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jövőbe.^ melynek eljöttét mindannyian
sejtettük és áléreztük.
A~sajgö szívből fakadó- jajszók
mind egy rémes kérdésbe olvadtak:

ifjak, a fiatal ember-erők csodálatos
lelkesedéssel szálltak a haza határaira,
hogy megvédjék a nemzetet, az ősi
hont az ádáz ellenség ellen. ' '"'
TaValyi jelentésünkben ugy adtunk
számot tűzoltóságainkról, hogy a vár
megye 612 községben 261 önkéntes,
288 kötelezett községi és 7 gyári-'illetve
magán tűzoltóság, összesen tehát 496
szervezett tűzoltóság van 732 tüzifeeskendövel, s a működő tűzoltók a vár
megyében 13912 főt számlálnak.
Egy negyedszázad ; munkájának
eredménye volt ez,'kitartó, fáradságosnagy munkának eredménye, mely mun
kában Teszt vett vármegyénk ígésZlársadalma lelkes áldozatkészségével és
részt vétLbenn, erős támogatást nyújtva,
avármegye közigazgatása, élén min•ueflBT
biráival.
Kicsiből kelt a nagy szervezet,,
évről-évre nőttek.a számok s örömmel
'láttuk a párhuzamos statisztikát, mely
a mi szervezési mennyiségeink évrőlévre, növekedésével arányos ellentétben
mutatta -a tűzkároknak évről-évre apa
dását .
- T. 7
'
Az a kiképzett, ' az-a már begya
korolva volt 13912 tűzoltó nincs már
itthon; éppen a színe-java, a legjobb
ereje ment el a harctérre s az itthon
maradott öregei, veteránjai mellé uj
erőket kellett.toborozni és képezni.
És nem estünk kétségbe. Nem ad
tuk löl a munkát. Ha ezerszám hullott
is az emberélet a harcmezőkön, s ha
millió értékek hamvadtak is el a harci
tűzben: mi itthon annál nagyobb hév
vel védtük az emberéletet, és vagyont.
Annál drágább volt nekünk az a kevés
emberélet, ami itthon maradt, s az a
vagyon^ ami nemcsak az itthon mara
dottaknak - szükséglete, de föntartója
küzdő seregünknek, is. .
-T
Tűzoltóságaink
megkétszerezték
erejöket, hogy vész esetén minden pil
lanatban készen lehessenek a segítésre/

Sajnos, Magyarországban az a kár7
amit a gyakori tüzveszedelem ember
életben és -vagyonban okoz, még min mi lesz ennek a
vége?!
dig nagyon jelentékeny. Vas vármegye
Mind, akik ott együtt voltunk, átaz elsők között foglal helyet hazánkban, éreztük, átértettük, hogy az az eldör
amelyek tűzoltói intézményt létesítettek, dült bomba a kezdetnek a jele, jeladás
azt rendezték és fejlesztették. Várme a hazánk, nemzetünk, ellen régóta szö
gyénk városai es községei csakhamar vött gyilkos háború megkezdésére.
tudatára ébredtek annak, hogy a tűz
És sejtelmünk valóvá vált. Tűzbe
oltói intézmény az egész polgárság, az borult a világ, ember- és vagyonpuszegész társadalom közös ügye. Mióta titó rémséges tűzbe borult, amely tüzet
pedig az egyes tüzoltóteslüretek egy eloltani annyi dicsőséges .küzdelem, oly
mással szoros összeköttetésbe léptek, sok kiontott honfivér dacára lám még
vagyis mióta a Vas' vármegyei Tűzoltó máig sem sikérült s még mindig ott
szövetség: megalakult, a tüzoltóiijjy nép vagyunk az ajkunkról először fakadt
szerűségben ia,sokat nyert és az ttn- kérdésnél,.hogy hát mi-is lesz ennek
tpa tii7.nltótestiilBiek száma gyara- a vége ? !
• • '
'
' ' podott. Elmondhatjuk, hogy az ember
Tanfolyamok rendezése, tűzoltói
baráti intézmények- között a tűzoltói, tanfolyamok tartása lett volna soron .
a legelsOk között foglal helyet.
hogy tűzoltóink tanulhassák, gyakorol
" Csák nem régen tartotta meg vár hassák azt, miként kell eljárni,- hogy
megyei szövetségünk
Szombathelyen | emberélet né pusztuljon, a vagyon kárba
XXVH-ik évi közgyűlését sokérdemü ' ne vesszen. Mert drága mindén egyes,
alispánnk, Herbst Gézának
elnöklete emberé^et^drága^mmden -hajlék, drága
alatt, akinek negyedszázados 'tűzoltói -az életföntartó termésnek mioden szemé.
működése alkalmából a király által
• Tanulni, gyakorolni száudelfőltunk,
neki adott 25 éves tűzoltói arany ér nehogy egyetlen egy emberélet, talán
met Békássy István dr. főispánunk szép egy gyermek, talán egy tehetetlen öreg
üdvözlő szavak kiséretébeu mellére a lángokba vesszen, — nehogy egyet
tűzte, Óváry Ferenc dr. országgyűlési len családnak is hamuvá égjen a kis
képviselő pedig a: Országos Tűzoltó gunyhója, füstté váljék a kis össze?
szövetség .érmét nyújtotta át nekj. _
gyűjtött elesége;.
Borzadályomnak tartottuk, ' hacsak
Mivel pedig a vármegyei Tűzoltó
szövetség működése csakugyan minden egy megüszkösödött tetemet is kellett
községet, minden egyes polgárt kivétel tűzvész után Jcgporsóba fektetnünk, —
nélkül érdekli, annak az 1914—15. fuv csak egy-kéTTákóház rómládékáh s
évről szóló jelentéséből a következőket néhány elégelt kazal pörnyéjén kellett
is végig tekintenünk.
vonjuk ki:
• "
Mily kicsinységeknek tűnnek fel
Szövetségünk
19-14—15-dik évi
XXVII. évi folyama, melyről mai jelen előttünk ezek az aggodalmak most, —
tésünket kell tlőterjesztenünk, 1914. amikor-napról-napra, óráról-órára, sőt
jun, 29-én, a mull é\t közgyűlés nap percekben is ezer és ezer emberéletet
ján vette kezdetét. Pontosan azon a i oltanak ki a gránátok, — s nem egy
napon, melyen az előző délután Sze- két ház. de. egész vidékek^ falvaiból és
rajevóban eldördült bomba, és revbl- *árösaiból föltörve verdesik az eget a
verfövés az egész világot megrendítette. mmdenT eTcijTésztö~*"lángn-yelvek, —
gyenge
Emlékezzünk vissza a mult éfri, mintha a végítélet órája ütött volná s És a nép, az itthon maradt
$árvárott
megtartott közgyűlésünkre; az :egész világ mindenségének kellene^f-líéy, soha nem pártolta ,'ugy, soha
sem becsülte annyira
a
tűzoltóságot,
melyet ünnepélyesnek, derűsnek ter romba dűlnie porrá-hamüvá válnia.
esztendő
veztünk, — de amely belefúlt a gyászba
Nem tartottuk meg tervezett tan mint é hóborttá, 4. válságos
— és- a borzongós sejtelmek tengerébe. folyamainkat.
^_ . _
.,- ben. Teljes készséggel sorakozott a tű
zoltók közé s a kiütöÜ .tüzveszedelemben
Elnémult szavunk a sárvári köz
Kinek is tartoltuk volna?
gyűlésen,
befejeztük a?.t elnökünk
A községek .deli ifjúságát, Datál örege-apraja, még a .'nők .is — mintegy
szomorú kijelentése után és siratva a emberanyagát akarluk oktatni, gyako varázstól illetetten • — versenyeztek- 4'
merénylet áldozatát, a szeretett 'trón roltatni; de mire a mi összehívó sza- tűzoJtólfkal a vész elnyomásában.
. Csakis így történhetett még, ti~
örökös párt, .könnybe boruH szeműnk vunk—elhangzott volna: fölharsant a
a. messzeségbe meredi, egy íör^eleges harci riadó, a Talpra-magyár! s' a deli bizonyára a magyarok Istenének is a
:

