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KEMENESALJA 
TESTES TA1TAUW 

ián. király nevenapj 
1916. okt. 4. 

Irta és megzeuésitette: Barabás Ernő. 

Ősz királyunk, fehér hajaddal 
Mily szomorú Időket értél! 
Bánatos volt szived érzelme, 
Midőn hazánkon széttekintél. 
Annyi hős fin és jó apa 
Hull el az ármány fegyverétől 
S szived sir, zokogva kiáltja: 
Hatalmas Isten, ne foszd meg népem 
Szeretetteljes nagy erődtől! 

Im könyörgünk mi is hozzája, 
Karjainkat égre emelvén, 
Esdve szólunk és száll fohászunk, 
Hogy védjen Téged, Rád tekintvén 1 
Áldjon meg, óvjon, oltalmazzon, 
Öreg királyunk, sok éven át I 
Örülve, örvendve k i á l t j n k : ~ ~ ' * 
Szép, élted végén ragyogjon béke, 
Nyerd a dicsőség pálma-ágát: 

A jó Isten, hallja szavadat, 
Hallja bns, reszkető hangodat; 
Hallja a mi panaszainkat, 
Hallja, érti fohászainkat; 
Ne sírj, jó királyunk, megérti szivedet,' 
Hegáld Téged s hü nemzetedet! 

Némberek. 
Talán sohasem voit annyi becsü

letsértés! pör, mint mostanában. Mig a 
lérj küzd, a nő húzza a hadisegélyt. 
de» — nem dolgozik. Minek fizeli a^Knyers. undorító káromlások, civakodá 
állam a renyheséget is. 

Régi dolog: lustaság a__ bűnök 
melegágya. Itt is ogy van; a dolog
talanság időt, alkalmat ád egymás meg-
szőlására, rágalmazására . s hacsak 
• tettekkel tényező* alakban nem re
parálják becsületükei, mennek a — 
bírósághoz. 

Nem fukarok egy cseppet sem. A 
hallatlan piaci árakból (̂ fedett körorTáltv 
ból telik &z ügyvédrejt-a drága nap
számmal fizetett időt nem sajnálják és 
a tárgyaláson olyan szennyeseket szel
lőztetnek, hogy az embertől való un
dor a leghűségesebb emberbarátok lel
két is eltölti azok hallatára, 

A férfiak, akik a fronton küzde
nek a nemzeli becsületért, a magyar 
halár egységéért, ne tudják még, bogy 
némely, jnagukról megfeledkezett asz-
szony-személyek mikép töltik be a he
lyüket az árván maradt családi házban, 
micsoda be.cstelenségekben,. micsoda 
sárban fetrengenek és minő szenny-
zuhatagokat dobálnak egymás arcába. 

A hősök ne tudjanak meg semmit abból, 
ami a falujokban történik, de a községi 
elöljáróságp'vegye számba azokat a hadi 
özvegyeket, akik az államtól nyert 
háborussegélyt arra fordítják, hogy 

sok tényálladékát hurcolva- a nyilvános
ságra, bünperekre költik-az élet fent
tartására szánt pénzeket. 

Az elüljáróság tegyen Javaslatot, 
hogy az ilyen magukról megfeledkezett 
némberekef fosszák meg, mint arra 
érdemteleneket, a hadi segélytől és ha 
gyermekeik vannak, vegyék el tőlük, 
adják a segélypénzen és a patronáza 

"egyesületektől : k ieszköztCTfTÍÖ~"neve 
járulékkal más, gondosabb és erköl-
csösebb család oltalmába, ha pedig 
nincs gyermekük, akkor juttassák a 
segélyt arra érdemesebbnek és jobban 
reászorultnak. 

A nőről való minden illúziónkat 
sárba sülyesztik azok a jelenségek, 
amiket fájdalom, most már igen sürün 
lapasztalunk az alsóbb néposztály 
asszonyainál. 

Ezeknek a jelenségeknek részlete
zése közerkölcs és közszemérem ellen 
bűncselekmény lenne, mert olyan 
erkölcsi eldurvulásnak és szemérmetlen
ségnek korképeit mutatják, atnelynek 

T Á R C A . 

Az örömhír. 
Elbeszélés. Irtaitflené Eazin. Francia eredetből 

fordította. Kálmán György. 

(Folytatás.) 
— És pedig egy nagy várkastélyban. A 

toronyban lesz a lakó-, meg a toilettszpbája 
a. gyerjiieliszoba. küzeleben. Az ebédlőben fog 
éíkezbi még akkor is, .ia vendégek lesznek. 
Naponta kei szabadór.ija lesz az olvasásra. 
Megígérték még. azt is hogy, magukkal viszik 
minden kirándulásra, hacsak lehet, azonkívül 
minden hónapban egyszer, egy vasárnapon, en
gem is fogadhat a drága kicsikém. 

— Me-sze van ide az. a kastély? 
— Tizenöt mértföldnyire. 
— Haoy gyermeket kell tanítania? 

