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nyomor joga. 
A béke idején, amikor a dolgozni 

akaró igyekezet megtalálja a lehetősé-
get arra, hogy a munkaalkalmak_szor- ! 

gos, becsületes és élelmes megragadá
sával csikarja ki a maga mindennapi 
kenyerét, könnyező szemű alázattal hivja 
fel a nyomorúság és az elesettség a 

: jótékonyság fillért adó kegyességét. A J 
béke idején, mikor minden cselekvő I 
energia a szabályosan mozgóforgalom 
piacán keresi fel és találja meg az ő | 
képességei és hajlandóságainak megfe- • 
lelő gazdasági érvényesülési területet, 1 

természetszerűleg sokkal kevesebben j 
vannak azok, akik teljesen hibájukon I 
kivül a végzet kegyetlen kínjától sujt\a ; 
julní.k â , inségességnek egész a könyör- : 

adományra szoruló helyzetébe, mint . 
most, mikor a polgári munkára legké- t 

peseb'K eleven érő hagyja el a legfőbb I 
hadiir parancsán az édes tűzhelyet, hogy 1 
a nemzeti becsületnek egész a '- marti- | 
romságig váljék védelmezőjévé. Most te- i 
hát igen sokan vannak olyanok, akik- ; 
nek a haza földjén hagyott, gyenge, 
munkára képtelen hozzátartozói a gaz- • 

d agabbak, a nagyobb bőségben élők felé 

tekintenek esdő szemekkel és kérik a 
gyámolitást. A gazdagoknak pedig nincs 
ioguk közömbösen fordítani el fejüket 
a nemes és legszentebb eszme gazda
sági vértanúitól, ma fel van függesztve 
legalább is erkölcsileg, -á vagyon felett 
való korlátlan rendelkezési jog, mert az 
egész magyar mindenség egy szent test
véri cooperacióban vívja a nagy lét
harcot és ennek a létharcnak éppen 
olyan fázisa a társadalmi nyomornak, 
mint az orosz túlerőnek leküzdése. 

Ha tehát*.most a bőség házánál 
gyüjtőpersely formájában szerény és 
udvarias -kérő szavakkal jelentkezik a 
jóság kiküldöttje, akkor azt valójában az 
erkö'cs végrehajtójának kell tekinteni, 
aki a -tisztesség, a társadalmi testvéri
ség és a hazafiság: nevében lefoglalja a 
boldogok és gazdagoktól azt a felesle
get, mellyel a vagyon, a szerencse, a 
siker, az elesetteknek, a leliportnak, a 
didergőknek, a bíboru viharától agyon 
ziláltaknak tartozik. A nyomorúság, 
amelyet a frontra hivott polgári, exis-
tenciáját feladó családfő hiánya idézett 
elő — már pedig a mai jótékonyság 
kizárólag ezek számára nyújtja, felénk 
a gyüjtőperselyt — a legkomolyabb 

és érkö'csösebb é< lelkünkben a 
legszigorúbban nyilvántartott adóssá 
ami az aktiv gazdasági erőt terhel, 
azokkal szemben, akiknek gazdasági 
mérlegét a háború vésze passióvá 
tette. Ha tehát alázatos szóval kérünk 
ma a gazdagoktól a szegénynek, e mö
gött az udvariasság, mögött szigora, 
komoly erkölcsi parancs rejtőzik, amely
nek egész haragja zúdul azok eltén, 
akik a maguk undorító, sóvár irigysé
gével gyűjtik sóváran és zárják fiókok 
mélyébe a pénzt, amit a háború vér-
zivatarában egész szárazon a föld odú
jába bújva, veszély nélkül szerestek, 
amig más testvérük Ínséges, nyomorult 
lett a hazáért. 

Hány gyermek halt meg Segesvarotl T 
Mailath Gusztáv gróf erdélyi püspök legutóbbi 
főrendiházi békédében előadta, hogy a seges
vári piébano-. jelentése szerint tömegsírokat 
kellett ásatni annak a so. gyermeknek, aki-' 
ket"az erdélyi lakosság egy része menekülése 
alatt már Setiesvárott eltemetett. Ezzel az 
előadással szemben a Budapesti Todóntó hi
vatalos adatok alapján illetékese') megállapítja, 
hogy a menekülés szomorú időszaka alatt 
szeptember 13 ától szeptember 26 ig Sepesvá-
rott összesen négy gyermekei temettek el. 

T A R C A. 

November. 
• Ugy-e most tud

tok itt jajgatni, sirán-
. . . kőzni, de amikor még 

élt a három testvérem 
és négyen kínlódtunk 
nyomorogva, egyiketek 

j j , se jött hozzánk sirán
kozás helyett segíteni 
istápolni bennünket.* 

A -fenti panaszos vád atraak a 13 éves 
kis leánynak ajkairól hangzottéi, aki Toron-
táludvar kűzségbon 3" kis testvérét gyilkolta, 
meg. 

•A kis leauy édes atyja, mint réti csősz 
tengette életét. Hivatásánál fogva a háztól 
állandóan távol volt és nagy ritkán jöhetett 
néhány órára haza. Így feleségének halála 
u t á n r a 13 éves legidősebb leány fejletlen* 

gyenge vállain nyugodott az egész háztartás
nak gondja, 11 éves húgának, 9 éves öccsé
nek és különösen as egy és fél éves csecse
mőnek nevelése, gondozása, ápolása. S a 13 
éves kis leány, aki főzött, mosott, varrt, ke 
nyeret dagasztott, csinálta mindezt mindaddig, 
amig csak birta, s mig a háború által hat
ványozott s már a nyomorúságba menő gon
dok alatt gyenge vállai összeroppantak. 

Nem tudott kis testvérein máskép se
gíteni, mint hojy a lassú éhhalál helyett egy
ezerre végzett velük, mikor a patakba dobta 
őket, ahová maga is utánuk akart ugrani, 
mikor eszébe jutott beteg édes atyja és ez 
visszatartójáé őt az életuek.« (Temesvári 
Hirlap, offber 24.) 

Az anyátlan pásztorleány kálváriáján és 
az ősz borougós hangulatán át fokozottan sör 

j tét színekben szól hozzánk az idei november 
és ezzel a halottak napja küszöbén, amikor 
az általános nyomorúság közepette sokaknak 

|.,még az is külön fajdalmát okoz, hogy a lia-
Itóság a sírok kivilágítását betiltotta. 

Pedig mintha a kis leány szomorú tra-

jRiájában visszatükröződő nyomor és a s 
rok kivilágításának elmaradása között némü 
összetartozást tudnánk kimutatni. 

Halottak napján az - elköltözött, a földi 
szenvedéstől immár megvált szeretteink em
lékének adózva, hányszor surran át leikünkön 
az a fájó gondolat, hogy bár az elhunyt éle
tében ezt vagy azt abbanhagytuk volnat 
vagy ezt vagy azt vele szemben megtettük 
volna. 

Mit adnánk sokszor azért, ha ezeket a 
lelkiismereti Imdalásokat el tudnánk tüntetni 
azzal, hogy a drága halott feltámadna s vele 
szemben jóvá tudnánk tenni az elmulasztottakat. 

Sajnos, ez az in integrum restitutio le
hetetlen, de ezeknek a gondolatoknak révén 
talán óvatosabbak leszünk az élőkkel szem
ben és teszünk ott, ahol még tehetünk és 
nem vétünk ott, -ahol a kísértés arra megvan 

Az a sok virágdísz, az a sok égő gyer
tya , amit a szegény elhunytak emlékének 
a d ó z u n k , imndnrrrad meBnyt pénzbe kerül. 
Ha a hatóság tilalma alapján ezeket az ösz-
szegeket nem tehetjük le a kegyelet oltárára 
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K e m e n e s a l j á i Közg. Hitelbank 
Czelldömölkön 

jegyzéseket elfogad az V-ik hadikölcsönre 
A legelőnyösebb feltételek. 
Hivatalos aláírási hely. 