3. omai.
segedelmével
é s oltalmával az, hogy
nem voltak a h á b o r ú s é v b e n
nagyobb
t ű z k á r a i n k , mint az előző években^, S-T
J e l e n t é s ü n k e t azzal az óhajjal zár
j u k : hogy amint a mult évi közgyűlé
sünk
napja kezdőpontja volt a világ
pusztító ' háborúságnak:
b á r lenne a
mai napunk
immár
fordulópontja a
válságnak
é s é r h e t n é n k el mielőbb a
l á n g o k kialvásának idejét,
ölelhetnénk
k e b l ü n k r e mielőbb a többi testvéreink
kel,
fiáinkkal
együtt h ő s i e n
harcoló
tüzoltóbajtársainkat,
és örvendhetnénk
mielőbb dicső g y ő z e l m ü n k révén az is
m é t ájdást h o z ó b é k e s s é g n e k !-

Tábortűz

mellett.

I.
Nincsen selyem ágyam,
Sem selyem takaróm:
Ellenség golyója
Az én felriasztóm.

'

De ha felébreszt is,
Nem fél a katonád: •
Vele van a lelked;
Meg/édi hó imád.
Ha elér az álomGfirOngyös helyemen: A fagyos, havas (Old
Tündéri ágy nekem.
Hiszen áluiaiiubau
Beszélgetek Véled:
»Ogy e Lelkem rózsás,
Derült lesz az élet?«
Sok meleg szobával
Nem cserélne párod, Ahol a hideg ész ~ .
Előzte az álmot.

II.
Lobogó tábortűz
Melegítő lángja:
Katona párodnak
Egyetlen barátja.

-.

Szivednek, lelkednek
Hófehér jósága:
...
Alomba ringató
Nagy-nagy boldogsága.
Kicsike tábortűz
ü e m messze, világoj:
A szerelem t ü z e ^ "
• Tehozzád ellángol.
Í 9 1 5 . dec. Montenegrói harctér.
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Montenegróval szemben elért sikerünkCzelldömolkon és járásunk minden egyes köz
ségében rendkívüli Oromét és megelégedést
kékeit. Számos magánházon lobogók hirdetik
vitéz csapataink hősiességét.
_
Egyházmegyei hir. Láng Imre plébá
nos halálával megüresedett kemenesszentpéteri plébániára
adminisztrátornak Beér
Károly nyng. cs. és kir. katonai lelkész-tanárt
küldte ki a megyéspüspök..;/..
Kinevezés. Mikes János gróf Krottendorfer József kőszegi takarékpénztári pénzta
rost püspöki uradalmi gazdasági fülügyeifivé
nevezte k i .

