyvéd és vár
megyei kőzéletOnk egyik előkelő férfiának
i édes anyja, Czifrák Nep. Jánosné, a szombatj helyi Hungaria-szallo volt vendéglősének özI vegye, 71 évet korában meghall. Mult szer
dán délután temetek el.
A • i g y a r e r i i á g í Taiiték Országos
Szövetsége holnap éa holnapután kuldotuégileg adja át Budapesten a kormánynak és
az országgyűlési képviselőknek memorandu
mukat, amelyben fizetésük es nyugdíjügyük
rendezését kérik. A küldöttségben reszt vesz
nek: Barabás György, a szombathely-egyház
megyei rk. tanítóegyesület elnöke. Csizmadia
Pál. a vasvármegyei általános tanítóegyesület
elnöke és még többen vármegyénkbal.
As 1913. évi községi költségelöirányIttek : a celldömölki jArásban : Alsómesteri
53, Alsóság 33, Böbe 87. Borgáta 28. Czell
dömőlk 34, Csönge 24, Duka 46. F.ayházashetye 45, Eityházaskeszó 6, Fölsőinesten
3 2 " „ . Izsákfa 4l«/i«, Janosháza 50, Karakó
23, Keled SO, Kemeneshógyész 42. Kemeneskápolna 57, Kemenespálfa 71, Kemeoesmibályfa 66, K-raenessőmjén 61, KemenesszentI marton 88, Kemeneeszentpéter 67, Kemenes| magasi 46.
Kenyéri 89, Kissomlyó 60,
Ki-kOcek 37. Magyargencs 34, Mersevát 86,
Nagyköcsk 49, Nagysimonyi 45, Nerr.eskeresztur 99, Nemeskocs 60, OstITvasszonyfa 26,
I Papoc 32, Rábakecskéd 27. Szentmiklósfa
I 42. Szergény 50, Tnkorcs'88, Várkesző 44,
i Vönöck .60 százalék! — A tátvárt járásban:
'-^Wsófaatjv^a.—BahM-auj/egyes 50. Beje
Felsőpaty 52, Hegyhátgyertyános 15, Ikervar
45, Jakfa 49, Rábabogynszló 46, Rábakovácsi
37. Rábakővesd 55, Sótony 41. Terestyénfa
53 százalék.

Qyaráti Perese ev. pnipók ma egy
hete Kőszegre érkezett, rétet tett a locsmándiak elhalt hírneve* papiárak, Lów Ffilop ev.
lelkésznek tea»eteseii, sőt azon oly gyOnyörtl
beszédei mondott, hogy a megjelent nagy kö
zönségre is leirhatalm mélységes hatást tetL
A gyáesuertaitásim a többek között ott volt
Berzsenyi JeoO egyházkerületi leifigyelő is.
Kőszegről a holttestet Lncsmándra, az elhunyt
lelkipásztor kedves otthonába nagy kísérettel
vitték el, ahol hétfőn délután a családi sír
boltba — agyancsak a puepök közreműködé
sével — éhemének azt a kiváló papot, aki
sohase kereste a kitüntetési, a magasabb ál
lást es rangot, noha annakidején, mint jeles
tudós éa a kü.fold előtt is nagy hírben éa te
kintélyben állott egyházi férfin azamoa meg
hívást kapott diazea állasokra . _