• — — — C s u p á n egyet, az is mar tizenharom-
éves, CftCile pedig tiíeuuyolc, lehat egeszén 
összeillenek. De te, kislány eg.es.: .délután tá
vol voltai, bejártad az összes hivatalokat, hogy 
megkaphassad a "diplomádat! - Mondd csak, 
mit felellek?^ . ' 

— Ifat hónapon belül nem adják ki. 
Még akkor is szerencse lesz, ha megkapjuk.^) 

•— No, szerencsénk*' sohasem volt, ki
véve ma először. Mert iii.tr — ugy emlékszem 
— mondottam nektek a/ előbb, hogy ezer-
öt-zaz frankot, eszközöltem ki a kislánynak 
fizetésképpen. Ö maga bizouyára nem is mert 
volna ilyén nag,y összeget kérni. De én mer
tem. Azt mondottam: .Madame, nevelőnő és 
nevelőnő között nagy különbség van. De ilyen 
fiatal és előkelő nagyvilági nő, amilyen az 
én leányom. . .« 

Itt részletesen föltálalta az egész, ese
ményt leányainak. Marié es Jeaiine nem őt 
figyelték,, hanem nyugtalan zavart es szerető 
tekintetük a kislányon csüngött, aki barnafür
tös fejével többször helyeslőleg bólongatott: 
• Igen, ez igaz. . . ügy van. . .« Azután meg 
eisáp idva kérdőleg nézett nagyobb nővéreire, 
mintha csak azi akarta volna tudni: .Örül
jek ennek? Ez csakugyan örömhír? Valóban 
nagy szerencse?«. 

Jeanne magában azt kezdte számítgatni, 
hogy az év folyamán hétszázötven félórás 
zongoralecke! fog adni s minden félóráért két 
frank tiszteletdijat kap. Azután arra gondolt, 
hogy Cecilének nem lesz semmire sem kia-
dása, legfeljebb toiletlre, de sokáig nem kell 

arra sem költekeznie, mert épen két hete 
szerezték be a három nyári ruhát, meg a 
három kalapot. 

— Nagyszerirí-v- kiáltotta 
- Éii — mondta Marié, aki, mindig 

utoljára szólott a családi tanácsban,Sde ren
desen az ő véleményét szokták elfogadni — 
éu Cecilé helyében annak örülnék legjobban, 
hogy csak egy gyermekk-et kell .foglalkoznom, 
Kii.-merném őt egészen a lelke mélyéig, meg
szerettetném vele magamat és egészen az 
anyja lennék. . . Sajnos, az én leckeóraimon 
ezt nem tehetem. Bármily gyakran találkozom 
is növendékeimmel, a szivük mélyére hatni 
nem igen tudok, mindig csak a lölszinen 
maradok . . . Gyakran nagyon fáj a lelkem
nek ez az örökös jövés menés. 

— Kekem fizikai fájdalmat okoz a sók 
járás-kelés — szakítja félbe a középső leány. 
— Ezt ••Cecilé ki sem birná. Mert egyébként 
a változatosság, a folytonos nj környezet engem 
inkább szórakoztat Különben Cecilnek úgyis 
elég alkalma lesz utazá-okat tenni . . . De 
még azt nem is mondottad, mama, 
mikor kell elfoglalni az uj állást? 

— Négy nap mutva megtudjuk . . . 
Majd levélben fojyák jelezni . . . Még 
előbb el kell bocsátani a régi nevelőn ót, meg 
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megörökítésére ezeknek ar nagy törté oldalról szól! a felvetett kérdéshez, 
nelmi időknek a magyarság e hős- elismerve, hogy bizony e léren alapos, 
korának duna profanálását |élentené. gyökeres módon kell az ifjúság 

Követeljük azért a község vezető!- ! nevelésének nehéz problémáját meg
tol, alifk líiinden büntető eljárásról hi- J oldani, 
vatalosan értesülnek, minden Ítéletet | kukből 
látnak, hogy a tőlük - leh-ietó minden 
eszközzé' bélyegezzék meg a nőnek 
nem nevezhető némbereket, akik a 
nehéz háborús időt aljas szenvedélyek
ben való tobzódással töltik el. 

A nehéz probléma. 
E lapok hasábjain, néhány héttel 

ezelőtt rámulattam if-üságunk erkölcsi 
és társadalmi zülötUégére; kerestem, 
most is kutatom a rettenetes baj okát; 
foglalkoztam rövid keretben azzal 
is már, hogy miként voma le
hetséges az ifjúság züllésétlek gátat 

Felszólalásomra megjelent cik-
— kivétel nélkül — igen 

sok szépet magamévá leszek és ezeket 
mind fel fogom használni, midőn ke-
resztiilvihető lesz azon tervem, hogy az 
ifjúság nevelését, az iskolai és családi 
körön kívül a társadalomhői alakult 
szervezet is támogassa. 