Jegyzési határidő 1916. december 22. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az Intézet 

Nincs petrolejám-hiány 
ha a villamos világítást bevezetteti. 

Előreláthatólag a petróleum beszerzése ezután Is nehézsé
gekbe ütközik és könnyen megeshetik, hogy a közönség petró

leum-szükségletet nem bírja beszerezni, miért Is ajánlatos 

a villamos v i l á g í t á s , 
mely a petróleum- és-gyertyavilágitásnál 

olcsóbb, tisztább, egészségesebb. 
Világítási berendezéseket jutányos áron készí

tünk — részletfizetésre is. 
Költségvetéssel és esetleges felvilágosítással készséggel 

díjtalanul szolgálunk. 

Celldömölk-nagyközség Elektromos Műve 
Ganz-féle Villamossági R. T. Üzemvezetősége. 

Községi pásztor 
kerestetik. 

Cselldömölk. nagyközség 1917. évi 
január hó 1.-vel 

községi pásztort keres. 
Aki ezt az állást elnyerni óhajtja, for
duljon közvetlenül a községbiróhoz, aki 
a javadalmazásra nézve is bővebb fel
világosítást ad. 

1 darab 
v a s k á l y h a 

olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 
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f. évi november hóban nyitja 

V I . (3 éves) évtársulatát . 
Egy üzletrész 50 fillér. 

Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett bélyegmentea kötelez
vényre, mely kölcsönök a heti befizetésekkel törlesztődnek. — Minden 
üzletrész után 50 lillér briratasi dij fizetendő egyszersmindenkorra. 

Üzletrészek a 

Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank Részvénytársaság 

Czelldömölk üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyezhetők. 

Keresek megvételre 
egy 

p i a n i n ó t. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomtatta « kiadja: D i n k p í v c Nándor CirlMonU-

Grand Hotel 9 Grand Hotel 

E P L A N A D E 
nagyszálloda B U D A P E S T , 
Zsigmond-u. 38—40. szem

ben a „Lukács-fürdővel." 
Közlekedés percenként min
den irányban. Hegállóhely. 
Hónapos szobák egy személvre 
120 koronától feljebb. Gőz
fűtés, hideg- és melegvíz. 
Gyönyörű i kilátás a Rózsa
dombra, ózondus levegő. Rend
kívül csendes, nyugalmas, első
rendű szálloda és berendezés. 
Uj vezetőség. Átutazó vendé
geknek naponként 4 koronától 

feljebb. 

Bokros Károly és Géza. 
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A nyomor joga. 
A béke idején, amikor a dolgozni 

aka ró igyekezet megtalálja a lehetősé
get arra, hogy a munkaalkalmak szor
gos, becsületes és élelmes megragadá
sával csikarja k i a maga mindennapi 
kenyerét , könnyező szemű alázattal hivja 
fel a n y o m o r ú s á g - é s az elesettség a 
jótékonyság fillért adó kegyességét. A 
béke idején, mikor minden cselekvő 
energia a szabályosan mozgóforgalom 
piacán keresi fel és találja meg az ő 
képességei és hajlandóságainak megfe
lélő gazdasági érvényesülési területet-
természetszerűleg sokkal kevesebben 
vannak azok, akik ^etjesen hibájukon 
kivül a végzet k e g y e i n kínjától sujlta 
jutni.k az i . - s • -,: • s- eV,, cíf t o,.,,, a -köiryör-

. adományra szoruló helyzetébe, mint 
most, mikor a polgári mu ' ikára legfcé-
pesébb eleven erő hagyja el a legfőbb 
h a d ú r pa ra^s j jw az é/je-s tűzhelyet, hogy 
a' nemzeti becsületnek egész a marti
romságig váljék védelmezőjévé. Most te
hát igen sokan vannak olyanok, akik
nek a haza földjén hagyott, gyenge, 
m u n k á r a képtelen hozzátartozói a gaz-

d agabbak, a nagyobb bőségben élők felé 

tekintenek esdő szemekkel és kérik a 
gyámolitást. A gazdagoknak pedig nincs 
joguk közömbösen fordítani el fejüket 
a nemes és legszentebb eszme gazda
sági vértanúitól , ma fel van függesztve 
legalább is erkölcsileg a vagyon felett 
való korlátlan rendelkezési jog, mei 
egész magyar mindenség egy szent test-

| véri cooperacióban vivja a nagy lét-
I harcot és ennek a létharcnak éppen 
j olyan fázisa a társadalmi nyomornak, 
i mint az orosz túlerőnek leküzdése. 

_ 

Ha tehát most a bőség házánál 
I gyüjtőpersely formájában szerény és 
! udvarias kérő szavakkal jelentkezik a 

{ jóság kiküldöttje, akkor azt valójában az 
erkölcs végrehajtójának kell tekinteni, 
aki a tisztesség, a társadalmi tesTvéri-
ség' és á hazatiság neveben lefoglalja a 
boldogok és gazdagoktól azt a felesle
get, mellyel a vagyon, a szerencse, a 
siker, az elesetteknek, a letiportnak, a 
didergőknek, a háború viharától agyon 
ziláltaknak tartozik. A nyomorúság, 
amelyet a frontra hívott polgári, exis-
tenciáját feladó családfő h iánya idézett 
elő — már pedig a mai jótékonyság 
kizárólag ezek számára nyújtja, f- lénk 
a gyüjtőperselyt — a legkomolyabb 

BtmfJm lraM»B)jwdaja Ceudcnalkot. 
'4 a szellemi részt illető közlemények 

és mindennemű pénzilletékek. 

és erkölcsösebb és lelkünkben a 
legszigorúbban nyilvántartott adóesf 
ami az aktiv gazdasági erőt terhel, 
azokkal szemben, akiknek gazdasági 
mérlegét a háború vésze passióvá 
tette. Ha tehát a lázatos szóval kérünk -

gött az udvariasság mögött szigora, 
komoly erkölcsi parancs rejtőzik, amely
nek egész haragja zUdul azok ellen, 

• akik a maguk undorí tó, sóvár irigysé-
) gével gyűjtik sóváran és zárják fiókok 
j mélyébe a pénz t , amit a háború vér-
j z ivatarában egész szárazon a föld odu-
i jába bújva, veszély nélkül szereatek, 
\ amig más testvérük Ínséges, nyomorult 
', lett a hazáé r t . -

Hány gyermek halt meg Segesvárott T 
Mailafh Gusztáv-gróf erdélyi püspök legutóbbi 
főrendiházi beszédében előadta, ho'gy a seges
vári piébános jelentése szerint" tömegsírokat 
kellelt inalni annak a so. gyermeknek, aki-

' ket az erdélyi lakosság egy részé menekülése 
aiatt már. Segesvárott eltemetett. Ezzel az 
előadássá' szemben a Budapesti Tudósító hi-

| vatalos adatok alapján illetékesen megállapitja, 
hogy a menekülés szomorú időszaka alatt 
szeptember 13 ától szeptember 2 6 ig Sepésvá-

i rott összesen négy gyermeket temettek el. 

T Á R C A . 

November. 
»ügy-e most tud

tok itt jajgatni, sirán
kozni, de amikor még 
élt a három testvérem 
és négyen kínlódtunk 
nyomorogva, egyiketek 
se jött hozzánk sirán
kozás helyett segíteni 
istápolni bennünket.* 

A fenti panaszos vad annak a 13 éves 
kis leánynak ajkairól hangzott el, aki Toron-
táludvar községben 3 kis testvérét gyilkolta, 
meg. . 