1

Világhírű gyermekerveiek egyhangú
véleménye, hogy a gyermekek elismert, legki
válóbb tápszere az elválasztás idejétől kezdve
a tPhosphaline Fallieres* mert nagyon kőnynyen emészthető, igen kellemes izü, a fogzást
megkönnyíti es biztosítja a csontrendszer fej
lődését.
A „ B n i i p e e t " a balkáni háború köz
ben mindenkinek nélkülözhetetlen, mert min
den nap fényképfelvételekkel é« térképekkel
illusztrálja az eseményeket s ebben páratlanul
áll az egész magyar sajtóban. A • Budapestformára terjedelemre, tartalomra és irodalmi
színvonalra a legelső lapok sorába emelkedett,
de poliükai hitvallása a nép : Kossuth Lajos
eszméinek megvalósításáért küzd ma is, mint
megindulásától kezdve egész hosszú. múltján
keresztül. Vezető cikkeit Kossuth Ferenccel
és Szatmári Mór felelős szerkesztővel az eln
kön, a legkiválóbb ellenzéki publicisták Írják.
Tárcáit, regénveit országosan ismert írók. Sa
ját levelezOi vanuak a külföldi városokban es
tudósítót minden magyar gócponton. Rendes
előfizetői, akik a •MagyarországNagyasszonyai*
címO nagyszabású díszmunka harmadik köte
tét kapják meg most njévkor, még abban a
kedvezésben is részesülnek, hogy a »Budapeate-et a régi áron kapjak meg továbbra is.
Ai írj adótörvények. A magyarnak
egy kiirthatlan szokása van: nem szeret adót
fizetni, Indokolása egyszeri!: nem tudom miért,
mi.alapon kell fizetnem, hát nem is fizetek.
Ez pedig nagy baj. Mindenik adózónak a lec~ytevTflttr~éideke,"hiigy--tiin^^
mérvben kell adóznia. Még a múltbeli adó
törvényeket valahogyan csak megtudták emész
teni az ezzel foglalkozó tisztviselők. Az uj
törvényeket azonban tán maga a pénzügymi-

valódi

KAUCSUK-CIPŐSAROK
DOBOZA,
MINŐSÉGE
ARANY

GYÓGYbÜDITŐVlZ
VAS

fMüm:
gót s az utasok a kabinokban egymásra hull- i
Mikor Julis látta, hogy vele senki sem
tak, a hajó, mintha leszögezték volna, meg- I törődik, karjára vette gyermekét, lement vele
állt. Felhangzott a rémes ordítás:

egyik kabinba, megölelte, megcsókolta, majd

— Zátonyra jutottunk!
imára ku'csolta a kicsi kacsokat, elmondta
Igen, a hajó zátonyra jutott es pedig i vele utolsó imáját, a szülőkért, elköltözött
oly szerencsétlenül, hogy hatalmas leket k: I apáért é s » hazáért.
pntt. Most már a szivattyúhoz kellett látni,
da hiába volt minden, a vizet már nem tud- • - . -A ^.gyermek látta anyjának s z e m é b e n
tak kiszorítani, a hajó menthetetlen volt. A" ' felcsillonni a könnyeket, megkérdezte:
víz szabadon tódult be az. alsó kamrákba s \
— Anyuka, m i é n s i r s z ? Mond. miért
szemlátomást kezdett sülyedni. A kapitány I kiáltoznak odakint a bácsik ?
kiadta a parancsot a'csónakok lebocsátására. j
Szegény anyának szelid mosollyal kellelt
Az utasok fejvesztve rohantak a lede
megnyugtatni gyermekét:
zetre, hiába volt a tisztek bátorítása, mm- I
— Nem sirok edes magzatom, sőt örü
denki első akart lenni a csónakokban. Ez |
lök, hisz megérkeztünk a kikötőbe, ahol vár
volt a vesztük, me.t euymást taszigálva a j
ránk apa. Megyünk i des gyermekem apához.
a tengerbe, estek. Voltak olyanok, kik a korA gyermek örömmel hallja az apa nevét.
Iátokon át a vízbe ugráltak, hogy úszásukkal
— Menjünk anyám, hamar menjünk
érjenek a csónakhoz. A csónakhoz közeledő- I
ket kérlelhetetlenül visszataszítottak a tengerbe, ' apához, hisz már oly rég nem láttam!
1

!

hisz nem tehették'ki maenknt annak, hogy a '
Az ártatlan gyermek kívánsága hamar
menekül'ek velük együtt elvesszenek. Az egyik
teljesült. Alig, ho y utolsó szavait kimondta,'
túlterhelt csónak felborult s a bent levők -a hajó irtózatos roppanássá! ketté szakadt «
elmerültek á habokban.
elmerült a tengerben
1

szám.