Mostani közleményemben közre
adottakról nincs más szándékom, mint 

belődik az iskola? Sok esetben már a 
családban részint elkényeztetett, vagy 
Toppant ferde irányban megkezdett ne
veléssel idomított lélekkel, vagy testi
leg már alaposan kifenekelt elgyötört, 
momliuk. (mert ilyen is van!) megkín
zott kis teremtéssel. — akit még jó 
ideig kell preparálni, hogy az iskola sze
líd levegőjét megszokja es a legelemibb 
ismeretközlést szeretettei és bizalommal 
fogadja, modernebbül kifejezve: a tanu
lásra alkalmas alannyá váljék. Mennyi 
kellemetlenséget, gyűlölséget; haragot, 
megszólást. rágalmazást -sőt sok esetben-

a kérdésnek felszínen tartásával az if- I meghurcoltatást szenved iskola és ta-
juság nevelése iránt a szépen megnyi- i nitó a »sz-relö« szülők részéről, ha- a 
latkozolt érdeklődést nyilvánosan fenn- j féltve Őrzött drága kincset* egy kissé 

kordába merik szedni. A most mult tartani. 
Egyesek sokat várnak az iskolától, 

a tanítótól. Ez természetes! Nem azért 
mondom, hogy a tanítóságot, dicsér
jem, de biztos vagyok benne, hogy 

vetni, vagy ezen ferde irányzat erkölcs- j D j a C 8 a z ország legelrejtettebb zugá-
rontó hatását minimumra redukálni. 
Akkori közleményemben kérő szóval for-
dulüin^jwnkliTvasöilvoz; főként azok
hoz, kik az ügy iránt eddig is meleg 
érdeklődést mutattak, vagy akik hiva-
tali. társadalmi állásuknál fogva szavu
kat, cselekvésüket eredményesen vet
hetik a lat serpenyőjébe 

Végtelenül jól esett, hogy telszóla-
lásomba -néhány igen aktuális közle
mény látott napvilágot, s mind
egyik cikkíró ur tárgyilagosan, más-más 

ban, ta án nyomorban sínylődő nép 
tanító, ki alá nem irná azt, hogy 

TTtz^-iskolátóV -a---tawt4tól- -iokaU 
vár, és pedig joggal — a társadalom 
és hogy % várakozásnak a tanitóság tel- I 
jes mértékben, ügyszeretettel megfelelni I 
törekszik is. Hogy az eredmény nem | 
tökéletes, az iskola nevelőmunkája sok | 
esetben meddő marad: ezért bizonyára, j 
— legalább a műveit, az iskola iránt t 

vakációban történt meg velem a követ
kező eset: Egy 10 éves fiút, aki egésjz 
Bzüoetidő alatt nap-nap után cinikusán 
szemembe vigyorgott és soha kalapot 
nem emelt, — egy ilyen- alkalommal 
tisztességtudósra figyelmeztettem, ami 
után röhögve ott hagyott, pár nap inul-

jfa^jriikor _talá]k^tajri_yele, fejét hirte-" 
| -len más oldalra fordította és vigyorgott 
i Láttáin, hogy a szép szó nem használ, 
1 tehát a kalapját fejéről lekaptam és egy 

lád(^ fi 

érdeklődő közönség nem teszi felelőssé j testét: azt jzente, hogy feljelent, 
az iskolát. Mert valójában kivel is bi- | mertem gyermekét megsérteni. 

A nebuló ^azután nyelvét kitolva 
továtób inalt. A drága jó szülő, aki 
odahaza hasábfával- kenegeti magzata 

hogy 
Majd 

azután e l ő kel l k e s z i i - n i . i gyermeket a mi 
boldog Ocüéok fogadására ' . . . ^ 

A o-dog C'cn- sírásra álló szemeivel 
kérdő egtrfiez-ti túrom birajáiiák arcára * on
nan megérlelte, hogy val-ib'tii öró " i kei!, Eb
ből erői gyűjtött; kissé in-gnyuuodoi:, síi', t r-
vekel U kezdett szóm a jövőre. Nemsokára 
élénk beszelgete-be meróit Jeanneval es vígan 
érdeklődött mmden iránt. Igazán nem leheteti 
benne megismerni a tegnapi közömbös tanuló-
leauyt, akinek hirtelen felvillanó es újra eitö--
nő mosolya csupán azt jelentette, hogy megint 
sikerült egy-egy idegen gondolatot vagy gusz
tust, egy uj alakot vagy szamot megrögzíteni 
áradt memóriájában. .-