Az örömtelen világ öröme. A mult
hónap fégen jelent meg Szabó István kemenesmagasi-i.evang. lelkésztől .Az örömtelen
világ öröme< cimü könyvecske, mely tizenkét,
a jelen háborús atialraakra készíteti é3 Kemeuesmagasiban elmondott egyházi beszédet
foglal magában. A könyv, mint háborús iro
dalmunknak egyik értékes termíkt? méltóké-,
pen sorakozik azon prédikacios gyűjtemények
mellé,~ amelyek a háború alatt eddig refor
mátus lelkészek tollából elég nagy számban
megjelentek. A könyv szerző szavai szerint
kettős célt szolgai: »Vigaszul a nehéz napokra
i-i emlékül a nagy idfikre« -^-s már ezáltal
*s nagy.obbfoku érdeklődésre, tarthal szamot.
A háború véres eseményei, nép-knek még
szokott békés életmódjai- gyökerésen felfor
gató, érzés- és gondolatvilágunk egyensúlyát
megrendítő hatásai közepette születtek ezek
a beszédek s elénk rtszhangját adiák annak
a hatásnak, amelyet a nagy megpróbáltatások,
a súlyos feladatok szerző lelkére gyakoroltak.
S ^megismertetnek—bémtüiiket azzal a nehéz,
de. nemes és hazafias munkával, mellyel
•szerző, mint gyülekezetének igéhirdetője és
lelkipásztora igyekezett sok gyötrelmeket ál
élt, megszomorodott szívű híveit vigasztalni
és az Istennek Igéjébermyujtani nekik azt
az erőt és balzsamot, amely szilárd támasza,
erős vára a szenvedésektől, kétségektől ost
romolt embernek, amely bizalmat önt szi
vébe, reményeit táplálja, vigasztalásává! tö
rölgeti könnyeit, hogy a jelen világ sivársága,
Örömlelensége közepett" is megtalálja szivének
tiszta örömét ésmoldogságat; Az-«vangélium

Nyugdíjazás. Kiss János sárvári (sárszigéti r. kath. kántortanítót több mint 40
évi ügybuzgó szolgálata után a vallás és
közokt. miniszter — saját kérelmére — f. év
február hó elsejével
nyugdijba helyezte,
őszintén kívánjuk, hogy az igazán megérde
melt nyugalmat j ó
egészségben sokáig
élvezhesse.- '
".
A pannonhalmi Szent Benedek-Rend
19IÁ/6. évre szóló névtára írhat jelent meg,
mely szerint a Rend összes tagjainak száma
242, mely szám igy oszlik, meg: főapát 1,
apát 5. áldozópap 157. egyszerű fogadalmas
növendék 34, fogadalomnélküli növendék 29.
novicius 16: ezek közül hittudományok tudora
10, bölcseleltudor 30, oklev. gimnáziumi tanár
120, a tanítás terén működik 94, éspedig mint
tankerületi kir. főigazgató 1, theologiai tanár
4, egyetemi tanár 1. lanitóképző-int. tanár 12,
gimnáziumi tanár 76. A gimnáziumi tanárok
közül okleveles rendes tanár 68, rendes tanár
1, helyetteslanár 7, lelkipásztorkodással fog
lalkozik 29, gazdásági téren uiüködik 10,
egyéb tisztségben 19. nyugalombari 9, növen
dék 77, ésp dig; IV ed éves hiltauhallgató
tanárjelölt 13, III ad éves hittanhallgató tanár
jelölt 12; Il-od éves hittanhallgató tanárjelölt
7r I-ső éves hittanhatlgató tanárjelölt 11,
gimnáziumi VIII. osztályú 7, VII. osztályú 11,
novicius 16. A rend vezetése alatt áll: főis
kola 1, ebben.77 tanulóval, főgimnázium 6,
ezekben van 2082 tanuló; azonkivül 25 plé
bánia, fiókközség és egyéb csatolt rész 110,
templom és kápolna 44; a Rend kegyurasága
alá 35 község tartozik. — A cze Ildiimül kön
székelő riümnlkí apátsági székházban hatan

