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Megjelenik minden v a s á r n a p reggel.
I
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, felévre 4,
korona, negyedévre 2 korona.
Egyes szám ára darabonként 20 fillér.

Vasvármegye
rendkívüli közgyűlése.
Lapunkban már hirül adtuk, hogy
Vasvármegye törvényhatósági bizottsá
gának rendkívüli
közgyűlését a főispán
holnapra, — augusztus lt-ik napjának
d. e. 9 és fél órájára egybehívta. — A
meghívót (az alispán szabadságon lévén)
Radó Gyula dr. főjegyző és Guáry Leó
dr. másovlfőjegyzö irta alá. Mindössze
alig nyolc tárgy van soron, nem is va
lami jelentékenyek, kivéve az elsőt,
amely következőképen hangzik:
• Tisza István gróf m. kir. minisz
terelnök ur, leirata m. kir. miniszter
elnökké történt kinevezése és a kormány
tagjainak kinevezése tárgyában.. —
Nyilvánvaló dolog, hogy ennek a tárgy
nak kapcsolatával indítványt terjeszt
elő a vármegyei nemzeti munkapárt,
hogy a törvényhatóság bizalmat szavaz
zon a Tisza-kormánynak.
Világos tehát, előrelátható, hogy a
holnapi vármegyei gyűlés rendkívül
népes, élénk és izgalmas lesz, ameny-

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

KelelCs izerkMztő:

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények
^ hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

nyiben a vármegyei szövetkezett ellen becsű válaszát, hogy megjelenésére
zék teljes erővel indul ellenakcióba. A biztosan számíthassak. Hazafias üdvöz
két párt küzdelmére vallanak azok a lettel: Szombathely, 1913. augusztus 1.
fölhívások, amelyeket azok párthiyeikhez Kész híve: Ernuszl József dr.
intéztek. Mindéh kommentár nélkül
2) Igen Tisztelt Törvényhatósági
alább közöljük mindakét fölhívást:
Bizottsági Tag Ur! A munkapárti tör
• 1) Igen tisztelt Uram! Vasvármegye vényhatósági- bizottsági tagok indítvá
törvényhatósági bizottsága 1913. évi nyára f évi augusztus hó 11-én rend
augusztus 11-én hétfőn, d. e. léi 10 kívüli megyegyűlési tartanak, amelynek
órakor rendkívüli közgyűlést tart, hogy egyetlen tárgya a kormány iránti biza
bizalmát fejezze ki az ország előrehala lom megszavazása lesz. Ezen a gyűlésen
dását, a parlament munkásságát bizto nekünk is résen kell lennünk és tőlünk
sító Tisza-kormánnyal szemben. — A telhetőleg megakadályozni a munka
vármegye közéleti viszonyainak jövendő pártot terve keresztülvitelében, azért
alakulása szempontjából igen fontos: már most jó előre felhívjuk b. figyelmét,
hogy ez a bizalmi nyilatkozat minél hogy az e célból megtartandó megyeimpozánsabb formában történjék meg. gyűlésre okvetlenül bejönni 8 elvtár
Épen ezért szükséges, hogy a békés sainkat is a bejövetelre
buzdítani
fejlődés, a tárgyilagos parlamenti munka szíveskedjék.
A megyegyülés napján,
politikájának hívei :.i-id megjelenjenek folyó évi augusztus hó . 11-én reggeL
augusztus 11-én a közgyűlésen és le órakor Szombathelyen a Szabária-szálló
szavazzanak az indítvány mellett. — földszinti kis termében értekezletet tar
Ismerve Uraságod józan és lelkes poli tunk, amelyen való szíves
megjelené
tikai felfogását, bizalommal felkérem, sére okvetlenül számítunk.
— Kiváló
legyen szíves a közgy ülésen okvetlenül tisztelettel: Szombathely, 1913. augusz
megjelenni s a javaslat győzelmét. sza tus 1-én, a Vasvármegyei Szövetkezett
vazatával támogatni. — Kérem nagy Ellenzék elnöksége.

tüdeje felmondta a szolgálatot. Csak érthe
tetlen szavakat rebegett.
Irta : Farkas István.
— Endre, Endre . . . mit keresel itt . . .
Siess, itt a báró; ha megtalál, rögtön l e l ő . . .
(Folytatás)
siess a hálószobámba, ott elrejtlek . . . oh,
— Ne beszélj, menekülj ! Én nem fut
te szegény.
hatok. Nesze, itt vannak a szerszámok, csaK J
— Egy lépé.t sem teszek. Emilia. Ha
rejtsd el valahol. Isten veled !
itt talál a báró, jó, úgyis számolni valóm
— Szerbusz !
van vele.
Egy tompa zuhanás, ágak recsegése s
— De . . .
Endre mint egy kőszobor, ugy maradt állva
— Semmi. Leveleid s az okmány bir
meglepetten.
tokomban van ! dürgé Endre. Ne félj. Ah itt
— Jesszns . . . mi ez ! kiállá a báróné, is van . . .
amint a széthányt iratokat látta a verandán.
Egy magas, termftes alak jelent meg
— Mi az . . . mi az, kérdé tőle valaki. az ajtóban, báró Nyilray.
— Itt betörtek, talán még megtaláljuk
A diák is, az asszony is mereven álltak;
s a bátor asszony egyedül, félelem nélkül a báró egy szökéssel a terem közepén volt
rohant a kitárt ajtókon át~a szalonba.
s onnét rivall rá Endrére, akinett arcát a
Hirtelen megpillantotta Endrét, aki a" homály nem engede fneaismerni.
tükör elölt' állt s görcsösén szoritá másához
— Hah, itt a betörő. Ki vagy ! Nyo
az okmányt.
..
•
morult, gazember, most véged ! — bömbölt a
' - A - s z é p , ' alig tizenkilencéves asszony vad báró, ,
Megállt, -mint lia a földbe nőtt volna. Fehér
Endre egész nyugodtan, félelem nélkül
arca jobba ri" eísaifimTrTTfi'ába 'atiaTr-lnáltnmrJ
IV p-Mt --'tlrf

A betörő.