Már elköltöttek az e s t e b é d e t is , de az 
örömhír meg mindig izgatta, ösztönözte és 
foglalkoztatta őket. Édesanyjuk leszedte a te
rítéket és ment doigaautan, egyik szobából a 
másikba. De valaháriyszor Csak visszajött • az 
ebédlőbe, mindig csoda.kuzva látta, hogy gyer
mekei beszédesebbek a szokottnál. Marié, Jeáp-
ne és Cecilé, akiknek nappal nem igen volt 
idejük ruháik kijavítására, együm ültek és 
varrtak lámpa körül. Friss li-v 'artm. ••• be 

foglalkozásával jani sok kellemetlenségről be 
szelgeletL Nem panaszkodni akarlak, nem is 
lógtak lel sötéten helyzeteket, hanem ellenke
zőleg a legnagyobb jókedvvel és humorral me
séltek. Az volt a céljuk, hogy minél jobban 
felkeltsék a kislányban az örömet, reményt, hi
szen neki nem keli majd mindenfelé lótnt-futoi 
és leckét adni. Késő volt már, mikor befejezték 
a varrást és felkeltek, i félig alvó város csend

jében a nyitott ablakok méltért is hallani le-

heteit kieüyenes-'dö ruhák suhogását. Ekkor 
Maria hirtelen a közeledd elválásra goiiuVil . 
Mikor lefekve>.::ő:; édesanyj <l u -g '< • -, látta 
inéi* a fci-lany eé.juó a i i k . r az árnyékban, 

>Kl k- .1 mennie* — töprengeU agában. 
N-gy nap multa itt hagy bennünket, ki tudja, 
ta' in több esztendőre? Ilyen gondolat mar 
korábban is kísértette ól az este. de ó küzdött 
ellene több öraa at. Nem akart miatta szen
vedni és másoknak is szenvedést okozni. 
Mosr azonban Teije* n-hstalmába keriletle ŐL 
Két könycsepp lopódzott szempill.iira — 
a legelső könyek —, de letörölte őket. 

Ma-nap, in.K >r felébredt, különös feltede-
zé.-re jutó l Egész világosan lalta. szinie a 
lelkeb-ii olvasta — Bizonyára az éjjel - éren 
meg lelkében a gondolat — ; . E z az öröm
hír a legnigvobb sz-'renc-éllenség. Árva lesz 
a ház, ha egyikünk a há-om közül elmee.y.« 
Un nem közölte, ni • - senkivel gondolatát. Es
tefelé azon ben. mikor Cecilé újra föl akarta 

.venoi a tegnapi beszélgetés foualáLJeane oly-
forman beszelt a kastélyról, a sz.ibadsá.ro 1. 
á sétákról, utazásról és a többi dolgokról, mint
ha nem Ült voma már benuük. A következő 

i 

közbe közbe a szobába. A kel idősebb nővér á~| lupoii mmd a hamm leány rosszullétről pa
naszkodott es mindjárt lefeküdt. A beszélge
tésre mar nem i= került sor. 

A harmadik napon Marié korán felkelt 
és gyorsan fölöltözködött, hogy még mielőtt 
megkezdődnek a leckeórák, szentmisét hallgat
hasson. Be. is ment a szomszédos templomba 
de alig térdel két percig, mikor csendes lépé
seket hallott hatamögött a kövezeten. Nagyon 
ismerősek voltak a lépesek: .Bizonyára Jeanne 
jön, aki ép ugy szeOTedr mint én.« Csakugyan 

Jeann-. halad! el melleit-. Kisjdórnulva C cie 
is beiep-u. K .ril-t-K a találkozás)!. Egyik sem 
tkan ó •-z-.nl a másikkal, 

Végre felvirradt a negyedik nap. Mane 
es J .-un • . i s"tn mentek hazairól mindaddig, 
mig a levcihoruó meg nem érkezett. Ugy nyolc 
óra körül megszólalt a cseugeiyü. »Ilt van« 
kiáil >tt édesanyjuk, aki épen u.y meg volt 
hatva, mint mikor elő-zör látta biztosítva leánya 
jövőjét • s öuinaaa szamára a könnyebb tneael-
hetest. Sietett ajtót nyitni és átvette a levelet. 
A (o y .só nagyon ii iihályos volt, " azért az 
ebéd'ö ablakához közeledett, miközben egyik 
ujjával főíszakitolta a borítékot. 

Gyermeke: sápadtan, némán, sietség néi-
kíil köveitek. 

A Tej-első sornál az anya hirtelen meg-
rázkódott. 

— I? ih i sincsen szerencsénk! A rézi ma
iad! Meg panaszkodni akart . . . Még invál-lr 
akarta olvasni a levelet. De a/, addig egy
mást kerülő három leány már örült ölelésben 
egyesült, Zokogtak -és kacagtak, szorongva 
egymáshoz simullak, rózsásra pirult arcukon 
olt ragyogóit a sok köny és csók. Kis szünet 
ulán Mane felkiáltott: 

— VégtelerTöröm! jeanne is közbeszólt 
— Ha a kislány itt talál liagyui bennün

ket, komolyan belehalok! 
De már erre a kisleáey is megszólalt: 
— El voltam tökelve, hogy visszautast

tom! Különböző szavakkal ugyanazt a közös 
elhatározást mondották ki mind a hárman egy 
egész éleire: .Soh'sera válunk ei.€ És sírtak 
az örömtől egész estig, mert e napon föltá
madt előttük a boldog szegénység titka. 
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41. szám. KEMENESALJA 3. oldal. 
ha az apja itthon volna, majd az »más-
kép< Intézné el velem az-űgyet. Igaz, 