terveinek a szempontjából vizsgálja és ma
gyarázza az egyes világrengető eseményeket,
megmutatva azokban, Istennek az emberiség
üdvére irányuló akaratát, hogy a széhvedések
is békességünkre, szivünknek-lelkünknek erő
sítésére szolgáljanak.. Az egyes beszédek erős
vallásos hittel, az.érző kedély melegségével,
lelkes, bizakodó hazafias érzéssel szólnak
hozzánk; gyakori reflexiók, élénk, költői ké
pek váltakoznak béouflk és szép magyaros,
választékos nyelvezetükkel önkéntelenül le
bilincselik az olvasó figyelmét és-megnyerik tetszését. A könyv ára 1 korona 50 fillér,
ami tekintve á.nemes célt, hogy az eladásá
ból származó tiszta jövödelem az eleseit ta
nítók árvái javara fordittatik, nem mondható
soknak. Értékes tartalmánál lógva megérdemli,
hogy széles körben elterjedjen es sokaknak
örömere és .vigasztalására szolgáljon.
Münchenből jelentik nekünk: Az utóbbi
években .Bajorország egyre nagyobb, jelentő-,
séget tulajdonított a dunai hajózásnak s maga
Luitpold herceg alít. az 'ezzel -kapcsolatos
mozgalmak élére. Most, hogy a Duna Regeusburptöl a Fekete tengerig 'fölszabadult, újból
fölmerült a Duna-forgalom fejlesztésének kér
dése, s egyhangú a kívánság, hogy el kell az
útból hániani mindazt az akadályt, amely a
Dunán való hajózást eddig nehézzé és alkal
matlanná . tette. A tarifapolitikát az . érdekelt
tényezők bevonásával ugy óhajtják revízió alívenni, hogy valamennyi Dunahajós-tarsasag és
a Duna forgalmában érdekelt vasúttársaságok
is alkalmazkodjanak az uj rendhez. A néme
tek szoros érdekkapcsolatot akarnak a Rajna
és a Duua forgalma között iétesiteni, ami már
a minap arra buzdította a regensburgi ipar
kamarát, hogy terjedelmes munkát adjon ki,
amelyben a Rajnát a Dunávai összekötő
viziul kiépítését szorgalmazza.
. , ' -"
Szombathelyről jeléntik:. A vasúton
tovább utazók a vasúti vendéglőben jegy nél
kül kapnak kenyeret abban az esetben; ha
vasnti jegyűket bemutatják. Péntektől kezdve
vendéglőkben a környékről bejövő nem szom
bathelyi lakosok sem kaphatóak már kenyeret
jegy nélkül. Ezért a hatóság ez utón is
figyelmezteti a Szombathelyre érkezőket, hogy
vagy kenyeret'-hozzanak
magukkal, vagy
pedig kenyérjegyet kérjenek á városházán.

vannak: Hollósi R a pert apát, a pannonhalmiffiapáti és a szombathelyi püspöki szentszék
tanácrósgstbj továbbá Lingl Valérián perjel.
a székház gazdája sto., a tanari paiyan i o - .
miut balatonfüredi fürdőigazgató 17-, mim
fürdőpénztáros 1 évet töltött el, 2 év óta
pedig perjel; Zanathy Bódog alperjel, leányisk.
hitelemző, a tanári palyan 22 , a lelkipász
torkodásban 14 évet töltött, 6 év óta Czelldömölkön; Schurmanu Szöréuy nyugalomban, a tanári pályán 38 évet töltött el, 5; éve-itt - —
nyugalomban; Luncz Alajos kormányzó, oki.
főgimn. tanár és gyorsíró, 33 évig tanárkodon, .
2 evig nyugalomban volt, 7 év óta kormányzó;
Báu G. János plébános; 12 évig tanárkodott,
6 éve lelkipásztorkodik.
Hymen. Szalay Gyula czelldömölki
iparos-polgartár.-unk kedves leányát: Rózsikát
eljegyezte Tóth József.máv". mozdonyvezető,
sárvári lakos. .
. --.
Cetinje gyönyörű fekvésű- kis város.
Hazai alacsonyak és szétszórtan épültek, ut
cái szélesek s mindeohonnan látható "a Lovcsen, amely innen n é z v e , még nagyobb ha
tást kelt, mintha a kattarói öböl fejői tekint
rá az ember. A város tiszta és az emberek
szinte vetekednek egymással a vendészeretetberi. A kétemeletes konak eléggé igénytelen
épület. A király dolgozószobájában több érr
dekes.kép van, ezek között királyunk és k i - rálynénk Tfjükori képe. Egyik sarokban függ
az az okmány, amely Nikitának az egyik
osztrák és magyar ezred tulajdonosává való
kinevezéséről szól. — i Bergen gyönyörű vá
rosát Norvégia nyugati partján rettenetes
tüzveszedelem pusztította el; a kár 80 millió
korom. Elhamvadt, megrongálódott, vagy
hasznavehetetlenné lett minden. Bergen j ó 
formán Norvégiának második városa, püspöki
székhely, 77 ezer lakossal. A város gyönyörű
körben.veszi körűi a fjordot (hosszú, keskeny,
tengeröblöt), melyen épült. ;
,
• ; ••
T

_ Elhunyt kántortanító. Horváth Lajos
volt kemenesmihályfai r. kath. kántortanító,
pénteken meghalt, n megboldogultnak hűlt
tetemeit ma délután helyezik örök nyuga
lomra Kemenesniihalyfan, hol hosszabb ideig
volt kántortanító s ugyancsak, ott is ment
nyugalomba mintegy 8 évvel ezelőtt
'
'

4. szám.
. Három királyok. A közkereseti alapon
álló királynak, Nikitának egy elve Tölt,
amelyhez' szilárdan és férfiasan ragaszkodott
a pénz pénz, az üzlet üzlet. Most a vén
medve elmenekült odújából. Katonáink 101hágta'% Lovcseure, onnan leléptek Cetitijébe.
Tragikus- elméSsége ennek a háborúnak, hogy
az antant, mely azzal hivalkodott, iragy akis
-nemzeteit- védője akar lenni^árojijiis királyt
tett földönfutóvá? Ezek bizonyara nem Isten
kegyelméből, Bei Grácia, valók voltak: aszegény Albert belga király, _aki- semlegességet
elalkudta. — Péter, szerb Tiírály, a fekete
Györgynek vértől -vörös-Uiokája, aki gyilkos
ságon szerezte trónját — és Nikita, a"" vén
börziáner. Íme Európa modern három királya,
aki nem csillag után indult, hanem lidércfény
után és nem á Megváltóhoz jutott Betlehembe,
hanem pusztulásba*
• -