— Szirmay Endre, akadémiai hallgató
áll előtted: mit akarsz velem.
— Szirmay, Szirmay !
— Most végre megcsíptelek ! Gazem
ber, tolvaj !
— Azt ne mond mégegyszer, Nyitray !
Mert csak *gjf lap irást mutatok neked s el
vagy veszve ' Majd akkor kitűnik, hogy ki a
gazember I (őrizkedj a veszekedéstől.
A báró elsápadt.
Emilia félájultan nézte őket. A báró
mészfehér lett. a diák pedig gúnyosan mo
solygott s rézvörös arcán az izgalom legcse
kélyebb nyoma sem volt látható. Lassan elő
vonta az okmányt s közelebb lépve a báróhoz,
magasra tartotta a szeme elé.
— Látod mi ez ? Báró, felelj, látod
hogy mi ez ?
• ' — Hah, ezért jöttél? Nyomorult, innen
élve nem menekfHszJ
— Báró - fejelt a diák — az ég min
dig igazságos ! Ne feledd el, hogy ez szivtelenséged tanúsága, hogy ettől a szegény le
ánytól . . .

A Kossuth Lajos-utca újon
nan épült emeletes házában
(Dinkgreve-féle ház) egy szép,

TÁGAS ÜZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ.
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Barabás György nyugalomban.
Barabás György, a sál vári főher
cegi iskola igazgatója jól megérdemelt
nyugalomba vonul. Bármennyire lekö
tötte is idejét az iskola igazgatásával
járó sok munka, mégis nagy közérdekű
munkásságot fejtett ki, ugy, hogy neve
országszerte mindig emlegetette lett.
Odaadó munkásságának sok köszö
nettel tartozunk lapunk részéről is s
nyugalombavonulásakor, mikor, kíván
juk, hogy Isten áldása kisérje őt to
vábbra is — kérjük, hogy lapunkat,
ugy mint eddig jóindulattal támogassa.
Közérdekű tevékenységekben gaz
dag életrajzát a következőkben közöljük:
Barabás György 1848. aug. 30-án
született Fertőszéplakon (Sopronmegye),
régi köznemesi családból, melynek tag
jai á gazdatiszti és a tanügve pályán
nem évtizedek, hanem évszázadok óta
működtek és jelenleg is működnek.
Nagyapja (szintén Bafabás György)
a sopronmegyei Széchenyieknél és a
vasmegyei Felsőbüki Nagy Ferenc ura
dalmaiban volt számtartó. Apja (hason
lóan György) Fertőszéplakon 63 évig
működött kántorlanitói és nótáriusi mi
nőségben. Mint a nevelés-tanitás kivájó i
mesterének, de különösen irodalmi, még
inkább zeneirodalmi kiválóságnak orszá- '
gos hire volt. Hét nyelven beszélt a •
különben egyszerű széplaki rektor, "de
azért messze földről keresték föl "isko
láját,- melyben egy akkoriban még nagy í
ritkaság is helyet foglalt: egy saját maga
szerkesztette földgömb.
Fiai közül az idősebbik György .
volt, aki a 6 gimnaziális osztály elvég
zése után 1866-ban Sopronban meg- .
szerezte az oklevelet. A 18 éves fiatalember első állomása Soproniván volt, ;
ahol a jegyzői hivatalt is vele töltötték :
be. Azután gróf Széchenyi Bélához került nevelőnek, majd a soproni királyi
tanfelügyelőséghez tollnokuak. Soproni
tartózkodása alatt kerüli anyai nagy- !
1

1
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— Hah, ö a feleségem I ordított közbe
á báró.

bátyja, Paur Iván kitűnő történettudós
és heraldikus mellé, akivel az összes
nyilvános és családi levéltárakat, ame
lyek Sopronmegyében arra érdemeseb
bek voltak, végigkutatta,
1869-ben
Sárvárott megválasztották főtanitónak
és kántornak. Azóta (tehát 44 éve már)
állandóan Sárvárott működik és — bár
1872-ben a kormány Bereg-Ugocsa vár
megye kir. tanfelügyelőjévé nevezte ki,
dé ezt az állást a sárvári jobb javadal
mazása és rokonsági kötelékek miatt
nem fogadta el — 1869. óla minden
idejét a köznek szentelte.
Az 1884-ben alakult SzombathelyEgyházmegyei Tanilóegyesületnek kez
dettől fogva elnöke: áz 1885-ben ala
pított sárvári ipariskola igazgatója (1911.
évig); az 1887-ben szervezett Sárvár
hegyközségbirája; az 1889-ben V.Ferenc
modenai herceg által alapított fiúiskola
igazgatója; 1895. év óta az Országos
Kath. Tanügyi Tanács tagja; az állandó
25-ös bizottság tagia. A Sárvári Dalos
egyesületnek évtizedeken át volt elnöke
és karmestere. A mintegy 49 éves Sár
vári Önkéntes Tüzoitóegyletnfk napja
inkig elnöke 30 év óta. Körülbelül
ugyanennyi ideje tagja a Vasvármegyei
Törvényhatósági Bizoltságnak, egyúttal
Sárvár képviselőtestületének is tagja.
Ennyi elfoglaltság mellett mégis
ráért arra. hogy a hercegi uradalom
időnként Sárvárra kerülő főtisztjeit (leg
utóbb Leonrod Vilmos bárót, Lajos
bajor királyi regensherceg rőudvarmesterét) a magyar nép megszerelésére
megtanítsa ! Ezen sokoldalú és terhes
— részint lokális, részint országos —
munkásságnál talán még több tevékeny
séget fejtett ki a tanügyi irodalom terén
és a tanítóság fizelésrendezése körül.
Több tankönyvet irt. köztük az általá
nosan ismert Vasvármegye Földrajzát,
melynek most nyomtatja a Szt. IstvánTársulat a hetvenezredik példányát. A
80-as években, lapot indított >Tanügyi
Értesitő«-t Szombathelyen, mely négy