^^^-íeljelentésből — meri eTre ok nem 
is yyftr. — semmi sem lett; de elértem 
azt, hogy magamra vontam a szerető 
anyának engesztelhetetlen haragját, aki 
midőn._yelein találkozik épp ugy félre
néz, mint azt a drága magzatja meg
csinálta. Meggyőzni .az ilyen elfogultsá
got fiein lehet. Ugyan ez a fiu, alig 
néhány nappal ezelőtt szemem láttára, 
az iskola előtt e'gy uri' embert kővel 
dobált meg; mikor rákiállottam, egy
szerűen fittyet hányt. Ezt csak példa
képen hoztam fel; hány hasoríló^set 
keseríti meg a nevelő, a tanító, jóakaró 
munkáját! Az a legnagyobb baj, hogy 
az iskola nem részesül minálunk még 
kellő védelemben és áz iskolán kívül 
úgyszólván alig van a tanítónak fe
gyelmi joga. Mint a Fiatalkorúak Győri 
felügyelő Hatóságának tagja már több 
ízben is, mondhatom sikerrel közben
jártam, hogy ilyen romlottletltü sihede-
rek javító nevelésre lettélkjualva. Rö
vid, idő alatt két ilyen megmételyedett 

csak alaprajzot, tervezetet rögzít. A 
nagy épület, az ember egyénisége, már 
az iskolától idegen, sokszor idegen- . 
kedő körzetekben nyer alakuló irány-
zatot. Ha majd elérjük azt, hogy ná- !• 
lünk is 15—16 éves korig az évnek 
bizonyos részében a mindennapi isko- ; 
lázas kötelezettsége alá kerül az ifjúság; 
ha megérjük azt, hogy a nagy társa-
dalom nemcsak a testi erőhaszon .sze- j 
rint mértékeli az embert, hanem a 1 

magasabb isteni rendeltetésre is gondol 
s nem tekinti a teremtés koronáját ejjf 
marék pornak: akkor talán vet testi és 
lelki fejlődésének irányítására valamivel 
több figyelmet, mint most a növendék-
borjúra, vagy a kijáró süldőre. Tudom, 
érzem, hogy meg lehet oldani a nagy 
problémát egy fájdalmas operációval, 
ha még több olyan lelkes híve is akad 
a felvetett kérdésnek, mint akik 
már nyilvánították nézetüket. E. J. 

fiút küldött a szombathelyi kir. törvény
szék javító-intézetbe, környezettanulmá
nyom "alapján. 

Megdöbbentő jelenség, hogy mily 
nagy- számban kapják a tanítók, lel
készek-a fiatalkorú bűnösökre vonat
kozó környezet tanulmányi kérdő-iveket! 
A bün, a vétség, mellyel a 10—18 
éves fiatalkorúak vádolva vannak: lo
pás, betörés, idegen vagyon rongálása, 
becsületsértés. Hova vezet ez?-

Keztyus kézzel, siránkozással, pa
nasszal, szépen kigondolt elmélettel a 
fekélyt el ne:n távolítjuk. A rákfenét 
sem injectióval gyógyitjáK, harient fáj
dalmas műtéttel. Tapasztalják a nép 
tanítói, hogy mennyi szép szó, intés, 
példaadás vész kárba, esik szikla, 
vagy tövis közé nyomtalanul. Több 
védelem kell az iskolának, szélesebb-
körű és hatásosabb fegyelmezési jog a 
tanítónak, papnak az iskolában és azon 
kívül, a nagy, hatalmas és művelt, er
kölcseiben tiszta, vallásosságában szilárd 
Poroszország mintájára. -

Nálunk ott van a legnagyobb baj, 
ami -a társadalom erkölcsi nevelést úgy
szólván illuzoriussá leszi, hogy a gyer
mek éppen abban, a korban szabadul 
meg az iskolai »járom«-alól, mikor 
niár nevelni lehetne. Akkor lép be a 
világforgatagba, mikor még nincs meg
győződése, akaratelhatározása; nincs ki
alakult lelkivilága, jelleme. Az iskola, 
az éretlen, de fogékony gyermekietekbe 

H Í R E K . 
A király nevenapja Mult hét szerdá

ján, azaz okt. 4-en volt apostoli királyunk 
nevenapja, mely alkalommal délelőtt 9 óra
kor a' czelldömölki apátsági plébániatemplom
ban HollÓsi Rupert apát fényes segédlettel 
ünnepélyes istentisztelelet tartott, melyen részt 
vettek a helybeli r. kath. elemi iskolák és a 
kOzs. polgári fiúiskola tanítóin tanárain és 
növendékein kivid az egres hivatalok és tes
tületek képvíselói is. : . 

A tanév megnyitása a. polg. fiú
iskolában. A polg. fiaiskolában a beírásokat 
f. hú 2 an és 3 án tartották meg. Á •Veni 
Sancte« okt. 4 én volt. A tanítás ó-én kez
dődött. A megválasztott uj tanárnő — For-
tinger Etelka — is elfoglalta állását s igy a 
czelldömölki p o ^ . ; isk. tanárok létszáma az 
előirányzott 5-re emelkedett. 