Sándor (Ládás) Ferenc meghalt Régi,
igazi magyar
muzsikus cigáiiytipus yótt
Valamikor —, fiatalabb korában —• bizony
keresett bandája volt, az utóbbi időben azonbau b-rtegeskedése, öregeskedese. gyengesége
miatt már ritkán vette kezébe kenyerespajtását: a.^hegedüt, mígnem kedden délelőtt
megváltotta szenvedéseitől a halál. Temetése
csütörtökön délután ment végbe s ezen nem
csak a helybeli és'vidéki cigányzenészek, üe
közönség i» nagy szambán vett részt s kisér
ték ki — ami csudálatos: zene nélkül — az
öreg ptimást
Szegény Ferkó, nyugodjál
békében! .

Apró hirek. Sajnos, nagy ritkaság,
hogy tamtót olyan elismerés és megbecsü
lés érjen, aminőben a zanaliak részesítették
tanítójukat, Vida Józsefet, akit 13 évi taní
tóskodása után Saraiba választották meg, de
zanati hívei nem engedik el, hanem megszavaztak részére 600 koronás személyi pót
lékot. Mert bizony itt-ott most is akadhatunk
olyan iskolai elöljárókra, akik a megszolgált
fizetést is kínos-keservesen adják meg, sőt sze
retnek -csonkítani« —A szombathelyi pékek fo
lyamodlak a miniszterhez, hogy engedje meg
nekik fehérkenyér, vagyis kalács sütését, de.t
kérelmükkel elutasittattak — Pekingből je
Feloszlott a jáMsháiti katona-kórnál. lentették, hogy Ausztria • és Magyarország, A- •jáoe-Jiázai fiuk-hadikórház' feloszlatott; valamint Németország elismerték a khinai .
f. hó 19 én este éz alkalommal a község monarchiát Febr. 9-én koronázzák meg Jubucsuesteiyt rendezett a távozó sebesüllek ansikkajt — Hollandiában a megáradt ten
ger pusztításával a kár óriási. — Egy tekin
tiszteletére. A 'vacsora alkalmával hatásos
-—~
Halálozás. -Nagy— Antal, a_martonfai szavakkal AucsnzóttjMia^nákloj az ápolók télyes lengyel lap közli, hogy-a középponti
hatalmak
a h á b o n r t ? tiónapjában-470 ezer
Nagy Sáudorféle
uradalom
gazdalisztje, nevébep Lisznyai Ida,. majd Misek káplár kö
kedden délelőtt Martonlán elhunyt.. Rególa szönte meg a jótéteményeket, végiül Götzl • -kilóm, ellenséges területet hóditoltak meg,
. -betegeskedett az öreg ur; a mull évben Buda orvos búcsúzott Len érzékenyeu ápoltjaitól s harom.és fél mfll. foglyot ejtettek, 10 ezer
pesten is gyógykézeltetle magát, de súlyos megköszönte az ápolónői karnak és a köz ágyút, 40irzer géplegyvert és rengeteg liadigyomorbajara orvosságul, gyógyulást nem ségnek, hogy. őt munkájában támogatták. szert zsákmányoltak. — A kis .\da Kaleh
talált. Csütörtökön
helyezlek nyugatomra Vacsora után tánc is volt a— takarodóig. — szigete Orsován alul, melyen lOrökök laknak,
.Pálfán. Az elhunytban Nagy Péter mersei A kórházban fennállása alatt 758 katonát egy darabka Kelet országunk határán. A bal
káni hadjárat idején annektáltnk, de ezzel a
ápoltak.
,
birtokos testvérbátyját gyászolja. "
^magyar—finánc is rátette kezét a dohául
Sokoray Elek Szentgotthárdon marad
Tulipán és árvaláayhaj. Az a beszéd, és szivarra, a kirándulók nagy része ei " is
Megírtuk annak idején, hogy Szentgotthárd amelyet Prohászka Ottokár székesfehérvári maradt Most azt halljuk, hogy a sziget is-község egyhangúlag megválasztotta jegyzőjévé püspök jan. 15-én Keszthelyen mondott, mét török lett, visszaadtuk a padisáhnak s a .
Sokoray Elek czelldÖniOlk-vidéki körjegyzőt nemcsak Zalavármegyébeu, hanem az egész török parlamentben követük van az ott lakó
Sokoray ott el is foglalta állását. Közben itt országban visszhangra talált. Hisszük, - hogy törököknek, akik kitűnő dohányt különleges
elöbbeni állomására kiírták a pályázatul s olvasóink közül többen is gyönyörködtek a szivarokat, bódító cigarettát és illatos kávét
—Sokoray, mivel új helyén a lakaskérdésben a nagyhatású beszédben, hisz a nagyobb hír árulnak ismét potom pénzen. — Az egéaz
kői-sé^gel nem tudott megállapodásra jutni. lap.* azt nagy részben közölték; mégis' in Bagdad-vasut hosszú- Haidarpasa állomásig
újból folyamodott - Ellenfele _ Dezső Lajos díttatva érezzük magunkat arra, hogy a be- számítva 2435 kilométer, amiből 1748 kilo
cxelldömölki adóügyi jegyző volt, kivel is széd befejező részét mely bennünket szinte métert már átadtak a forgalomnak; a folyó,
egyenlő*-számú szavazatot nyervén, sorsot elragadott, szószerint idézzük, amint követke.
évi febr elején az elkészült vonal hossza
húzták és üyüzms'eu 3ukuuy kuflll ki. Ámde TÍIT • .CJIT gMnJni^tnt pénitüclt meg, mely Ma
Dezső hívei megfelebbezték. A felebbezéa gyarországon főleg tiz év előtt csendült, 1802 kinin fog kiteuuí, ttliál 033—kim nyi —
vonal ípitése^még hátra van. A vaantépitfti
ugyan még nincs elintézve, talán nem is IBSZ, vibrált mindnyájunk szivében, akkor megszállt anyagát és a vaggcnokat a német ipar Y z i F •
minket valami csodálatos érzés, hogy szeres
mert mint halljuk, Sokoraynak sikerüli kí
litottá. — A főldmiv. miniszter egy szakértőt
vánságait Szentgotthárdon dűlőre juttatni s sük a magyarságot és kivirágzott a hazai, küldött Szerbiába az oltani rézbányák m ű 
föld rögéből, egy csodálatos virág es belenőtt
igy ott inarad.
j .
'_.
-..'
velésének a rüijálic termelés érdekéből való