az. fit vannak az okmányok mind, melyekből
kitűnik minden alávaló tetted, be . .
Szirmay : — ordított bele a báni.

32. s zaűi.
évig állott fönn. Ebbe az időbe esnek
azok az egyházzenei müvei is, amelyek
sok-sok elismerést szereztek neki. Sokat
irt Gárdonyi Géza kiváló írónk által
1884-ben megindított >Tanitóbarátt c.
lapjába és áz ugyancsak Gárdonyinak
— aki mellette Sárvárott kezdte meg
pályafutását — szerkesztésében megje
lent Néptanítók Naptárába.
Alig akad ember az országban, ki
a tanítók
fizetésrendezése
köríti oly
fáradhatlan tevékenységet fejlett volna
ki, mint Barabás György. 1873. óta
(a jegyzői fizetésrendezéssel kapcsolat
ban) állandóan forszírozta a tanítóknak
fizetés rendezését. Akkori cikke, amely
a Szatmárnémetiben, ZafTéri Károly
szerkesztésében megjelenő lapban látott
napvilágot, országos mozgalmat indított,
külön 10000 példányban lenyomatták,
sőt az országgyűlésen is interpelláció
tárgya volt. Nagy harcosa volt (és most
is az) a tanítók szolgálati pragmatiká
jának: se szeri, se száma azoknak a
cikkeknek, amelyek a lanilúk jobb ja
vadalmazása és a tanítói tekintély eme
lése érdekében a tanügyi szaklapokban,
a Budapesti Hírlapban, a Hazánkban
és más politikai hírlapokban megjelen
tek. Cikkeiben a felülemelkedést a k i csinyességeken, a magasabb szempon
tok, de egyúttal a gyakorlatiasság szem
meltartását sohasom nélkülözte. írásainak
minden sorából rá lehet ismerni az
európai látókörű, meggyőződésből val
lásos, hazafias és meggyőződésből libe
rális gondolkozású igazi katholikusra.
— Mint ilyennek, igen sok társadalmi
és politikai kiválósággal volt és van
összeköttetése.
Hasznos levéhységének elismeré
séül 1907-ben X. Pius pápa Ó szentsége
a »Pro Ecclesia et Pontifice* érdemke
reszttel tüntelte ki, a napúkban pedig
a tűzoltóság fejlesztése és 25 éves el
nökségeért a király Őfelsége diszéretnmel jutalmazta.
Lehetetlen volna fölsorolni azt a