ötven évig tanított. Bálifi Alajos (ré
gebben Brncker) sümegi áll. eleim i--k. igazg.-
tanitó f. hó 1-ével 50'évi munkálkodás után 
nyugalomba vonult. -Banti az 1870-es évek 
elején két évjg a czelldömölki 'r. kath. nép
iskolában is ' tanított, mint Foiczer Mihály 
akkori fótaniló segédtanítója^ 

Bobai tűzvész Mii. epy hete dululán 
Bobáu egy azalmakazal_kigjuladt és.a., nagy 
szélben egy-ketlóre lángban állott egy egész 
utcasor, 46 ház é s , majdnem ugyanannyi 
pajta, melyek porig elhamvadlak; bennök a 
sok takarmány, gabona, háziállat! A bobai 
rozoga fecskendővel bizony nem igen tehettek 
valamit s mire Czelldömölkről és Jánosházá-
ról a tűzoltók kiértek, már csak a veszede
lem lokalizálására lehetett gondolni. A vizs
gálat megállapította, hogy a veszedelmet egy 
kis gyermek okozta," ki az utcán talált gyujtó-
fát égve a kazalra dobta. A kár megközelítő
leg félmillió korona s abból alig valami térül 
meg biztosításból s igy a károsultak teljesen 
koldusbotra jutottak. -

Színészet. 8zilágyi Béla igazgatása 
alatt álló menekült színtársulat csütörtökön 
este kezdte meg előadásait a Griff-szálló 
nagytermében. Előadásain a legújabb operettek, 
vígjátékok, bohózatok szerepelnek s mint lát
juk, várakozásunkban nem is csalódtunk. 
Igazán megérdemlik a pártolást Má, vasár
nap, két előadást tartanak: délután "5-, este 
8 órai kezdettel. Apróbb egy felvonásos da
rabok kerülnek előadásra, a szünetekben pe
dig a mozgó színház fogja a közünséget szó
rakoztatni. — Nem győzünk csudálkozoi kö
zönségünk nemtörődömségén! A színtársulat 
elsőrendű erőkből áll; csak szépet, jót, kelle
meset produkál és hiányzik az — érdeklődés. 
Pedig még hozzá menekültekről van szó,' 
akik nem járnak házról-házra, hanem a cse
kély beléptidijért kellemes szórakozást nyúj
tanak. Hisszük, hogy az ezutánt előadások 
iránt nagyobb érdeklődés fog mutatkozni 
Hisz megérdemlik! 

Hősi halál. Goldring Gynla tartalékos 
zászlós, a trencséni izr. hitközség fökantora, 
uéhaX''?Oötdfriig L czelldömölki izr. kántor 
nagytehetségű fia, szeptember 4-én, életének 
25-ik évében az északi harctéren hősi halált 
halt. Goidriog tulajdonosa volt az I . oszt. 
ezüst vitézségi éremnek, amelyet azért nyert 
el, mert századosát az oroszok kezéből saját 
életének kockáztatásával kimentette. Halálát 
özvegy édesanyján és testvérein kívül nagy
számú rokonság és jóbarát gyászolja. 

A beírások eredménye a polgári fiú
iskolában. A polg. fiúiskolái beírások a kö
vetkező eredménnyel végződtek. Beiratkozott 
az I . osztályba 32, a tl-ikba 31, a ITJ-ikba 
43, a IV-ikbe 44 tanuló. A rendes tanulok 
létszama tehát 15(1. Ezenkívül 10 magán
tanuló jelentkezett felvételre. 

A Vásárlók erdekében. Hogy milyen 
piszkos, aljas visszaélések vannak különösen 
a burgonya (krumpli) és cukor-árusitás körül, 
azt hisszük, némTtéirVéle bóvebben foglal
kozni. Akrk legtöbbet tehetnének az nzsóta 
mefttatjasrrra, a közönség, a vásárlók, nem 
tesznek. Ahelyett, hogy a hallatlan vissza-
éleseket bejeleutenék, tűrik a kereskedők túl
kapásait Hát most a hatóság maga fog őr
ködni a legéberebbeu az árusításon és szigorú 
megtorlás lesz ' osztályrésze a kihágásokat 
elktjvelőknek, — Talán majd nem halljuk, 
mikor cukrot akarunk venni: tessék mást is 
vásárolni, askor lesz 25 dg. cukor is! . .~ 

A polg. isk. iskolaszék megalakulása. 
A város legutóbbi közgyüléséu ujbol megvá
lasztott polgári iskolái iskolaszék f. hó 0-án 
alakult meg. E-liiök lett Hollósi Rupert apu, 
alelnök: dr. Pltjluits Ferenc, jegyző: Keni' ..esi 
József, gondnok: Szalay József. Azisko'^zéki 
tagoka következők: Bán Jánbs. Ber: enyi 
Dezső, Bisiczty Ödön, Draveczky .ó-pád 
Göttmann Bódog, Grünberger Ábrahám, dr. 
Hetthéssy Elek, Lóránth Gyula,- Máthé Elek,-
Mészáros János, Nagy Sándor, Németh Károly 
dr. Porkoláb Mihály, Simon Sándor, Szalay 
János, VVeisz Kálmán. 