Ai o r u á g g y o l é t t holnap, nov. 25-én,
megnyitják. Budapesti tudosiiónk jelenti, hogy
>a szükséges karhatalmi intézkedéseket* most
is meg fogják tenni.
Sopronból Írják: Ismeretes dolog, hogy
Fertőszentmiklos nagyközsége határában lévő
nagy vadászterületet Eszterházy Miklós her
ceg birja a községtől bérbe és ezért tizenkét
évre nem kevesebb, mint egyszázhúszezer ko
rona bért fizet. Ilyen jövödelmi forrás bizto
sítása erdekében már magának a községnek
is mindent el kellene követnie, hogy a főúri
vadászbérlőnek panaszra oka ne legyen. Ennek
ellenére a hercegi vadőrök állandóan panasz
kodnak, hogy e vadászterOlen az orvvadászok
napról-napra a legvakmerőbben garázdálkod
nak. Éber figyelmüknek végre mégis sikerült
egy ilyen vakmerő és már többször bOntetett
vadorzót ifj. Fodróci József fertOazentmiklósi
igen jómódú gazdaember személyében hurokra
keríteni. Méltó büntetését ez alkalommal biz
ton nem fogja elkerülni.

ÁSVÁNYVIZEK

6i*er 6yala-cég Czalldomőllc

A j ó anya é s kis gyermekének tiszta
lelke pedig felszállt é s kikö,ött a boldogság
kikötőjébe, hol várta őket a gondos apa,
hogy ismét egymáséi lehessenek.

a> -'
Az előbb még büszke hajót csak néhány
uszó szilánk jelezte.

Szép Julis é s gyei m.-k" a tenger mélyén
alussza; át örökös almukat, idehaza pedig
egy szegény e l h a g y ó n ember hiába várja haza
gyermekét, hiúba sir; zokog ulánnaí nem ta
lálja fel többé >oha. nem tudja még Julis
hollétét, szomorú sorsát soha.
,' . '
De taián jobb is iny, hogy nem tudja
ezt az ó»z apa, hisz ha .tudná, szive bánatá
ban meghasadna!

K. J.

í

oldal.
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cipöraktár!

Czelldömölk é s vidéke n.
é. közönségének s z í v e s tudo
mására hozom,- hogy—Czell

Tisztán

dömölkön, az apátsági szék
házban levő elsó s z á m ú üzlet
helyiséget (Gayer-céggel szem
ben kibéreltem é s - ott k é s i

é s világosan ugy kérje é s fo
gadja el. ha szappant vesz, hogy

férfi-, fin- é s gyermek

KOLOZSVÁRI
(HEINRICH-féle)

cipőraktárt
rendestem be.

Glycerin szappan
Tojás
Mandnla
Márvány

Raktáron tartom ugy az
i'gyszerii. mint a legdivatosabb
cipőkel. melyekel legolcsóbb
áron árusítok.
A n. é. k ö z ö n s é g b.párt
fogását kérve.

A kolozsvári
gyógyszappan-gyár
azért lett világhírű, mert a legdrá
gább é s teljesen ártalmatlan anyag
ból készíti szappanail.

kiváló tisztelettel

Üzlet-áthelyezés.
Tisztelettel hozom a n.
é. közönség b tudomására,
hogy Czelldömölkön, a Kos
suth Lajos utcában (Simon
Sándor-féle ház) l e v ő

uriszabó

üzletemet
a Háczky iéle háiba

az

\Cdmp-a

(Uj

kávéházzal szemben) helyez
tem á t
Midőn erről igen tisztelt
rendelőimet értesítem, kérem
további becses pártfogásukat.
(Jtötfyöket á legdivatosabb
szabásban készítek.

• TistaWlol
Németh László

ílhfon
húzott

- kb. 7 5 % áram megtakarítás.

T^Hm^CTir^W
Magyar

v
un-s/abó. *

drótszállal

SIEMENS

SCHüC KERT-MŰ V E I

Budapest VI. Teréz U r a t 36.

Uj szabó-üzlet.
Aki fess és k é n y e l m e s fözőt óhajt,
rendelje meg

Győrött, Böbék Dánielné
Megyeház-utca 9. szám alatt levó
mellfúzókülönlegességi műtermében.
A legújabb francia reform vagy
igen k é n y e l m e s halcsont nélküli
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin' tén elfogadtstik.