mondd csak, báró Nyitray, miért mentél te
most Nizzába ? Miért veszítetted el fél vagyo
— Nem igaz ! Hazudsz ! Hol esküdte
nodat Monte-Carlóba ? S végül mi indított
tek meg ? Bitang, öl ugy kényszerítenek
— Csend ! Szóval kérdőre vonhatlak: arra a gondolatra, hogy atyját méreggel tedd
hozzád . . . Q most is leány . . . mutasd mondd meg nekem báró Nyitray szavadra: el láb alól ? Felelj hát! Én kérdezem tőled !
okmányaidat . . . ő az en menyasszonyom miért raboltad el szüleitől ezt a becsületes
— Elvesztem! — suttogta a báró s
voll! Ettől akarod elrabolni a becsületet pénz leányt.
egy karosszékbe dőlt.
ért, nyomorult, ez nem fog .-ikerülni neked.
— Dehogy vesztél el ! - . lelelte a diák.
— Asszony, te kutya I
— Az okmány nálad van . . . végez
— Hallgass : Leány ő. Miért vetted el Bűnbánat jóvá tehet mindent Felelj nekem
zünk hát I És hátsó zsebéből előkapta re öt szüleitől s miiirt tetted tönkre ezáltal jö őszintén: szereted-e most is Emiliát?
volverét.
A ható hallgatott
vőmet ! Nem tudtad, hogy éli szerettem ő t ?
— UJV ! Tehát nem ! Nos. hát én viszDe fel nem ^emelhette. Mire felnézett, Felelj !
szaviszem öt szüleihez, te pedig menj iniien
-egy -villogó—csőbe nézhetett, mely egyenest
— — Mer! szerettein! — feleié a báró
oda, ahonnét jöttél) légy nyugodt semmit sem
neki van iránvilva
csendesen.
fog megl.idnili világ.
".
— Ep:-fofet'<t, • • y a á ^ ^ i l l l B t W l b t
.^r
P - fáBuniil Haónutiiitiij.
~ - — Nj inuiilll' !— vágbll Vissza á baröT"
meghalsz
nem veszekedni
jöttél
a ! - - ' • Most
UiS
ri'nlj.Utltl
i.-.HAl
I...
•
.1.1...
.
hát akkor mii rt hamisítottad ezt a végrens
— ide jöttél^ hogy engem taníts ? Lopni jöt
én jöttem, veled számolni.
deletct az ő atyja nevére? Miért gyilkoltad
tél, csalni, rabolni, a feleségemet akartad elMegtűrve dobta él fegyverét a báró, meg alávaló ham.:- párbajban fivérét, mit
Tabolai, pokolba veled, sz.árao,junk ! Itt vannak
miközben a diák megvetően merte végig.
gondolsz, azt csak te tudod? Tudom- én is. fegyverek. Szívesen látlak,ha megvívsz velem.
— Orgyilkos is akarsz lenni ? Ezzel is hogy annak a pisztolya vakra volt töltve.
Engem is meg akar.-- gyilkolni? Nem
szaporítani akarod bűneid szarnád ?
~
— Endre
sikoltott bele a fiatal volt elég eddig? Kl'lönbej mivel akarsz ve
— Hallgass ide. folytatta — kezemben leány a sarokból.
rekedni, gazember ?
van az életed, de mondom, nem kell nekem
— Megállj csak — folytatta a diak
(Folyt köv.) . .
.
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sok munkásságot, mit Sárvár városa
Milliónyi nép c honban
ügyeinek irányításában kifejtett. A vasúti
Folyvást sirVa kéri,
vonalak (a 70-es években a fővonal
Megbecsüli szent fényedet.
Sárvár-felé irányítása és az uj KőszegÓh jöjj, ragyogj néki.
Sárvár-türjei vasút) létesítése ügyében
Ha még sem jössz, nézd szivének
cikkezett, kérelmezett, deputációzott; a
Emésztő bánatát
városi világítás, szépitészet. aszfaltozás,
És küldj Vérző sebjeikre
iskolák, különösen a polgári fiu és le
Gsak egy reménysugárt
ányiskolák érdekében rendkívül sokat j
SZABÓ QYUÜA.
dolgozott. A cukorgyár, selyemgyár, a
Sárvári Szikvizgyárak és Sütőipar Rt.
(ez utóbbinak igazgató-elnöke) Sárvárra
hozatalának, illetve létesítésének és ve
zetésének első munkása volt. Sok ideig
szerkesztette a Sárvári Hírlapot é& je
lenleg főmunkatársa a Sárvári Járási
Befellegzett. Vérmes reményiádát zen
Hírlap társadalmi és közgazdasági újság
gedeztünk két hétnek előtte a czelldömölki
nak, valamint a Kemenesaljának
is.
polgáriskoláról: ügy látszik azonban, hogy
És mindezen emberfölötti munkásságá
örömünk korai volt, mert a hajó, melyen ér
ért még csak köszönet — honoráriumra
kezendő lett volna, zátonyra jutott Megfenek
sem számit.
lett ,a képviselőtestület konzervatizmusán. A
Áldásos köztevékenységének jutal vallás és közoktatásügyi minisztériumban mint
mazását abban a büszke öntudatban értesülünk, nem valami jóakaratulag kezelik.
látja, hogy generációkat nevelt a hazá A községi jelleget három évhez kötik s csak
nak az iskolában és — a családjában. a negyedikbeo helyezik kilátásba az állami
Boldog házasságából (1874-ben nősült) kezelésbe való vételt, addig is azonban a fél
5 fiúgyermeke származott, akik közül tanári'fizetés erejéig állami segélyben része
4 él. A legidősebb György, sárvári áll. sülnénk. Képviselőtestületünk ifjabb tagjai meg
polgári fiúiskolái rendes tanár; Ernő ! tudják érteni, hogy a fejlődós miuden lázisa
CzeUdömölkön igazgató-tanító; László a kiadástöbbletet jelent és hogy e többlet, te
sitkei Nagy Sándor-féle uradalomnak kintve a befolyó tandijakra, nem lehet tulmafőintézöje; János az iglói áll. polgári- gas, a veteránok azonban, akik már kinőttek
iskola tanára és a Felvidéki Magyar abból a korból, hegy iskolás gyermekeket
írók és Újságírók Egyesületének válasz neveljenek és taniitassanak, a pótadóemelés
tott rendes tagja. -Már mindegyik fia től rettegnek. Logikájuk nem lépik tul az
nős; apjuknak négy unokája van — önzés határait, mert tény, hogy a kivetendő
eddig. Ezekben találja legfőbb örömét. pótadók rájuk eső részét az iskola leszavazá
Kívánjuk, hogy örvendjen még bennük sával megmenthetik maguknak. A gyermekes
igen sokáig és legyen bo'dog munkás szülők azonban másként gondolkoznak és ha
életének eredményeit szemlélve.
három évig 34 helyett 50—60%-os pótadót
kell is fizetiniík. ami egyszerű polgáremberek
nél alig jelent 10—20 koronát évenkint, még
mindig elenyésző csekélység ahhoz, amibe
egy gyermeknek idegenbe való tanittatása
A letűnt csillag.
kerül. Egyik többszörösen megmentheti pót
dijat a helyi taníttatás által, a másik pedig
kosztos fiu tartásával tudja behozni. De mi
Mért oly sötét fenn az égbolt
ként hozza bé az a városatya, aki Isten jó
Népem, fejed fölött ?
voltából közigazgat és gyermeket nem tanít
HoVa lett a fénylő csillag.
tat ? Vinliseink jól tudják, hogy a tehernek
Mi rajtad őrködött ?
legnagyobb része az ő nyakukba szakad; itt
Mire hajdan ha felnézett
tehát a bibi ! Talán nincs igazuk ?
A félVilág népe.

HÍREK.