Ismét jönnek erdélyi menekültek. 
Mint értesülünk, legközelebb ismét jönnek a 
vármegye területére erdélyi menekültek, szám
szerint mintegy. 5400. kik közül a czell-
dömö(ki járás területére 280 menekült jut. 



i. oldal. 

Árdrágítók büntetése. Z i Sándorné 
jánosházai lakos a megállapított áron felOl 
3 drb, sertést adott el 271 kg súlyban 2400 

. koronáért. Ámde a mézes-mázas szájú ama
zon feljelentés folytan a czelldömölki járás fö-
.'zolgabirói hivatalához került, hol kihágásért 
« napi elzárásra és 400 korona pénzbün
tetésre, behajlhalaUanság esetére ujabbi 20 
napi elzárásra Ítéltetett, azonkívül kötelezte
tett 1071 korona többlet visszafizetésére. — 
Czencz Antal ostffiasszonyfay lakos a minisz-

i teri rendelet ellenére — mint közvetítő — 
magasabb áron. körülbelül 6 vaggon búzát és 

~forsot vásárolt ő is följelentetvén, 2 heti el
zárásra, 400 korona pénzbüntetésre, behajt
hatatlanság esetére ujabbi 20 napi elzá
rásra és ezzel kapcsolatban is 30 korona 
pénzbüntetésre Ítéltetett. — Itt megemlítjük, 
hogy a járás területéről nagyon sokan vannak 
árdrágítók följelentve, a termelők ellen detek
tívek nyomoznak s a feljeleptettek es felje-
lentendők ellen a legszigorúbb büntetés fog 
kiszabatni. Jó lesz lehat az árdrágítóknak az 
alacsonyabb légkörben röpködni, ha csak uem 
akarnak erkölcsi és anyagi kárt szenvedni; 
ni. it hat nem tudhatják, hogy mikor sujt le 
rajuk az igazságszolgáltatás keze. 

Be kell szolgáltatni a nikkelpénit 
Deczembér 31 én teljesen k i vonják a-forjra-
lombúl a 20 és JjJ filléres nikkel pénzeket. 
Ez ideig tehát mindenki köteles ezen pénze
ket beszolgáltatni. 

A bobli tüzkarosultak erdekeben 
apellálunk a jó érzésű közönség könyörüle-
tességéhez. Közeledik a tél s a szegény kár
vallottak hajlék, ruha és élelem nélkül van
nak Kérjük a uemesszivü adakozókat, szí
veskedjenek bármi csekély adományukat vagy 
Pálidkás Géza c. kanonok, sági espere.-pléba-

" uus címére, vagy Buba köz.-eg elöljáróságá
hoz küldeni. A szíves adományokat lapunk
ban fogjuk nyugtatni. — Eddig adako
zott Szegedy Györityné sz. Gerhci Irma bárónő 
100 K, Pálinkás Géza c. kauoirok,' alsósági 
esperesplébános 50 K. 

Az aj postai díjszabás. A hónap első 
napjával éieine. ;• pea uj postai díjszabás. 
A levelekre tehát tizenöt filléres, a képesítve-
I zőlapokra tíz ti.ier.-s liéljeg ragaszlaudo. A 
.. ir t levelezőap bélyegjét öt hliere-, a rendes 
postai levelezőlap bélyegjét barom lilléres bé
lyeggel kell kiegészíteni.. Az igy föl nem bé
lyegzett levelezőlapokkal és levelekkel a közön-
ív-í a postának fölösleges munkát, saját ina-
v .-ak, esetleg ismerő • . lek kellemetlenséget 
- rez. A postán Jígyauia a kellően föl nem 
beiyegzettküldeinényeket, amennyiben kii.dójük 
m gállapithato, risszakézbssittetik, vagy pedig 
bű Hetessel továbbítják. A közönség tehát a 

• ^ajat érdekében ne mulassza el az uj díjsza
bás betartá-at. 

Köszönetnyilvánítás. Hollón Rupert 
apát, polg. isk. iskolaszíki elnö< ur 100 ko-
rónát adományozott a szTgenysorsu tanulók 
tandiielengedeserp. E neipesszivü adományért 
a tanlijelengédes által jótéteményben' része
süli tanulók nevében halas köszönetet mond 
a polgári fiúiskola igazgatósága. 

A petróleum \ujabb maximális ára 
lit. renkinl CO fillér, kilogrammonként 70 fillér
ben állapíttatott meg. Czelldómö kön eddig is 
'ennyiért fizettük, ha — kaptunk. Most. arra 

*y vagyunk kíváncsiak, mennyiért leszünk kény
telenek ezutáp venni? 

KEMENESALJA 

A saghegyi Slfiret a héten folyt le; a 
tavalvi mennyiségűéi valamivel kevesebb ter
mett, de a must árai duplán is kárpótolják 
a hiányt a gazdáknak.' A must ára 2 K—2 
K 50 fill. közölt ingadozik; ki milyen!? 