A miniszterelnök á hailiszuliiaHaia-ról a szivünkbe: a. tulipán. Ez a tnlipán máskor tanulmányozására.
•. ' - .. - •"
szóló törvény fölhatalmazása alapján rende is n ő t t de meg ne_m_Jrielték._ uUjdijzehiett
Hadbtvonnltak csatytijaiiiak. A CzeH- letet bocsátott ki a részvénytársaságok és azcm a fiokládán, ott láttuk a szegedi bicskán, dömölkröl hadbavonultak családjainak segélye
de nem értettük szavat, hogy szeresd a fajo
szövetkezetek közgyűlésének idejéről, a mér
dat, szereso a magyart mentsd meg, segítsed zésére havonként adakozók január havi ado
leg készítéséről és á nyereség fölosztásáról.
meg, ne folyjon ki a vére és az ereje, nyuij mányai: Özv. Szőgyeny-Marich Ferencné Gorr
A februári esküdtszék. A szombat a hóna alá, munkád a tied, pénz>-d a tied, cey gróluő~40 K, Klein Testvérek, Szabó
helyi kir. törvényszék hétfőn sorsolta ki a házadal csak ugy tartod meg, ha gazdaságilag Károly 25—25 K, Scheiber Zsigmond dr. 20
februári ciklus esküdtbiráit, kik közölt járá erős leszel. Ez volt a magyarság tiz ev elötü K, Plétnits Ferenc dr., Klein Vilmosné, Prinz
sunkból Nagy Gyula czélldömölki bizl. ügy szeretete. Szégyenlem magamat, hogy a tuli Ferenc, Deutsch Gyuláné, Horváth József
nök és Wendier László kOrtvélyes'-majuri pán elhervadt, hoj-y- az a szó elnémult, de 10—10 K, özv. Balassa Jenöné, Szőgyny-építesz neve is.szerepel.
/
ma a magyarság .szeretete ^gy más szi'mboi Márich Mária, Szőgyény-iMarich Paufa, Honig
Budapestről írja lapunk egyik ottani lummal lép elénk egy más magyar virággal, Sámuel, Takách Mártonná, Wallenstein Ká'előfizetője es barátja, hogy a fővárosi kémény az árvalányhajjal. Tiz év előtt tulipán, ma rolyue 5—5 K, Huchthausen Edéné, Német
seprőmesterek az általános drágaságra hivat árvalányhaj. (Hosszantartó éljenzés és taps.) Márkus, Deutsch Samu dr. 4—4 K, Schmidt
Kuni, Marton Izidor 3 - 3 K , Roth Mór, JLekozva tarifájuk 23 százalékos megdrágítását A tutinál* elhervadt,-az arvalányhaj nem fog
itner Imre, ^Mersich Jenő, Bánoczy Istváonó,
akarják kieszközölni. .A 1iéiii~?nysepTa segédek elhervadni, mert nem tud elhervadni;- azért
özv. Hofhauser Sartdorné, átern József 2—2
remélem,
hogy
az
a
régT
szeretet
most,
ha
meg a kéményseprőkerületek szaporítását kérik
K, özv. Merkly Edéné, Takács Ferencné,
es szorgalmazzák. — Ugyan ö értesít, hogy a megint tiz-ev ráutva az árvák szeretetében Stetka f ici, Steiner Líjos, Csillag Sándor,
tüzet fog, hogy az nem fog elhamvadni, hogy
fővárosban jó keleté van a lóhusnak, sőt an
az a szimbólum a nemzet erőteljes akciójá Wittmann Adolfué, Weisz Iiinác. Verböczi
nak árát kilónként 2 koronáról 2 korona 40
ban kivirágozva többé nem fog elhervadni. József, Somogyi Aladárné, Altsiüdler Józstfné,
fillérre emelte löl a tanács.
I-átom azt "a^nagyar Hungáriát, a mint fel Schwarz Sámuel 1—1 K, Guttmann Adolfné,
Áz 50—55 evesek: Bécsből jelentik: villogtatja kardját mulatja, hogy nézd, sze Fischer Füiöpné, Stern Éliás 50—50 f. Szenté
a monarchia mindkél államában közzéteszik retem, de a másik kézben az árvalányhajszált Jenőné, Grosz Henrikné, Bass Vilmoshé 40—40
azokat a törvényes intézkedéseket, amelyekia lobogtatja felém.és azl mondja, szeresd te is, f., Összesen 23370 korona.
hadiszolgáltatást az 50 tői 55 éves életkorig én otl kinn dicsőségét hoztam rád, a front
A pálinka gonosz ital, ki azt issza,
kiterjesztik..
'.
v.v ~
----.mögött dicsőséget hozz I r magaddal, ne vér
' meghal. A muszka foglyok derüreAi orosz vöröskeresztes misszió tag rel,, de vérrel táplálkozó s*ereletlel: ite_felelj,. • hamar
borúra' •vszak, csak hozzáférjenek. A kelédi
jai Romanova nővér vezetése alatt mull houy szeretsz, itt egy felelet van: az a tett.
községházánál dolgozó orosz foglyok január
szerdán d. u. Sárvárra érkeztek és a várkas Xégy, ha teszesz, akkor szeretsz, biztositlak, 9-én, orosz ünnepen, átrándullak Bőgőiére,
télyba szállottak meg. Az állomáson Smeu j-hogy ahogy azok győztek ott kint agy győzni ott bepálinkázván, visszamenet kettő össze
kapitány, .lőporgyári patancsnök 4og»dla—ésT: fogunk j",t benn, ha szeretünk, ha nagyon veszett, a harmadik, Huzietov Simon, a vere
kalauzolta őket a várba, ahol Mását Mihály fölségesen szereljük ezt a fölséges, áldozni kedőket azét akarta választani, de vesztére,
jószágigazgató a házigazda szerepében gon tudó, vérét ontó, de hazáját ugy is megvédő mert őt magát szúrta le Rusin Laurenc ii'-vü
doskodott ellátásukról. Másnap a misszió az magyar nemzetet. Szeressünk és győzni fogunk! kollegája a bicskájávak 14 én halt meg.
•
uradalomban és a cukorgyárban alkalmazott
Az első konstantinápolyi expreil vo
'orosz foglyokat tekintette meg, délután'pedig
az ostffyasszonyfai fogolytáborba hajtattak, nat, mint nekünk Berlinből jan. 15 dikéről
ahonnét este érkeztek vissza Sárvárra. A kelt levélben megírták, elindult és Bécsen,
Levelezéseinknél
, inisszió a legnagyobb megelégedéssel vett Budapesten és a helyreállított zimonyi tudor,
használjunk hadi-segély bélyeget!
át robogott keresztül.
.."
bicsut Sárvártól.
" " ^ '