Rettegés és' irigység szállt
Egyszerre szivébe.
Ködfellegek tengerében
_ _
Alámerült mélyre ?
Vagy belefúlt a sötét ej
..".'_'
Forgó örvényébe ?
Vándorútra kelt, hogy többé
Viszont sohse lássa?jMás országot boldogít tán
Dicső ragyogása ?
tittlünt csillag*
Hi a magyar Haza,
Qyzre Vissza, légy egének
Örök szép csillaga !
Bár jó! tudom, korcs fiai
Űztek innen messze,
f\ sötétben légy hát neki
Égő szövétneke !

Jegyzők tiszti értekezlete. Folyó hó
7-én járásunk főszolgabirája, Takách Márton
elnöklete alatt tisztiértekezletre jöttek össie
községi és körjegyzőink. Az értekezlet tárgya
a husvizsgálat tárgyában kiadott szabályren
delet mikénti végrehajtás és az [egyöntetű
eljárás megbeszélése volt.

32. szám.
A s á r v á r i m. k i r . állami polg. leány
iskola tolyó évi szeptemberben megnyílik.
Hosszú várakozás és több évig tartó utánjá
rás után végre sikerült kivívni a sárváriaknak,
hogy f. év széptemberbeu megnyílik az állami
polgári leányiskola eUü o&ttdtya. Eddig nagy
pénzáldozatok árán tudta "a sárvári szülő
neveltetni leányát. Az uj állami intézet kapni
pedig most meguyi nak a szegényebb sorsa
gyermek előtt is. — Az intézet egyenlőre az
áll. polg. fiuskola egyik tágas termében elkü
lönítve foglal helyet. A közeli. Czelldömölk,
ahonnan eddig sok fiu látogatta a polg. fiúis
kolát, sokat nyer az uj leányiskolával, mert
a kedvező vasúti összeköttetés folytán lányok
is élvezhetik az iskola áldásait Az igazgató
ság gondoskodni fog, hogy a vasúton bejáré
tanulók kellő ellenőrzés és felügyelet mellett
utazhassanak. Az iskola iránt érdeklődőknek
az intézet igazgatója szívesen szolgál magya
rázatokkal. Nála érdeklődhetnek a vidékiek a
lakás és élelem viszonyai iránt — Jegyzékben
tartja azokat a helybeli családokat, akiknél a
vidéki szülők bizalommal helyezhetik el
lányaikat. A tandíj 20 K, egyéb dijak 5 K.
A tisztviselők gyermekei és a szegény tanu
lók, ha jó bizonyítványuk van, tandíjmentes
ségben részesülhetnek. Szegér.ysnrsuak hasz
nálatra tankönyvet is kapnak. Beiratkozni
lehet augusztus 26-án délelőtt 8—12, délután
2—4 óra közt, és szeptember 3-án délelőtt
i 8—12, délután 2—4 óra között. Szükséges :
! az anyakönyvi kivonat, az iskolai és az
| oltási bizonyítvány.
Uj nőegylet Július hó 20-án Némethné
Berecz Iza kezdeményezésére Ostffyasszonyfán megalakult az ág. h. ev. nőegylet — Az
alaknló gyűlés egyhangúlag özv. Weöros Józsefnét választotta meg elnökéül.
Asszonyháborn. Kedden két asszony
összeszólalkozott Merseváton, Somogyi Istvánné.és Nagy Júzsefné. Kezdetben csak szi
dalmazták egymást és midőn a koncert tető
fokára hágott és már ujabb kifejezéseket
nem tudtak találni egymás illetésére, jott a
tettlegesség és alaposan helybenhagyták egy
más'. Ugy kellett őket szétválasztani. Egymás
ellen feljelentést tettek.
Kertnyitás. Domokos Ignác, a Korpnaszálló tulajdonosa, a már előzőleg tervbevett
kertmegnyitást részint a kedvezőtlen időjárás,
résziot más akadályok miatt még mindig
nem tartotta meg. Ma azonban az akadályok '
megszűnvén, zenével, tánccal, ajándéktárgyak
kisorsolásával és tekeversennyel egybekötve
megnyitja. A zenét Arvay Flóri zenekara
szolgáltatja. A tekeverseny kezdete délután 2
órakor és a nyeremények egy duplafedelű
tulaezüst zsebóra, egy ezüst vekker és egy
nikkel vekker óra lesznek. Ha á z időjárás is
kedvez, a kertnyitás igen sikeresnek ígérkezik.

uj zenekar. Sárközy Gábor cigányprí
Baleset a vasúton. Mayer Lajos hely
beli máv. segédmozdonyvezetőt súlyos baleset más, néhai Sárközy Géza cigányprimásnnk
érte Zalacsánj állomásul). Mozdonyának ajtaja testvéröccse, aki egykor már a helybeli zenea (ábát odaszorította és összezúzta. Sebe h á ^ -karban-is működő
kára telt szert, visszatért városunkba^VisszaTombola estély. Fényes Ferenc, az üzte a honvágy, hogy bandát szervezve, h l Uj-Kávéház tulajdonosa vendegei részére ma zájábau félepedjék le. A kiváló tehetségű
este ingyenes tombola-estélyi rendez. Igen ifjú karvezető zenekarát már, összeállította
szép és értékes nyeréménytáfeyak vannak és és a helybeli-'kávéházakban hangversenyez.
Gyönyörű játéka megboldogult bátyjának rumennek át a szerencsés nyerők tulajdonába
tinjára emlékeztet és darabjait nagy élyczetAz estély hangversennyel -lesz egybekötve
tel hallgatja a közönség.
Sárközy Oábor cigányprímás vezetésével.