Adományok a sebesült katonák re 
SSére. A czelldömölki Vöröskereszt-kórház 
és vasúti üditő-áilomas részere az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Kemeneskápolna: 3 zsák burgonya, 1 zsák 
bab, 10 drb káposzta, 42 drb tojás, 4 kg. 
zsir. fér zsák liszt, zöldség, 1 és fél kenyér. 
Gyömörey Gy. (Inta.) naponta 2 I. tej. Kiaffl 
Gy. naponta 10 üveg szódavíz. 

Erdélyi menekültet keresnek. Sorosán 
Mózesné (la>ik Alsóságon) kéri • mindazokat, 
akik édes anyjáról: Balogh JozseTnéről, ki 
Réten községből (Nagyküküllő vm.) menekült, 
ha valamit tudnának, vagy öt, vagy a köz
ségi elöljáróságot értesíteni szíveskedjenek. 

Tengeri rekvirálás. A földmivelésugyi 
miniszter rendeletet bocsátott ki, hogy a köz
szükségleti célokra rekvirálja több törvény
hatóság területén levő felesleges tengeri-
készleteL Ezen rekvirálás kiterjed Vas vár
megye területére is. 

4 1 : szám. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. L - i . 102. §-a-' értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a czelidomöbti kir. járás
bíróságnak 1916. évi aug. 7-ik* 367/3/1915 
számú végzése következtében dr. Pietnits Fe
renc ügyvéd által képviselt Sívó Jenő, mint 
néhai Somogyi László örököse kissomlyói la
kos javára Kissomlyó községben 990 K s jár 
erejéig 1916. évi augusztus ho 14 én fogana
tosított kielégítési végrehajtás uiján lefoglalt 
es 4000 koronára becsüli.: következő ingósá
gok, u. in.: 2 drb. ökörtinó nyilvános árveré
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a czelldömölki kir. já
rásbíróság 1916 tk évi PK. 1493 1616/3 
számú veltzése folytán 990 korona tó~eköve-
telé.-, ennek 1915. evi február ho 13-ik níp 
játul járó 5", kamatai es eddig ö?s esen 
17o kor. 82 fillérben bíróilag már megallapi-
to»t költsenek erejeia, KissoTiiiVó községben 
alperesek lakásán .rendő megtartására 1916. 
évi október bó 18-ik napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitüzetikés ahhoz a venuiszán
dékozók ezennel oly megjegyzés.-el hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. c. 107. és 108. §ii éneimében, 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség . esetén becsáron a ui is el lógnak 
adatni. 

'Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások i - le- és felfllfodaltattak és azokra 
kielégítést jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. evi LX. l . c. 120. §. érteimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

CzelldOmOIk, 1916. október S&an. 

_ZÁBORSZKY SÁNDOR 
kir. jbirosagi végrehajtó. 

Hirdetéseket jután yos 
áron íelvesz"a 

KIADÓHIVATAL. 

, Két darab 

d i v a t o s 

cserépkályha 
azonnal olcsón 

e l a d ó . 
Bővebb értesítést ad 

lapunk szerkesztősége. 

Kiadó: Dinkgreve Nándor. 

Kemenesaljái Közg. Hitelbank 
Részvénytársaság Czelldömolk 

Az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye. 
Elsó Magyar Altalános Biztosító Társaság 

kerületi föügynöksége. 

Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. 

Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra. 
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra. 
Váltókat lesz nnitolu'nk előnyös kamatláb 

mellett. 
Értékpapírokat és külföldi pénzeket veszünk 

és eladunk 
Jelzálog-kölcsönöket folyósítunk. 

Pénsbeszedeseket ésrkifizetéseket eszközlünk. 
Beváltuk szel vények ri,kisorolt értékpapírokat. 
Sortjegyek biztosítását árfolyam-veszteség 

elleti elfogadtuk. 
Osztály-sorsjegyeket eladunk. 

Megőrzés végett átveszünk mindennemű 
értékekei. 

Óvadék-célokra értékpapírokat biztosíték mel
lett kölcsönzünk. . 

Elfogadunk: tüz, élet és jég biztosításokat az 
Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére. 

Gazdasági cikkek beszerzését- jutányosán 
eszközöljük. 

A Banküzlet körébe tartozó mindennemű 
megbízást elfogadunk. 

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

fizetésre jtnáuyos kölcsönöket nyújt. 

L a n g 
gépraktára 

K á l m á n 
CzelldömölkOn 

tiayer-féle ház. 

Nagy választék mindennemű 

gazdasági gépekben. 

Vetőgépek, ekék, 
gazdasági kellékek 

minden Időben jutányos áron 
beszerezhetsz. 

Kitűnő gyártmányú -

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

Henger- és gépolaj 
állandóan raktáron. 

Nyomatott Dátkgrcrt Nándor villanyerirc bertodeaett Wnyrayondayában, Celldömölk 
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