•A kis leáuy édes atyja, mint réti csősz 
tengette életet. Hivatásánál fogva a háztól 
állandóan távol .volt és nagy ritkán jöhetett 
néhány órára haza. Igy feleségének halála 

-után a 13 éves legidősebb leány-íejletlen, 

gyenge vállain nyugodott az egész háztartás
nak gondja, 11 éves húgának, 9 éves öccsé
nek és különösen a.-, egy és fél éves csecse
mőnek nevelése, gondozása, ápolása. S a 13 
éves kis leány, aki főzött, mosott, varrt, ke 
nyeret dagasztott, csinálta mindezt mindaddig, 
amig csak birta, s mig a háború által hat
ványozott s már a nyomorúságba menő gon
dok alatt gyenge vállai összeroppantak. 

Nem tudott kis testvérein máskép se
gíteni, mint nogy a la—;i éhhalál helyett egy
szerre végzett velük, mikor a patakba dobta, 
őket, ahová maga is utánuk akart ugrani, 
mikor eszébe jutott beteg édes atyja és ez 
vtsszatarlujaa őt az életnek.. (Temesvári 
Hírlap; o&bet 24.) 

Az anyátlan pásztorleány kálváriáján és 
az ősz borongós hangulatán át fokozottan sö
tét színekben szól hozzánk az idei november 
és ezzel a halottak napja küszöbén, amikor 
az általános nyomorúság közepette sokaknak 
még az is külön fajdalmát okoz, hogy a ha
tóság á sírok kivilágítását betiltotta. 
' - Pedig mintha a kisjeány szomorú tra-

jRiájában visszatükröződő nyomor és a s 
rok kivilágításának elmaradása kőzött némü 
összetartozást tudnánk kimulatni. 

Halottak napján az elköltözött, a földi 
szenvedéstől immár megvált szeretteink em
lékének adózva, hányszor surran át leikünkön 
az a fájó gondolat, hotjy bár az eihunyt éle
tében ezt vagy azt abbanhagytuk volnat 
vagy ezt vagy azt vele szemben megtettük 
volna. '". • -

Mit adnánk sokszor azért, há ezeket a 
letkiismereti'furdalásokat el tudnánk tüntetni 
azzal, hogy a drága halott feltámadna s vele 
szemben jóvá tudnánk tenni az elmulasztottakat. 

Sajnos, ez az in integrum restitutio le
hetetlen, de ezeknek a gondolatoknak révén 
talán óvatosabbak leszünk az élőkkel szem
ben és (eszünk ott, ahol-még tehetünk és 
nem vétünk ott, ahol a kísértés arra megvan 

Az a sok virágdísz, az a sok égő gyer-
tya, amit â  szegény elhunytak emlékének mny 
adózunk, mind-mind mennyi pénzbe kerül,. 
Ha a hatóság tilalma alapján ezeket az ösz-
szegeket nem tehetjük le a kegyelet oltárára 



Kitartunk mindhalálig . . . 
Harsan a kürf riadóra 
Uj ellenség tört reánk,- • 
De megvédi honfikarunk, 
Ezeréves szép hazánk! 

Ti öreg zordon Kárpátok 
Hisz ti Vagytok a tanuk. 
Mint kaszái a sötét halál, 
De azért sem hátrálunk. 

Kitartunk mi mindhalálig 
OrizOe hazánk faiét. 

* * ptart az el'en tetemünkön. 
Keresztüi törhet csak át. 

Megvédjük az ősi földet. . 
Apáinknak birtokát. 
Meg a Kárpát égbenyúló. • . . 
Büszkén kéklő hegyormát. 

Hadd mondhassa el a Világ 
Hogy a magyar nem gyáVa, 
Hazájáért minderi percben. 
Uigan megy a halálba. 

Mert az ellen milliói 
Egyre tSYhetnek reánk. 
Megvéd tég«d honszerclmünk 
Ezeréves szép hazánk! 

CSAJBÓK blDIKE. 

A szülei ház és az iskola. 
Igy* egymás mellé állítva ezek a 

testvérfogalmak egészen jól összeférnek 
— a papiroson. Mint Péter és Pál a 
nap tá rban . A valóság gyakran mutatja 

fontoljuk meg, hogy a mostani borzalommal 
teljes nyomorúságos időkben hány élő már
tír kálváriáját tehetnénk ez összegek ado
mányozása által kevésbbé tövisessé. 

Nem lehet melegebb óhajunk, mint hogy 
a fájó gyászban vérző sok-sok nemes szív 
meghallja a Temesmegyében gyilkossá lett 13 

élszönroritcr képét é s kárhozatos követ
kezményeit m e d d ő és oktalan viszály-
kodásuknak. A szülei ház haraggal te
kint az iskolára ugyan nem — az le
veszi terhe . egy részét a válláról és 
elfoglalja a gyerekel. akivel otthon nem 
lehet bírni, — de a tanítóra. A taní
tóra, aki a gyereket szertelen követelé
sekkel gyötri, a családi élet individuális 
föllelt Itivei és körülményeivel uem 
számol és zordon szigorúságával, ter
mészetesen a legtöbbször • igazság
talansága-vari baji. szomorúságot , sőt 
anyagi kárt is okoz a - szü l éknek . 

Viszont az iskola embere is pa
naszkodik a" szülékre, hogy n e m - t á m o -

! gatják nehéz munká jában , hogy n t t n 
! értik még törekvéseit , hogy az éretlen 
; gyermek -elölt meggondolatlanul kiejtett 
I kritikaiakkal rontják tekintélyét. 

Végehossza nincs az örökös tor
zsa lkodásnak, amelyből haszna netn le-

! het senkinek, kára mind a h á r o m n a k : 
a t anu lónak , a szüleinek, a taní tónak 

egyaránt . 
Az elmélet és az iskolaigazgatás 

rengeteg sok e lmemunká t és jó indula tot 
' tékozolt már arra, hogy ezt a rákfenét 
• kiirtsa. Nagy tisztelettel mind a keltő 
; i ránt , mégis kénytelenek vagyunk meg

állapítani, " hogy fáradozásunk eddig 
meglehetősen gyümölcstelen volt. Miért ? 
Szerény nézetünk szerint azért , mert 
ezt a problémát sem tudományosan 
általánosiló Iheoriával, sem rendeletek
kel nem lehet megoldani. Egyedül csak 
az értelem és érzés, a helyes tapintat 
és az ügyhöz való lelkes ragaszkodás 
teljes harmóniájával. 

. Ha nincs nevelés, amely mélyre-
! ható és maradandó értékű lehetne a 

kellő individualizálás né lkül : még ke
vésbbé lehetséges az iskola és a szülei 
ház egyetértő összhangját megteremteni 
egyéni eljárás, minden egyes eset külön éves kis leány szemrehányó szavait, amelyeSJy 

kel a csendőrök előtt köréje gyűlt rokonság- j ^ " ~ ^ 
nak végtelen keserűséggel azt felelte, hogy: | ™ 

.ügy-e, m^st tudtok itt jajgatni, si- ! n é l k u ' . 
Természetes, hogy ezt az össze-

találkozást két oldalról kell egyszerre 
kezdeni, ahogy az alagút fúrását is a 
két végső pontján kezdik, hogy aztán 
a mű sikeres befejezéséül a két fúró
gép találkozzék, A szülei háznak és az 
iskolának is egyszerre kellene meg
kezdenie a kölcsönös közlekedést. Itt 
azonban számolni kell azzal, hogy a 

ránkozni, de amikor még élt a három 
testvérem és négyen kínlódtunk nyo
morogva, egyiketek se jött hozzánk, si
ránkozás helyett segíteni, istápolni ben
nünket.' 
Egy egész szociális vádbeszéd foglalta

tik ezekben a szavakban. Azokat tovább ki
színezni igazán nem kell. Bízunk az isteni 
gondviselésben, hogy amint sokszor egy egész 
parányi kavics válik pusztító lavinák magjává, 
ugy a 13 éves kis leány vádló szavai a ka- i tanító rá van nevelva, edzve a rend-
ritativ köoyörületejségnek* uj áradatait fogják , 8 z e r e S | 0ksz*erü, céltudatos Épndolko-
kifakasztani, amelyeknek nyomán a sírokról ' , „„ „_ • , , . T , TTT. . • . ... ... dásra; hogy az iskola emberei homoelmaradó mécsesek helyett a nyomortól meg- . 
váltott sok-sok apró gyermek szemecskéiben « É N ' *J képzettségű, a»>nos ideológián 
kigyulladó örömfény fogja a jobb hazába köl- nevelt testületet alkotnak. Ellenben a 
tozöttek emlékét ragyogóbbá tenni. R—r szülék sem megszervezve az iskolához 

[jyaló vona tkozásukban nincsenek, sem 
ilyen szervezetbe éppen tsnul tságuk, 
műve l t ségük , foglalkozásuk, gazdasági 
he lyze tük nagy különbözősége folytan 
essze sem hozha tók . A szülei értekez-

] let együvé hozza őket , de csak egy-két 
ó rá ra . Ebben az időben a tömégpsz ic - ' 
hologia törvénye szerint l ámádnak kö
zös érzéseik, szenvedélyeik , vágyaik, 
ta lán — amennyire pszichológiai tö
megnél ilyenről szó lehet — eszméik 
is. De mindezek inuló életűek, az ér
tekezlet széjjeloszlásával .véget érnek. 