32. szám.
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B a r a b á s György sárvári igazgató u n i 
tot a vallás- és közoktatásügyi magyar kir.
miniszter negyven éren fölül való szolgálata
után — saját kérelmére — 2400 korona
évi fizetéssel folyó évi szept 1-jére nyugdi
ja u és munkásságáért s tevékenyegéért
>••:-.:iere*»-t fejezte ki.
B s i r a t á s a s á r v á r i m. kir. áll. solg.
fiaiskolaban. A beiratás szept, 1-én és 2-án
déMelőtt 9—12 óra és délután 2—4 óra
között történik. A beiratásnát a tanulók szü
lőik vagy ezek megbízottjaik
kíséretében
tartoznak megjelenni. Minden tanuló hozza
macával születési, iskolai és oltási bizonyít
ványát Más helyről jövő tanulók tartoznak
az igazgatóságnál szállásukat előzetesen bejeleni-ni. A tanítási dij 20 K,"a beiratási és
egycb dij 5 K, összesen 25 K. A tanítási
díjmentességért folyamodók iskolai és sze
génységi bizonyítvánnyal fölszerelt folyamod
ványokat legkésőbb beíráskor a kir. tanfelugyeiőséghez címezve az igazgatóságnál nyújt
sák be ;. a tanárok, tanítók és egyéb tisztvi
s e l ő kérvényére 1 koronás bélyeg ragaszt indó, mely esetben a szegénységi bizonyítvány
nieiiőzendő. Valamely tanítási tárgy alól való
fölmentéit kérő folyamodványhoz még orvosi
bizn lyitványt is kell mellékelni. A pótló,
javító és felvételi vizsgálatokat augusztus
30-án tartjuk meg. Az 1 koronás bélyeggel
ellátott kérvényt az igazgatósághoz címezve
legkésőbb aug. 15-éig kell benyujtantani
in . :kelni kell az iskolai bizonyítványt.

A belügyminiszter egyik rendeletében
megtiltotta, hogy a közigazgatás szolgálatá
ban álló tisztviselők egyszersmind a községek
husvizsgálói is legyenek.
Halálozás. Alig temették el Brunner
Jánost, a soproni ev. gyülekezetnek ismét
gyásza van. Zábrák Dénes, a soproni- ev.
egyházközségnek 28 évig volt lelkészé, meg
halt. Zábrák Dénes Veszprémvármegyében,
Mencshelyen 1852. április d á n született Sop
ronban tanult, a teológia hárem évfolyamát
is ott végezte, a negyediket pedig Bécsben.
1870-ban pappá avattatott föl. Egy éves ön
kéntességet leszolgálván. Solymossy László
gyermekai mellé ment nevelőnek Eszterhá
zára, onnét 1877-ben Szombathelyre lelki
pásztornak, de csak két hónapot töltött ott,
mert a németszentmihályi gyülekezet hívta
meg lelkészének, ahol mintaszerű gyümölcsöst
alapított. Hat évi ott való működése után
Sopronba hívtak meg és ott töltötte hasznos
életének j a v á t Ez ev május 1-én ment nyu
galomba, folyó évi augusztus 3-án pedig rend
kívül nagy részvéttel hantolták el löldi ma
radványait Zábrák kilünő író és jeles költő
is volt, többször nyert pályadíjat. (E sorok
irója fiatal korában jó ismeretségben volt a
boldogulnál. B. G j J
Irodalom. Szives készséggel adjuk közre
Deme Karoly pnlg. isk. igazgatónak, a hírne
ves magyar pedagógus- és kiváló írónak
előfizetésre való fölhívását, mert hosszú éve
ken át kisértük figyelemmel irói működését
és éppen azért vagyunk arról meggyőződve,
hogy nagyon is alkalom- és időszerű legújabb
munkájával szinte hézagot log pótolni.Minden
kinek, aki hazánk helyzetével, sorsával és
jövőjével törődik, vagy legaláab érdeklődik,
ajánljuk a könyv megrendelését. A fölhívása
következő: Tisztelt olvasóközönség ! Egy pár
het mu va meg fog jelenni
'Magyarország
helyzete és az európmi népek harca' című
munkám mintegy 140—100 oldalnyi terjede
lemben. Foglalkozni fogok ebben a könyvben
hazánk politikai, tanügyi, gazdasági és számos
egyébb társadalmi kérdésével, tehát azzal a
heiyzettel, melyben hazánk jelenleg van, és
azzal, amelyet a jövőre nézve meg kel!
teremtenünk, hogy a fenyegető veszedelmeket
még idejekorán kikerülhessük, állami egysé
günket megvédhessük, azoknak a nagy átala
kulásoknak idejére
pedig, amelyek előtt
Európa áll, a magyar királyságnak — világ
történelmi hivatását nyilvánvalóvá téve —.
megfelelő suiyt és befolyást biztosithassunk.
Tekintve azonban azt a körülményt, hogy
minálunk a könyvvásárlás nem tartozik a
kedvelt divatok közé ; tekintve, hogy a még
mindig nyomasztólag ható kedvezőtlen pénzügyi
viszonyok is nagyon megnehezítik a legérté
kesebb könyvnek is a kiadását és kelendősé
gét : tisztelettel kérnem kell, legyen kegyen
munkám kiadásában azzal támogatni, hogy a
szóban levő könyvemet egy levelezőlápon
megrendeli I A könyv, melynek ára 3 K-ban
VTTfrlllil II m i n i iij
,
nliiiiinhon fuj