Czelldömölkön, a Gayer-féle ház
ban szövetraktárral férí-szabó Üz
letet nyitottatti.
Midőn ezt a n. é. közönség becses tudomására hozom,
kérve szives párfogását, amit azzal fogok hálálni, hogy
szaktudásommal a legszebb szabáSu férfiruhákat készítem.
Szövetraktáromban• a legnagyobb választékban talál
hatók a legdivatosabb an^olszövetek é s ezekből jutányos
áron s/.olgálom ki rendelőimet.
Angol é s francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik.
Tisztélettel

Ugyanott utazónő

felvétetik.

W E I S Z LIPÓT, férfi-szabó.

Á

8. OldHl

KEMF..NKSAUA

47 szám

H L ,
Főraktár: Röh Pál cégnél.
Mely árverésnek a czelldömölki kir.
járásbíróság 1912. évi V. 344/3. számú
végzés* folytán 240(1 K tőkekövetelés,
é s eddig összesen 188 K 82 fillérben
költségek
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 bíróilag már megállapított
évi L X . t.-c. 102. $ a értelmében e/.eim-l erejéig, Czelldömőlk községben alperes
é s Üzlethelyiségében
leendő
közhitre teszi, hogy • czelldömólki kir. lakásán
j«ra*hiró,»gr,ak 1912 évi V H4-Í 2 sz. megtartására 1912. évi november 26 ik
végzése következtében dr Bmnner Fe> napjának d e. 9 órája határidőül kitüze
renc ügyvéd állta képviselt B u n Vil- tik é s ahhoz a venni szándékozók ezennel
mosné szül. Kell Helén czelldömölki oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
lakos felperes javára Czeildömölkön az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
2400 K s jár. erejéig 1912 évi október te. 107.es 108 g-ai értelmében kész|n-NZ tize lés mellett, a legtöbbet Ígérőnek.
hó 1 9 - é n foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt é s 1129 K 88 ssGkség esetén becsáron alul is e! fognak
adatni.
fillérre becsalt következő ingóságok, u
in : szobabei i bútorok, ágy- és ruiianeAmennyiben az elárverezendő innóimiek, eaemegeáruk, bolti berendezés snt'ok.-ii mások is le -s felíilfoglnllnllák
é s egyéb tárgyak nyilvános árverésen é s azokra kielégítési jogot nyertek volna,
eladatnak.
ezen árverés az 1881. évi L X . te. 20.
683.'1912. >ht

értelmében ezek javára is elrendeltetik
Czelldömőlk, 1912. november

Árverési hirdetmény

•

15.

ZÁBORSZKT SÁNDOR
kir. bír. végrehajtó.

AZ

ÖREGEM

is mindig azt mondta, hogy szrplők el0zeser*7 valamint finom, poha bör é s
fehér teint elérésére és megóvására nincs
jobb szappan, mint a világhirtl •Sleckenpfml. liliom lejszappan. Védjegye >SteckenptenU készíti Bergmann ét Co.oég
Telschen a/K. Kapható mindén gyógy
szertár, drognt ria, illatszer és minden e
szakmába vágó Ozletben. Darabja 80
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik
a fVrumann fcte • Maiiéra < liliomtejkrém
fehér éj{ finom nöi kezek megóvására,
ennek l utasa' 70 fii, mindenütt kapható.

*

PEZSGŐT

I S

IHAT

viz helyett az előnyös bevásárlás folytán, ha ajándékait

KLAPPER

FÜLÖP Hulorárniázálian

Czeildömölkön (Gayer ház) szerzi be.
Rendkívül mérsékelt áron kaphatók itt különféle

BÚTOROK

gyermekkocsik, vasutas
kézitáskák, szőnyegek,
_ _ függönyök, ágygarnitú
rák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefefruk, fésűk, hajdiszek,
pipere és fodrászata cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban.
^•rí

Teljes szoba- és konyhaberendezések,
Bútorok részletfizetésre is kaphatók.
Xy. matot D H - . ; * v e X--.-d.ir .;

y»t~: > r . n

'••zetf k-í,.;rryomdi.;áb«n Czelldömőlk.