I Abban bizakodni, hogy az értekezleten 
fölvetett e szmék megtart ják, t ö t a gya> 

i korlatban tettre is váltják hálásukat, 
j merő öná l t a t á s volna. 

Nyi lvánvaló , hogy a lan t tónak a 
. há lás m á s eszközét kell keresnie. Hogy 

megmondjuk nyíltan és fentar tás nél
kül, .amit gondolunk: nemcsak tanítvá
nyait, hanem a taní tványok szüleit is 

, nevelnie kell és pedig éppoiy egyénen-
kint . ahogy a gyermekeket neveli. 

Mondanunk sem kell , hogy ez a 
szülőnevelés a tanítói m u n k á n a k nehe
zebbik és nem kevésbbé fontos része. 
Már m e g k e z d é s i n é l hatalmas technikai 
akadály áll ulunkba. Mert ugyebár ter
mésze tes , hogy ez a nevelés csak köz
vetlen lehet? A gyermek közvetítésével, 
Írásbeli vagy szóbeli üzene t utján való 
r á h a t á s é r téke egyenlő a semmivel. Csak 
a négyszemköz t való, tüze tes , minden 
részletre kiterjeszkedő beszélgetéstől 
v á r h a t u n k sikert. .Már pedig az esetek 
t ú l n y o m ó többségében a szülők elfog
laltsága vagy egészen lehe te t lenné teszi 
az ilyen hosszas tárgyalás i , vagy lega
lább is nagyon ritkán ad alkalmat rá, 
és ezzel a két tényező érintkezésének 
föltétlenül szükséges á l l andóságá t aka
dályozza meg. 

(Folyt, köv.) 

Az uj ev. püspök beiktatása. 
Megírtuk, hogy Kapi Bélát, az uj ev. 

püspököt a jövő hóban fogják beiktatni 
Szombathelyeo, hol tudvalevőleg előbb lel
késszé, választották meg. Az ünnepélyes be
iktatás az ev. egyházkerület legutóbb hozott 
határozata értelmében december 14-én lesz. 
Ezt megelőzőleg az egyházkerület dec. 13-án 

-rendkívüli közgyűlést tart, melyre a meghí
vókat már kibocsátották s azokra a követ
kező sorrend állapíttatott meg; 

A közgyűlés tanácskozásait megkezdi a 
szombathelyi ev. templomban dec. 13-án dél
után 5 órakor és december 14-én délelőtt 
10 urakor folytatja a püspökbeiktatasi ün
nepéllyel. 

Dec. 23-án délután 4 órakor előérte-
kezlet, 5 órakor a rendkívüli közgyűlés kez
dete, mely alkalommal 
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1. Oltári imádságot mond és szentírási 
szakaszt olvas Madár Mátyás egyházkerü
leti aljegyző. 

2. 1 közgyűlés megalakulása és a jegy
zökönyvet hitelesítő bizottság megválasztásé. 

3. Az egyházkerületi pénzügyi bizott
ság jelentése. 

4. A rendkívüli közgyűlés felfüggesztése. 
December'íf-én' délelőtt 10 órakora 

rendkívüli közgyűlés újból megnyílik egyházi 
énekkel és imádsággal, mondja Németh" Pát 
esperes. 

5. A püspökyáiaszló szavavatszedő bi
zottság jegyzőkönyvének bejelentése., 

6. A megválasztott uj pü-pökuek kül-
döttségileg~ valómeghívása... 

7. Az uj püspölTBeiktatása. "'' , 
a) Az uj püspöknek Varga Gyula es

peres kiszolgáltatja az uri szent vacsorát. 
b) Az egyházi énekkár éneke. 
c) Scholtz Gusztáv báuyakerüleli püs

pök piispökb-iktató bes.iéde. 
d) Az uj pü-pók hivatali eskülétele'. 
e) Az uj püspököt megáldjak a beiktató 

püspök és az esperesek. 
f) Az uj püspök, imádsága és áldása 

az oltár előtt. 
g) Az egyházkerületi felügyelő üdvözli 

az uj püspököt. 
h) Az ui püspök székfoglaló beszéde. 
i) Üdvözlő beszédek. 
8; A püspökbeiktatásnak jegyzőkönyvbe 

vétele. 
9. Határozat kimondása, hogv a meg

választott püspök htvatalbalépéséröl értesít
tessék a magyar kormány, az egyet, egyházi 
felügyelő és a testvér egyházkerületek. 

10. Jövő évi rendes közgyűlés helyének 
kitűzése. 

11. A közgyűlésnek bezárása a püspök 
imádságával. 

A nagyti zteletü esperes urakat felkér
jük, szíveskedjenek az egyházmegyék ré
széről kiküldött kerületi képviselőket felhívni 
arra, hogy. h-veleiket, illetve a választó jegy
zőkönyvi kivonatokat adjak be a gyűlés előtt 
— lehetőleg az előértekezleten — az egyhár-
kerületi főjegyzőnek. 

A rendkívüli gyűlésen résztvevőket kér
jük, hogy ezen szándékukat szíveskedjenek a 
szombathelyi ev. lelkészi hivatallal előzetesen 
közölni. 

A küldöttségeket felkérjük, hogy esetle
ges üdvözlő szándékukat méltóztassanak az 
ünnepélyt megelőző napon a rendező-bizott
ságnál bejelenteni. A lelkész urakat pedig 
arra kérjük, hogy az ünnepélyen Luther-kön
tösben jelenjenek meg. 

Isten áldását kérve egyházunkra. 
Kemenessömjén és Pápa, 1916. évi no

vember hó U-én. 
Dr. Berzsenyi Jenő Gyúróit Ferenc 

egyházk. felügyelő. ev. püspök. 

Keresek megvételre 
egy 

p ianin<>t. 
Cin a kiadóhivatalban. 

Felhívás! 
i Vöröskereszt Egyesület czell-

i dömölki .fiókjának elnöksége tisztelettel 
! (elkéri a nagyközönséget, hogy a hely-
I beli Vöröskereszt Kórházban ápolt se-
i besült és beteg katonáink , részére ren-
; dezendó _ karácsonjri ünnepély" céljaira, 

akár pénzbeli-, a k á r természetbeli adii-,-
mányát L_ évi december hó 18-ig Ta-

| kách Mártonné úrnőnél, mint egye
sületünk elnöknőjénél beadni szives-

: kedjék. Adakozzunk f a nemes célra ,s 
i tegyük' kellemessé sokat szenvedett ka

tonáinknak a szeretet ünnepét i 
Kü|ön gyűjtést az egyesület ezen 

; célra nem rendez. _ . • _ 
^Vöröskereszt Egyesület 

czelldömölki fiókjának 
elnöksége. 

• H I R E K. 
j \ k i r á l y h a l á l á r a . 