Műkedvelői e l ő a d á s . Kemenesmagasi
ifju-iga f. hó 17-én műkedvelői szinelőadást
rendez, mit reggelig tartó láncmulatság fog
követni Szinrekerül János vitéz cimü operetté
Az ambitiósus fiatalság lázasan készül a elő
adásra és mindent elkövet a siker érdekében.
A rendezést és betanítást Szabó István, a
köz-ég uj lelkésze végzi, akinek népszerűsége
' mar is általános.
Football- m é r k ő z é s . A CzelldUmölki
Sport-Egyesület csapata mult vasárnap délu• tán mérte össze erejét a Szombathelyi Ke
reskedelmi Köt csapatával, akik legnagyobb
részt teljes erűben levő felnőtt tagokból ál
lottak. Az első félidőben balszerencse kisérte
a mieinket, amennyiben két goolt kaptak
Ez; a vereséget aztán részben reparáltak
aiiKiiyiben a szombathelyiek minden további
kísérlete meghiúsult, ellenben a mieink egy
(.oolt lőttek amazok kapujába. Igy az ered
mény 2 : 1 — Ma délután ismét mérkőzik a
C. S. E. a Sárvári Sport Club csapatával, a
vásártéri versenypályán. Hisszük, hogy ezúttal
a mieink nyerik el a babért aunál is inkább
mert a sárvariak a czelldömölkiekkel körülb. lul egyenlő erővel bírnak.
Névmagyarosítás. Hauer Károly itteni
illetőségű raav. kalauznak a belügyminiszter
megengedte, hogy családi nevét Hevesi-re
magyarosítsa.
A" Germánja életbiztosító részyényt'ársa-agnál i.--.
... ... eséfén nem kell
tovább a dijaffizelHi.
»
V
Cirku z Tegnap egy nagyszabású cir
kli.-/, érke/ett hc.z.nik Veszprémből városunkba,
mely 50 személyből és 15 szépen idomított
I. ! -I áll. Az első megnyitó előadás meglehelosen látogatott volt és Várhaló, hogy a Clfke z elsőranau volta mindig nagyobb és nagyobb közönséget vonz. A cirkusznak jól

szarvezett saját zenekara van és kiválóan
ötletes bohócai, akik sokszor derűs hangulatra
keltették a publikumot Egyébként pedig első
rendű akrobaták, iaomárok és lovarnők mú
latták be attrakco számba menő mutatványó
kat a jelenvoltak élénk tetszése mellett. Az
előadások naponként esti 8 órakor veszik
kezdetükei, a ma délutáni előadás 5 érakor
kezdődik.

;
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megjelenui es reményiem, hogy tartalmánál
fogva .is méltónak fog bizonyulni' becses
pártolására'. Jiüiöiiben fogadja őszinte nagyrabec-ülésem
kijelentését, mellyel .maradok
KórozsVar, 1913. jul. hó-30 ,-in, Demke Károly
állami polgári isk'.'igazgató, i Ajánljuk meg""de'ésre a jeles szakférfiú művét az iskolai,
lljuságl könyvtarak, iparos- és olvasóköröknek
is, mert- szükségesnek tartjuk azt hazafias
nevelésügyi szempotbóü

NYILT-TER.
(E rovatban költöttekért a íierketatötég
nem Tállal.)

felaloaiégti

Nyilatkozat.
Folyó hó 6-án Czelldömölkre ér
keztem és mint köszörűs, a Korona
szálloda udvarán végeztem munkámat.
Tekintve azt, hogy másodmagammal a
szálloda vendéglőjében költekezem, a
vendéglős ur 40 fillér helypénzt köve
telt tőlem. Méltatlankodva azért, hogy a
magunk-féle emberek keresetüket a korcs
mában költik el. a 40 fillért nem fizet
tem meg s igy nekem az udvarból
távoznom kellett. Ekkor a szálló előtti
térségen folytattam a dolgomat, de a
bosszús vendéglős egy rendőr igénybe
vételével onnan is elűzött, jólehet a
közsegbiró ur nekem kijelentette, hogy
ez a hely utcai térség, ott dolgozhatom.
Ugy látszik, a vendéglős ur rendelkezik
Czelldömölkön, nem a közsegbiró.
Czelldömölk, 1913. augusztus 6.
01 Gleria Péter, köszörüs-mester.

Eladó tenyészbika
A tokorcsi

bérgazdaság

egy darab

pirostarka 2

ban

és fél éves tenyészigazolványnyal

biró,

félvér

simentháli

B I KA
eladó.
;

- Felvilágosítással szolgál a
tokorcsi bérgazdaság.

ELADÓ

portál.
Egy keveset használt

üzleti p o r t i t
olcsón eladó
Érdeklődők lapnnk szer

m

kesztőségénélnyer
nek bővebb felvilá
gosítást.
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I Steckenpierd
liliomtejszappan

Pártoljak az nj üvegest E
Van szerencsém a n. é.
közönség b. tudomására hozni,
°gy
g . nagyobb alkalmi
vétel folytán
a

e

elérhetetlen hata.su szeplők eltávolítására
és nélkülözhetetlen szer arc es bőrápo
lásra, mit Minitaaii •
-rőieve: l
bizonyíthatunk, (jyóguaritkban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodras/li.-'etvkben 8T'
ftl'érért kapbatO. biíiilflgy páratlan hatás i
női kézápolásra a B-r^uiatm . Maneralihomkrémje, uiely tuba-okban 70 üllér" t
mindenütt kaphujrt.

v

üveg-áruimat
sörös, boros, mosdó, étkező,
tea és káséskészleteimet, tük
röket, porcellán és majolika
edényeimet, alkalmi és nász
ajándékul szolgáló cikkeimet a
beszerzési értéknél 20 száza
lékkal olcsóbban árusítom ki.
Nagy sulvt helyezek az
üvegezés! és képkeretezésl
munkákra s minthogy remek
és modern kereteket szereztem
be alkalmi vásárlásommal, ezen
munkákat is versenyárban
tudom előállítani.
A vendéglős urak Jszives
figyelmébe ajánlom" nagy készlétben álló sörös és boros
poharaimat, kávéházi fehér és
színes csészéimet, dupla erős tányéraimat stb.