KEMSNESALJ*
Felekezeti tanárok családi pótléka.
A Duoántuli Prot. Lapban olvassuk^ »A du
nántúli ág. Ilitv. ev. eByházkérülct legközelebb
'- tartóit közgyűlésén 8000 K t szavazott meg
a tanárok családi pótlékára, melyből minden
tanár valamennyi gyeiineke utan 200 koronat kap fejénként. Dicséretét érdemel a nemes
... egyházkerület áldozatkészségé.« — Nemcsak
—dicséretre, -hanem—küieiésrtis _érdemes_a
dunántúli példa! _ . •'
, -•
Innen-onnan. Az Adriai-tengert az
olaszok szeretik «gészen a magukénak - —
more no<tro — lekinteni. Kellene nekik Pola,
Trieszt, Fiume, Buccari-stb. Kipróbált haditeng'részelünk a szárazföldi sereggel való
harmonikus együttműködésben szerezte meg
Lovo eni. ami egybeu nagy politikai jelentő
ségű is. Ez az 1759 méteres hegy, mely köz
vetlenül a tenger mellett emelkedik, a kattarói tHrfOn uralkodik, -minélfogva-ézfc sohasem
leh-iott alkalmas flottabázisuak kiépíteni. Az
ellen-eges tüzérség a dokkokat, fegyvertárakat
stb. csakhamar -halómra lőne volna. Most
elfoglaltuk az egész hegyet, melynek barlang
jai a SZÍVÓS ellenfél rejtekhelyéül szolgáltak.
Maguk a nlonlenegróiak mondtak, hogy ez a
sziklaváruk bevehetetlen. Kevesen tudják,
—hogy -a-hábora—elején—Olaszország semleges;
sége elismerése fej. ben tőiünk formális biztp.-itekot kert, hogy a Lovcsenhez nem fo
gunk hoz/anyuim. Most hat mi vagyunk a
sziklavár'és az öböl urai. A háborúnak ebben
a lázisában ismerjük meg igazai: az Adria
jelentősegét, vagyis a keleti kereskedelem országutjának jelentőségét Persze, Olaszország
.^y'''!n.n~ffffi 'Syt#i I " " " ' aá ádáza^tcngejnek
— A bécsi lapok csökkentik a terjedelmüket,
mert • bekövetkezett a papirhiány. —:- Már
emiitettük, hogy az eperjesi gör. kath. püs{I0t elreudelle—egilmimgyéje. iiikoiáibou a
latin betűk használatát és a Gergely-naptár
szerint való időszámítást. Különös, hogy az
ungvári g. k. püspök e tekintetben nem ren
del megnyugtató eljárást s még különösebb
az, hogy a magyar földm. minisztérium
egyetlen gazdasági tartalmú, a rutéu nép
szamára kiadott lapját most Is ciril-betűsen
jelem,-ti meg. — A pénzügyminiszterek;!mondotta, hogy a fogyasz'ási adót uj évtől
kezdve a gyógyitóbor után is meg kell fizetni,
ilyen pl. a tokai aszubor slb., melyeket ren
desen a patiták hoznak forgalomba.
Adományok. A czeUdömolki Vörös
kereszt kórháznak és vasúti Uditő-állomásnak
az utóbbi héten a következő adományok ér
keztek: GyömOrey György (Inta) naponta 10
liter lej, Klein Vilmos különböző mennyiségű
tej, Takách Jenőné 20 K, Stauffer Testvéren
3 k l ó sajt.
A Znider-to, Most, hogy a hollandiai
tenger ár—és a vihar által okozott rengeteg
karról beszél mindenki, érdekes tudnunk, hogy
c-ak a~mult év november havában jött Háuából a hir, hogy a kormány a Zuider-tó k i 
szárításáról törvényjavaslatot készített. Vegyük
elő a térképet s keressük Hollandiát! A Zui
der-tó Obölszerü beszügetlé~e az Eszakitengernek. Valamikor kisebb terjedelmű, és a
(••ngernél alacsonyabb szintű tó volt', melyet
keskeny földsáv választott el attól. Ezt a
odsavot a tenger elmosta s a víz betört a
medencébe és azt kiszélesítette. Ez a XIII.
-izmiban történt. Az akkori krónikák szerint
Lzezerszárara , pusztult el a lakosság. A ló.
Kiterjedése 3140 négyszögkilométer, A tó
;iilagos mélysége csak három méter.
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a legjobb magyar irók almanachja.
Jövedelme: Nemzet Háza rokkant-otrtioné.
' Szépirodalmi reVzét Írták - Bálint. Lajos,
Bedo Jól>, Biró Lajos. Drasche-I.ázár. Alfréd,
Faragó Jenő, Hajdú Miklós* Haj" Sándor.
Hevesi,'Júz»ef, Herray .Frigyes, Ignotus. Kosz
tolányi Dezső, Kozma 'Andor,'" Krúdy Gyula,
Lakatos László, Lázár Miklós, Márkus' titksa,
Molnár Ferenc, Nádas Sáiulor^lVkár Gyula,
Porzsolt Kálmán. Révész Béla, Sebők Zsig
mond^ Szini Gyula,"Fófmay Cecil; Vajda Ernő.