1916. noV. 21; -
; behullott koronád, édes, jó királyunk, 
j Zokogásba ful most mélységes fájdalmunk. 
' piem doboghat értünk atyai jó sziked; 
; Elköltöznél tőlünk, itt hagyta hű néped. 

| SirVa össze'esszük remegő kezünket, 
| Isten, hozzád küldjük buzgó kérésünket: 
1 Adj neki nyugalmat, örök boldogságot, 
| S lássa, mit óhajtott, a szép menyországot! 

' • 

J Te meg, édes atyáik, meghalt jó királyunk, 
• Szelid szemeidet ne fordíts -eh rólunk; 

piagyar' szentjeink közt könyörögj miértünk, 
Kérleld meg az Urat, múljék szenvedésünk! 

És mi megfogadjuk oltár zsámolyánál: 
Emléked élni fog minden jó magyarnál! 

I Leld főnnt örömödet hü magyar népedben, 
Akaratod szeriot lezsünk ez életben! 

BARABÁS ERNŐ. 

A megye képviselői a király teme
tésén. A vármegyét a király temetésén Bé-
kássy István dr. lőispán és Herbst Géza al
ispán képviselték, akik csütörtökön este tér
tek vissza Wienből Szombathelyre. 

Gyászistentiszteletek. Ő felsége I . Fe
renc József elhunyt királyunk temetése nap
ján, csütörtökön, délelőtt 9 órakor a helybeli 

j apátsági plébánia-templomban Hollósi Rupert 
apát fényes segédlettel ünnepély ,s gyászmi
sét celebrált, melyen megjelentek az összes 
hivatalok és tanulóifjúság tanítóik vezetése 
alatt. A szertartás végén a Himnuszt énekel
ték. — Á czelldömölki orth. izr. hitközség 
templomában Grünberger Ábrahám rabbi 

I megható gyászimát mondott, a szószéken pe
dig ragyogó ékesszólással emlékezett meg jó 
királyunk kimagasló erényeiről, különösen 
hangsúlyozván, hogy mily sokat köszönhet 
neki a hazai zsidóság. — Ugyanezen napon a 

( járás valamennyi templomában (felekezeti kü-
J löAség nélkül) tartottak gyász-istentisztelete-
-pket s kegyelettel emlékeztek meg elhunyt jó

ságos királyunkról. E napon az iskolákban is 
voltak gyáazünnepélyek, utána pedig szünet. 

Elismerés. A hadikölcsonok - jegyzése 
körül kifejtett fáradozásokért a pénügyminisz-
ter Varga Gyula vönöcki ev. esperest és Szabó 
István kemenesmagasi ev. lelkészt elismerő 
oklevéllel tűntette ki. 

Hymen. Klein Jakab helybeli földbirto
kos kedves és szeretetreméltó leányát, Jolán-
kát, eljegyezte Weisz Gyula dr. magyaróvári 

—árjŐTÖ évi esküdték. Szombathelyen 
kisorsolták a kir. törvényszéknél 1917. évben 
szolgálatot teljesítők névsorát. Köztük talál
juk Brrecz Lajos, Bisitzki Ödön, Gróf Károly, 
Horzath Karoly, Huchthausen Ede czelldö
mölki —, Horváth János és Jaszovszky György 
jánosházai lakosok nevét. 

A király temetése napján délután 1 
órától 5 óráig — hatosági intézkedésre — 
az üzletek zárva voltak. 

Halálozás. Palovits József helybéli zá-
loghaztu ajdonos neje hosszú és súlyos szen
vedések között november bó 27-én este el
hunyt. November 29-én délután végbement 
temetésen nagyszámú résztvevő jeleni meg s 
kisérték utolsó útjára az elhunyt úriasszony!. 

Tilos az uzsonna kávé. Az országos 
Közélelmezési Hivatal egész Magyarország 
területére betiltotta az ozsonna-kávét napon
kint délután 3 órától esti 8 óráig. Ez a ren
delkezés ugyan egyelőre csak a kavemérésekr^ 
vendéglőkre és szállodákra vonatkozik, de 
valószínűleg követni fogja az aha.a: osila , 
És ez igazán nagyszerű volna, mert igy talán 
megcsappannának a — pletykák. Oh, szegény 
kávénénikék! . . . 

Katonák karácsonyára adakoztak: 
Özv. Balassa Jenőné 10 kor.,, Hiiilósi Rupert 
50 kor., Apátság 30 kor.. Berzsenyi Dezső 
30 kor., dr. Király János 20 kor.," Pfeijer 
Ottó 200 kor., Deuts Gyuláné 20 kor. Ta
kács Márton 10 kor., Heimler testvérek 2 
kg. kávé, 1 . kg. tea, 3 kg. mák. 3 kg. írancs-
kavé, l 1 ' , liter rum, 1 üveg cognac. 

Helyreigazítás. Mult számunkban — 
téves információ alapján. — >Házr szarka* 
cim alatt közölt hír helyreigazításra szorul ; 
amennyiben nem.Rőh Pal üzletéből emelő 
dött el és nem az ő cselédje utján a fűszer • 
Stb. nemű portéka, hanem özv. Gayer Gyu
láné cselédje lopta meg asszonyát, kine't 
kertjében meg is találtak a lopott holmit. 

Havonkénti adományok. A czelldömölki 
hadbavonult ak családjainak gyámolitására ha
vonként adakozók november havi adományai: 
özv. Szőgyény-Marich Ferencné Gorcey grófnő 
+0 K. Klein Testvérek, Szabó Károly 25— 
25 K, Scheiber Zsigmond dr: 20 K, Pletnits 
Ferenc dr., Klein Vilmosné, Deutsch Gyuláné, 
Horváth József 10—10 K, Bures Richárd 6 K, 
özv. Balassa Jenóné, Szőgyény-Marícb Mária, 
Szőgyény-Marich Paula, Honig Sámuel, Takácli 
Mártonné, Wallenstein Karolyné 5—5 K, 
Huchthausen Edéié, Németh Márkus 4—4 K, 
Schmid Kuni, Marton Izidor 3—3 K, Róth 
Mór, Mersich Jenő, Ozv. Hofhauser San
dorné, S'.ern József 2—2 koronát, Stettka 
Tici, Steiner Lajos, Csillag Sándor, Wittu.ann 
Adolfné, Weisz Ignác, Somogyi Aladárné 
1—1 K, Guúmann Adolfné, Fischer Fűlöpné, 
Stern Éliás 50—50 f., Szenté Jenőné, Ozv. Grosz 
Henrikné, Bass Vilmosné 40—40 fill. összesen 
211 korona 70 fillér. — A járásból hadba
vonultak családjai részére'5 a Kemenesaljái 
Takarékpénztár és Hitelbank havonként 100— 
100 koronát adományoz. 
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Kitartunk mindhalálig 
Harsan a kürt* riadóra 
Uj ellenség tört reánk 
De ^megvédi honfikarunk, 
Ezeréves szép hazánk! 

- Ti öreg zordon Kárpátok t~, . 
Hisz ti Vagytok a tanuk, 

~ Mint kaszál a sötét halál, 
De azért sem hátrálunk. 

Kitartunk mi mindhalálig 
Őrizne hazánk falát. 
jMert az ellen tetemünkön. 
Keresztül törhet csak át. 

Megvédjük az ősi földet. 
Apáinknak birtokát. 
Meg a Kárpát égbenyúló. 
Büszkén kéklő hegyormát. , 

Hadd mondhassa ej a Világ 
Hogy a magyar nem gyáVe, 
Hazájáért minden percbén. 
Vígan megy a halálba. 

Mert. az ellen milliói 
Egyre törhetnénk reánk, 
Megvéd téged htenszerelmünk 
Ezeréves szép hazánk! 

GSflJBÓK LIDIKE. 