Finom akáci és virágmézet s/állit mérsékelt árban bár
mily mennyiségben
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Singer Sándor
füszerkereskedö Jánosházán
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Kiadó lakás.
Czelldömölkön, a Szentháromság-téren egy újonnan
épült két szobás lakás előszo
bával konyhával és a szüksé
ges mellékhelyiségekkel

Saját érdekét szolgálja min
denki, aki nagy raktáramat
megtekinti s olcsó áraim felől
magának meggyőződést szerez.

Eohn Sándor
füszerkeresk.-nél azonnal kiadó.

Tisztelettel
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Friedman Salamon.
(A Központi kávéház mellett.)

EBEEEEEKE!

ZAKOTS ISTVÁN

o| o| o| g r>| o

kelmefestészete és vegyészeti
ruhatisztító intézete
PÁPÁN, Szentbenedek-tér 16.
(Saját hazambaa)

Uborkás, beíöttes-üvegek

Vidéki megrendelések gyorsan
és lelkiismeretesen eszközóltétnek.
'

legjobb minőségben, különféle
nagyságban olcsó áron kaphatók

&

friedman Salamon
üveg és porcellán kereskedésében
. Czelldömölkön,
a Korona-szállodával szemben.
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Balatonmellék] 1912. évi
termésű boraimat, ka azok

man«-fé'.e kotoró mellett ö v . ' X

ból legalább 50 liter rendel

Tótliité-féle jól termő

tetik, 70 filléres árban eladom.

földbirtok

. .H

Barmikor kapható.
Domokos Ignác, szállodás.
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azonnal eladó.
Tf.íeUiook

villanylámpa olcsó áron eladó.
Bővebbet lapunk szerkesz-

Eladó földbirtok.

Olcsó bor.

1

lorchlTjamrtr

Kálmán József.
asztaloshoz Sárvár.

Eladó motorkerékpár.—
Egy k é t lóerős Pnch-gyártmáuya
motorkerékpár teljesen Jókaiban ol
csón eladó. — Érdeklődök szerkesz
tőségünkhöz forduljanak.
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oldal.

Hölgyek figyelmébe.

szám.

Automobilok, kerékpárok, írógépek, varrógépek,
mérlegek, mindennemű műszerésze!, dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük.
Motorokhoz
szükséges al
katrészeket rak
táron

tartunk.

Épületekhez
vasredőnyöket,

.áaV^'V-

tolórácsokat,
napvédóernyöket

A jelenkor igényeinek megfelelő

legújabb

készítünk.

rendszerű

gépekkel.

különféle esztergapadok, amerikai gyorsfnrógép stb.
Aki fess é s k é n y e l m e s fűzőt
rendelje meg

óhajt,

felszerelt

villamüzernü

nagyszabású

gépműhelyünkben

pari é s gazdasági g é p e k e t s z a k s z e r ű e n

Győrött, Böbék Dánielne
Megyeház-utca 9. s z á m alatt levű
iiieilfOzökOlönlegességi m ű t e r m é b e n .
A legújabb francia reform vagy
i en k é n y e l m e s halcsont nélküli
házi fűzöl mérték u t á n ii:en jtitái yos á r b a n . J a v í t á s é s tisztítás szin
tén elfogadtatik.
Ugyanott utazóno

mindenféle

javítunk

Takáts és Schmidt Czelldömölk,

felvétetik.

ZSIR-ELADÁS!
Van s z e r e n c s é m a
közönség

szíves

n . é.

tudomására

adni. hogy a v e n d é g l ó m kony
hájának hússal való e l l á t á s á r a
több sertést vágok s igy nagy
mennyiségű Z S I R

felett

rendelkezem. — E zsírokat az
alábbi á r é r t b o c s á t o m e l a d á s r a :
Kisebb m e n n y i s é g b e n kilónkint
1 korona 90 fillér,
l e g a l á b b 20 kilogrammos vé
telnél
.

Gépjavító és kovácsműhely.

kilónkint

1 korona 70 fillér.

Tisztelettel hozzak a n, é. közönség b. tudomására, hogy Czell
dömölkön a Gyár-utcában (Kórházkert mellett) saját telkünkön épült
uj műhelyünkben

Horváth István
a „Magyar Király" iiállo rulajdoaoaa.

r

*W 'l>' >V 'W V » V * ' V V
r

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt
VOT

K i P á*i rí r* A ÉTI m MMsmfcaW
rnöüülJ

C3

iloljyUUU

vadászkutyák
o l c s ó á r o n eladók. *
Pálffy

Mihály

ev.

r e n d e z t ü n k be
Flv-.lb.1i.il.;ii..ijntir*T áppllieminmntornl', r*si-pliVi'|ipk
j á r g á n y o k , szivattyúk, sth szakszerű javítását.
)f

vptűffrppk.

/ Mindennemű k o v á c s m u n k á k a t . Fóvasalást a legpontosabban teljesitünk. Szivcs pártfogást kérve.
— •
kivá'o tisztelettel

tanítónál-

Kéíiienesiiingasíbaii.

Varga Testvérek7~gép§!

Nyomat) i IJinkgrove Nánd-ir villnrlyeroie berendezett KÖU\ vnvöiiiJtf)ápTiu XzFtfflTim'lk.
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