m
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január 23-an vasárnap:

•
Cónnan Doyle
—az -egész—vitae OH- óriási—silcert^ara tott—
Scberlock Holmes
-detektív sorozatának második képe, a
Rejtélyes
Detektív

Az Auguszta naptár ára 1 korona.
Megri'iKielh'ető lapunk kiadóhivatalában,
vagy az Auguszta-Alap központi irodájában
(Budapest, Károly-kürut 3.)
PorlőkölJségül 20 fillér,- ajánlott küldés
esetén ?5 fillér metléklendő. - . r ^ T
Mindenkinek szüksége van naptárra.

ház. °

történet—J., felvonásban és a

nagyszerű

kisérő

műsor.

Előzetes j e l e n t é s i

-

"

1916. január hó 30-ánp»a»árnap^
Corinan üoyle óriási sikerű Scherlock
Holmes detektív sorozatának harmadik
képe

A legjobb naptár az "Auguszta
Naptár. Mindenki vegye meg, mert
ezzel rokkant hőseinken segít!

Dr.

Mors.

Detektív történet
~ 4 felvonásban:—

,

KiaáS^: Dinkgreve Nándor.
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csomag (csak a ;imoi M'ii ráirnii kaphaiö-1 k o r o n á é r t
Kérjünk azonban határozol tan Szanit. c"-port, mert
mint minden jónak, ennek is akadt silány
lánzata.
Ahoi nem volna kapható oda 3 dobozi utánvétfel küld,
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Alsólendván, a Főnt legszebb é s
legforgalmasabb pontjái|, újonnan
épült modern házban egy szép tágas
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CzelldömölkOn a Kossuth

Lajos-

ü z l e t h e l y i s é g

kiadó.

Utcában (Központi kávéház mellett)
t e m e t k e z é s i
vállalatot
. létesítettem.
Beszerezhetők nálam az -összes
temetkezési cikkek, diszes érc- é s
íakoporsók, sirkoszcrakbol nagy vá- '
laszték.
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Temetéseket a legegyszerűbbtől
a
legdíszesebbekig vállalok.
I
Ravatal-ielállitás megegyezés szerint. |
B E R E C Z
L A J O S
asztalos, temetkezési vállalkozó.
Lakás : Ferenc Jozsef-utca.
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A helyiségben öt év óta egy modernüi lerendezett mészárszék és
hentesüzlet álloü, roéTy a tulajdo
nos bevonulása miatl most megszűnt.
Mészáros vagy hentesnek
kiválóan

alkalmas a hely

Bővebbet áltulajdonosnál: '•

B a l k á n y i

E r n ő n é l ,

Alsólendva.

Nyomatott Dinkgreve Nándor yiIlanyeröre_jKrendczett_könyvnyomdájában, Celldömölk.