A szülei ház és az iskola. 
Így egymás, mellé állilva ezek a 

testvérfogalmak egészen jól összeférnek 
— a papiroson. Mint Péter és Pál a 
naptárban. A valóság gyakran mutatja 

fontoljuk meB, hogy a mostani borzalommal 
teljes n y o m o r ú s á g o s időkben hány élő raár-
ür kálváriáját t e h e t n é n k ez ö s s z e g e k ado
mányozása á l l a l k e v é s b b e tövisessé. 

Nem lehet melegebb óhajunk, mint hogy 
a fájó gyászban vérző sok-sok nemes sziv 
meghallja a Temesmegyúben gyilkossá lett 13 
éves kis leáoy szemrehányó szavait, amelye^ 
kel a csendőrök előtt köréje gyűlt rokonság
nak végtelen keserűséggel azt felelte, hogy: 

• Ugy-e, m^st tudtok itt jajgatni, si
ránkozni, de amikor még élt a három 
testvérein és négyen kínlódtunk nyo
morogva, egyiketek se jölt hozzánk, si
ránkozás helyett segíteni, istápolni ben
nünket.* 
Egy egész szociális vádbeszéd foglalta

tik ezekben a szavakban. Azokat tovább ki
színezni igazán nem kell. Bízunk az isteni 
gondviselésben, hogy amint sokszor egy egész 
parányi kavics válik pusztító lavinák magjává, 

elszomorító képét és kárhozatos- követ
kezményeit meddő és oktalan viszály-
kodásuknak. A szülei ház haraggal te
kint az iskolára ugyan nem — az le-
veszT ^terhe egy részét a vátiáról és 
elfoglalja a gyereket, akivel otthon nem 
lehet bírni, — de a lanitóra. A taní
tóra, aki a-gyerektT szerlelen kövstelé-
sekkeLgyütri, a csaTádi élet individuális 
föltéleleivel és körülményeivel nem 
számol és zordon szigoruságával, ter
mészetesen a lt«||öbbször >igazság-
talanságávaN baji, szomorúságot, sőt 
anyagi kárt is okoz a szüléknek. 

ViszODt az iskola embere is pa-
I naszkodik a szülékre, hogy nem tánio-
•: gatják nehéz munkájában, hogy nem 
i értik meg törekvéseit, hogy az éretlen 
; gyermek előtt meggondolatlanul kiejted 

kritikájukkal rontják tekintélyét. 
VégehQSsza nincs- az örökös tor

zsalkodásnak, ameVirtkil haszna netn Us-
! het senkinek, kára mind a háromnak: 
' a tanulónak, a szüleinek, a tanítónak 
' egyaránt. 
' Az elmélet és az iskolaigazgatás 

rengeteg sok elmemunkát és jóindulatot 
' tékozolt már arra, hogy ezt a rákfenét 
' kiirtsa. Nagy tiszteieltel mind a keltő 
| iránt, mégis kénytelenek vagyunk meg-
; állapítani, hogy táradozásimk eddig 
' meglehetősen gyümölcstelen volt. Miért ? 

Szerény nézetünk szerint azért, mert 
ezt a problémát sem tudományosan 
általánosító theoriával, sem rendeletek
kel nem lehet megoldani. Egyedül csak 
az értelem és érzés, a helyes tapintat 
és az ügyhöz való lelkes ragaszkodás 
teljes harmóniájával. 

Ha nincs nevelés, amely mélyre-
! ható és maradandó értékű lehetne a 
! kellő indtvidualizálás nélkül: még ke- i 

vésbbé lehetséges az iskola és a szülei i 
ház egyetértő összhangját megteremteni 
egyéni eljárás, minden egyes eset külön 
mérlegelése, kezelése é s okos elintézése 
nélkül. 

Természetes, hogy ezt az össze-
találkozást két oldalról kell egyszerre 
kezdeni, ahogy az alagút fúrását is a 
két végső pontján kezdik, hogy aztán 
a mű sikeres befejezéséül a két fúró
gép találkozzék, A szülei háznak és az 
iskolának is egyszerre kellene meg
kezdenie a kölcsönös közlekedést. Itt 
azonban számolni kell azzal, hogy a 
tanitó rá van nevelva, edzve a rend-ugy a 13 éves kis leány vádló szavai a ka

ritatív konyörületességner uj áradatait fogják ! 8 z e r e S i okszerű, cél tudatos # B d o l k ö -
kifakasztam, amelyeknek nyomán a sírokról . . . . T . . . . í . , dás ra hogy az iskola emberei homoelmaradó mécsesek helyett a nyomortól meg- , --• ' -
váltott sok-sok apró gyermek szemecskéiben « é n > e B T " p z e t t a é g t i . azonos ideológián 
kigyulladó örömfény fogja a jobb hazába köl- nevelt testületet alkotnak. Ellenben a 
tözöttek emlékét ragyogóbbá tenni. B—r szülék sem megszervezve az iskolához 

j -való vonatkozásukban-nincsenek, sem 
I ilyen szervezetbe éppen tanultságuk, 
j műveltségük, foglalkozásuk, gazdasági

helyzetük nagy különbözősége folytan 
essze sem hozhatók. A szülei értekez-
let együvé hozza őket, de csak egy-két 
órára. Ebben az időben a tömegpszic
hológia törvénye szerint támadnak kö,_... 

i 'zös é r z é s e i k ^ s z e n v e d é l y e i k , vá^yaik^-
j talán — amennyire pszichológiai tö

megnél ilyenről szó lehet — eszméik 
> is. De mindezek múló életűek, az ér-
| tekéidet széjjeloszlásával véget érnek. 
• Abban bizakodni, hogy _az -értekezleten 
| fölvételt eszmék megtartják, sőt a gya-
j korlatban tettre is váltják hatásukat, 
' merő önáltatás volna. 

Nyilvánvaló, hogy a tanítónak a I 
, hatás más észközét kell keresnie. Hogy 

megmondjuk nyíltan és fentartás nél
kül, amit gondolunk: nemcsak tanítvá
nyait, hanem a tanítványok szüleit is 
nevelnie kell és pedig éppoiy egyénen-
kint, ahogy a gyermekeket neveli. 

"Jjondamink sem kell, hogy ez a 
szülönevelés a tanítói munkának nehe
zebbik és nem kevésbbe fontos része. 
Már megkezdésénél hatSImas technikai 
akadály áll ulunkJaa. Mert ugyebár ter
mészetes, hogy ez a nevelés csak köz
vetlen lehet? A gyermek közvetítésével; 
írásbeli vagy szóbeli üzenet utján való 
ráhatás értéke egyenlő a semmivel. Csak 
a négyszemközt való, tüzetes, minden 
részletre kiterjeszkedő beszélgetéstől 
várhatunk sikert. Már pedig az esetek 
túlnyomó többségében a szülők elfog
laltsága vagy egészen lehetetlenné teszi 
az ilyen hosszas tárgyalást, vagy lega
lább is nagyon ritkán ad alkalmat rá, 
és ezzel a1 két tényező érintkezésének 
föllétlenül szükséges állandóságát aka
dályozza meg. 

(Folyt, köv.) 

Az uj ev. püspök beiktatása 
Megírtuk, hogy Kapi Bélát, az uj ev. 

püspököt a jövő hóban fogják beiktatni 
Szombathelyen, hol tudvalevőleg előbb lel
késszé, választották meg. Az ünnepélyes be
iktatás az ev. egyházkerület legutóbb hozott 
határozata értelmében december 14-én lesz. 
Ezt megelőzőleg az egyházkerület dec. 13-án 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre a meghí
vókat már kibocsátották s azokra a követ
kező sorrend állapíttatott meg; 

A közgyűlés tanácskozásait megkezdi a 
szombathelyi ev. templomban dec. 13-án dél
után 5 órakor és december 14-én délelőtt 
10 órakor folytatja a püspökbeiktatási ün
nepéllyel. 

Dec. 23-án délután 4 órakor előérte-
kezlet, 5 órakor a rendkívüli közgyűlés k«-
dete, mely alkalommal 



____J~ Oltári imádságot mond- ta^jfUtkiá 
szakaszt olvas Madár Mátyás egyházkerü- j 
leti aljegyző. « 

2. A közgyűlés megalakulása és a jegy
zőkönyvet hitelesítő bizottság megválasztásB. 

3r-Az egyházkerületi pelflngyi bizott
ság jelentése._ _--

, 4 . - A rendkívüli közgyűlés felfüggesztése. 
December 14-ón délelőtt 10 órakor a 

rendkívüli közgyűlés újból megnyílik egyházi 
énekkel és imádsággal, mondja Németh Pál 
esperes. 

5. A püspökválasztó szavatatszedő bi
zottság jegyzőkönyvének bejelentése. 

Felhívás! 
i Vöröskereszt Egyesület czell

dömölki fiókjának elnökségé tisztelettel 
felkéri a nagyközönséget, hogy~á^ely-
beli Vöröskereszt- -Kórházban-- ápolt se
besült és beteg katonáink részére ren
dezendő .karácsonyt ünnepély" céljaira, 
akár pénzbeli-, akár természetbeli ado
mányát f. évi december hó 18-ig Ta
kácli Mártonné úrnőnél, mint egye
sületünk elnóknőjéncl beadni szíves
kedjék. Adakozzunk a nemes célra s 

/Tegyük kellemessé sokat szenvedett ka-
6. A megválasztott uj püspöknek kül- , tubáinknak a szeretet ünnepéti 

döttségileg való meghívass 
7. Az uj püspök-beiktatása. 
a) Az uj püspöknek Varga Gyula es

peres kiszolgáltatja az uri szent vacsorát. 
b) Az egyházi éuekkar éneke. 
c) Schtdtz- Gusztáv báuyakerüleli püs

pök piispökheiktaló beszéde... 
dj Az uj pü-pök hivatali eskütétele". 
e) Az uj püspököt megáldjak a beiktató 

püspök es az. esperesek. 
f) Az uj' püspök imádsága és áldása 

az oltár előtt. ." —: 

g) Az egyházkerületi felügyelő üdvözli 
az uj püspököt. 

h) Az ui"püspök székfoglaló beszéde. 
i) Üdvözlő beszédek. 
8. A püspökbeiktatásnak jegyzőkönyvbe 

vétele, ^_ , 
9. Határozat kimondása, hogv a meg- l 

választott püspök hivatalbalépéséről értesít-
tessék a magyar kormány, az egyet, egyházi i 
felügyelő és a testvér egyházkerületek. 

10. Jövő évi rendes közgyűlés helyének ' 
kitűzése. 

11. A közgyűlésnek bezárása a püspök 
imádságával. 

A nagytizteletü esperes urakat felkér
jük, szíveskedjenek az egyházmegyék ré
széről kiküldött kerületi képviselőket felhívni 
arra, hogy leveleikét, illetve a választó jegy
zőkönyvi kivonatokat adják be a gyűlés előtt 
— lehetőleg az előértekezleten — az egyház
kerületi főjegyzőnek. 

A rendkívüli gyűlésen résztvevőket kér
jük, hogy ezen szándékukat szíveskedjenek a 
szombathelyi ev. lelkészi hivatallal előzetesen 
közölni. 

A küldöttségeket felkérjük, hogy esetle
ges üdvözlő szándékukat méltóztassanak az 
ünnepélyt megelőző napon a rendező-bizott
ságnál bejelenteni. A lelkész urakat pedig 
arra kérjük, hogy az ünnepélyen Luther-kön
tösben jelenjenek meg. 

Isten áldását kérve egyházunkra. 
Kemenessömjén és Pápa, 1916. évi no

vember hó 11-én. 
Dr. Berzsenyi Jeni Qyurátz Ferenc 
egyházk. felügyelő. ev. püspök. 

Külön gyűjtést az egyesület ezen 
j célra nem rendez. 

A Vöröskereszt Egyesület 
I _. czelldömölki fiókjának 

elnöksége. 

H Í R E K . 
j \ l-cirály halálára. 

1916. ncW. 21. 

Lehullott koronád, édes, jó királyunk, 
Zokogásba ful most mélységes fájdalmunk. 
•Nem doboghat értünk atyai jó sziVed, 
Elköltöznél tőlünk, itt hagyVa hü néped. 

Keresek megvételre 
egy 

p i a n i n ó t . 
Cin a kiadóhivatalban. 

SirVa összevesszük remegő kezünket, 
Isten, hozzád küldjük buzgó kérésünket: 
Adj neki nyugalmat^örök boldogságot, 
S lássa, mit óhajtott, a szép menyországot! 

Te meg. édes atyájik, meghalt jó királyunk, 
Szelid szemeidet ne fordíts el rólunk; 
jMagyar szentjeink közt könyörögj miértünk^ 
Kérleld meg^ az Urat, múljék szenvedésünk! 

És mi megfogadjuk oltár zsámolyánál: 
Emléked élni fog minden jó magyarnál! 
Leld fönnt örömödet hü magyar népedben, 
Akaratod szerint lezsünk ez életben! 

BARABÁS ERNŐ. 

A megye képviselői a király teme-
i tésén. A vármegyét a király temetésén Bé-

kássy István dr. főispán és Herbst Géza al
ispán képviselték, akik csütörtökön este tér
tek vissza Wienből Szombathelyre. 

Gyaszisíentiszteletáte ú felsége I . Fe
renc József elhunyt •királyink temetése nap
ján, csütörtökön, délelőtt 9 órakor a helybeli 
apátsági plébánia-templomban Hollósi Rupert 
apát fényes segédlettel ünnepélyas gyászmi
sét celebrált, melyen megjelentek az összes 
hivatalok és tanulóifjúság tanítóik vezetése 
alatt. A szertartás végén a Himnuszt énekel
tek. — A czelldömölki orth. izr. hitközség 
templomában Grünberger Ábrahám rabbi 

I megható gyászimát mondott, a szószéken pe
dig ragyogó ékesszólással emlékezett meg jó 
királyunk kimagasló erényeiről, különösen 
hangsúlyozván, hogy mily sokat köszönhet 
neki a hazai zsidóság. — Ugyanezen napon a 
járás valamennyi templomában (felekezeti kü
lönbség nélkül) tartottak gyász-istentisztelete
ket s kegyelettel emlékeztek meg elhunyt jó
ságos királyunkról. E napon az iskolákban is 
voltak gyászűanepéiyek, utána pedig szünet 

— .BUam.erAa._A. .JiadjkölcsönOk _ 
körül kifejtett fáradozásokért a pénűgyminisz-
ter Varga Gyula vönöcki ev. esperest és Szabó 
István kemenesmagasi ev. lelkészt elismerő 
oklevéllel tűntette ki. 

Hymen. Klein Jakab. helybeli fOldbirto-
iöíEéa'véyélf^ziire^^ Jolán-
kát, eljegyezte Weisz Gyula dr. magyaróvári 
orvos. 

A jövő évi esküdtek. Szombathelyen 
kisorsolták a kir . törvényszéknél 1917. évben 
szotgátatot teljesítők nev_ar,át Köztük talál
juk Brrecz Lajos, Bisitzki Ödön, Gróf Károly, 
Horzáth Karoly, . Huchthausen Ede czelldö
mölki —, Horváth Jauos és Jaszovszky György 
jánosházai lakosuk nevét. 

A király temetése napján délután 1 
órától 5 óráig — hatósági intézkedésre — 
az üzletek zárva voltak. 

Halálozás. Palovits József helybeli za-
logházlulajdonos neje hosszú és súlyos szen
vedések között november h ó 27-én este el
hunyt November 29-én délután végbement 
h-uieíe«-.n nagyszámú résztvevő-jelent meg a 
kisérték utolsó útjára az elhunyt ariasszonyt. 

Tilos az ozsonna kávé. Az országos 
Közélelmezési Hivatal egész Magyarország 
területére betiltotta az ozsonna-kávét napon
kint délután 3 órától esti 8 óráig. Ez a ren
delkezés ugyan egyelőre csak a kavémérésekre 
vendéglőkre és szállodákra . vonatkozik, de 
valószínűleg követni fogja az általánosítás, 
És ez igazán nagyszerű volna, m e r t í gy talau 
megcsappannának a — pletykák. Oh, szegény 
kávénénikék! .'. . " —. ' 

Katonák karácsonyára adakoztak: 
özv. Balassa Jenöné 10 kor., Hoilósi Rupert 
50 kor., • Apátság 30 kor.. Berzsenyi Dezső 
30 kor., dr. Király János 20 -kor, Pfeijer 
Ottó 200 kor., Dsuts Gyuláné 20 kor., Ta
kács Márton 10 kor, Heimler testvérek 2 
kg. káré, " , kg. tea, 3 kg. mák, 3 kg. francK-
kavé, l ' / i liter r u m , 1 üveg cognac. 

Helyreigazítás. Mult számunkban — 
téves- információ alapján — »Hazi szarka, 
cím alatt közölt h ir helyreigazításra szorul ; 
amennyiben n e m Rőh Pal üzletéből emelő 
dött el és n e m az ő cselédje utján a fűszer 
stb. nemű portéka, hanem özv. Gayer Gyu
láné cselédje lopta meg asszonyát, kim"? 
kertjében meg is találták a lopott holmit. 

Havonkénti adományok. A czelldömölki 
hadbavonultak családjainak gyámolitására ha
vonként adakozók noreinber havi adományai: 
ö z v . Szőgyény-Marich Ferencné Gorcey grófnő 
40 K. Klein Testvérek, Szabó Károly 25— 
25 K, Scheiber Zsigmond dr. 20 K, Pletnits 
Ferenc dr., Klein Vilmosné, Deutsch Gyuláné, 
Horváth József 10—10 K, Bures Richárd 6 K, 
özv: Balassa Jenöné, Szőgyény-Marich Mária, 
Szőgyény-Marich Paula, Honig Sámuel, Takácli 
Mártonné, Wallenstein Karolyné ő—5 K, 
Huchthausen Edé ié, Németh Márkus 4—4 K, 
Schmid Kuni, Martou Izidor 3—3 K, Róth 
Mór, Mersich Jenő, Ozv. Hofhauser San
dorné, S'.ern József 2—2 koronát, Stettka 
Tici. Steiner Lajos, Csillag Sándor, Wittn.ann 
Adolfné, Weisz Ignác, Somogyi Aladárné 
1—1 K, Guttmann Adolfné, Fischer Fűlöpné, 
Stern Éliás 50—50 f., Szenté Jenőné, Ozv. Grosz 
Henrikné, Bass Vilmosné 40—(0 fill. Összesen 
211 korona 70 fillér. — A járásból hadba-
vonultak családjai részére a - Kemenesaljái 
Takarékpénztár és Hitelbank havonként 100— 
100 koronát adományoz. 

http://BUam.erAa._A


Orizágos vásár lesz Cmlldöraölkön a • A lakbéruzsora ellen ado-t ki az igax-
;.. ó csütörtökön, í ságü-tyminiszter rendeletet, mely szerint Szom-

LevéL Czvdldíjmöikun -áll lizötgátatbair-^balhékén a lakájok- es velflk együtt bérelt 
egy jóképű ridéki leány, * i a napokban édes- j helyiségeknek b»-rw, afU-'-tyeinek evi bérösz-
atyjának levelet irt ezen kezdettel: Kedves ; széke a 32<KJ koronát, ma* vasmegyei vidéki 
l i e ; Apám Hála Isten egészséges vagyok ba- { varosban és községekben p.-dig a 2500 kom-
roin napiga fejem fájt. magának is hasonlyó i nát meg nem haladja,további rendelkezésig 
lyukat kívánok. . . nem lehel magasabb összegre emelni, mint 

Adományok a sebesült katonák rt- ; az a legmagasabb össze.-, amelyet az illető 
SZére. A czelldöműlki Vöröskereszt kórház i | ai;ó 1014. február 1. es ll>lü. november 1. 

asuti üditö-allomás részére a z uióbbi j M l 8 U v a | a m , , | y időszakban fizetett Ennél 
magasabb bérösszegei nem lehet sem a je
lenlegi, sem a következő uj bérlővel szembúi 
megszabni. Ez a tilalom érvényben van a 

j bérleti és bérfizetési időszakokra való mind m 
lekintet nelnül az evi, félévi, negyedévi, havi 

NYILT-TÉR. 
E rovatban közlőitekért a síerkeailőség felelSuséret 

nem vállal.) 

heten a következő adományok érkeztek 
G.őmörey György (Ima) naponta 2 liter tej, 
K ifTi Gyula napoula 10 üveg szódavíz, 
Nagy Sándor nagyb. Helye ' / , linó, Kovács 
ni"isei kertész 2 kosár kelkáposzta, Varga N. 
gépész 1 drb. kenyér. 

Megjelent ax nj okmánybélyeg táblá
zat Most került forgalomba az c hó elején 
el.tbe lépett bélyegilletékre vonatkozó uj táb
lázat. Tekintettel arra, hogy még az 1917. évi 
naptárak legoagyubb részében is a régi bé
lyeg-tarifa szerepel, a nagyközönség sok 
t. védéstől és bírságolástól óvhatja meg ma
gát, ha a szubanforgó ár gyakorlati útmuta
tást is tartalmazó táblázatot a czelldömölki 
kir. adóhivatal utján megszerzi. Ara 1 korona. 

Burgonyavasarlas. A kormány rende
lete kimondja, hogy a burgonya közvetítő 
iroda bizományosai és ügynökei burgonyát 
ti - . • !> . i ;a- céljára a maguk részére nem 
v.'-'.rolhatnak és az irodához eladás végét
be; '.entett bargrmyakészletek eladásának közt 
t.illetet kizárólag az iroda ulasilasához ké-
p -t végezhetik. 

Megvizsgálják az utipodgyaszt. A hí
vj ia os lap közölte Kürttiy baro rendeletét, 
aru-.y szerint megvizsgálás alá esnek mind-
a---it az ulipodgyászdarabok, — ideértve a 
katonai személyek áital menetlevél, nyílt pa-
rai-cs vagy más egyéb utazási igazolvány 
alapján utipodgyászkénl feladott küldeménye
ké., — amelyek a mnttyar szent korona or
szágainak területén kívül fekvő helyekre és 
az ország belterületen levő jelentékenyebb 
helyekre adatnak fel. 

•kt iszter i rendelet a cukor szállítá
sáról. A 8532. M. K. rendelet intézkedik arról, 
hogy cukrot 1916. november 15-tól fogva 
c - k szállítási igazolvánnyal lehet szállítani. 
— Azokra .i cakoriuennyisegekre, melyek a 
:ö-véoyha: - ig területén kerülnek fel és lea-
d'sra, a Muhi vasoti-állomásrshelyére illeté
kes elsőfokt. sö-agazgalasi hatóság, a törvény
it ...ság területen itivül eső helyekre pedig a 
s* liilási ipiz.iivaayt kizárólag a cukurköz-

adja ki. 

esheti lakásokra is. 
Siemélyiorgalomkorlátozás. A cs. és 

kir. középponti szalfítasi vezetőség kénytelen 
az illetékes vasúti középponti hivatalokkal 
egyetértően korlátozást elrendeli a személy 
forgalomban, hogy az. ilyen módon nyert szál
lítóeszközök segítségével az ősz utojan foko
zódó, az-, idén a megszokottnál is nagyobb 
aranyban megnövekedő élelmiszerforgalmat 
lebonyolíthassa. Ez az elhariihatatlan intéz
kedés, amelyet a népnek élelmiszerrel való 
ellátása es a legfontosabb szükségleti cikkek 
szállítása elkerülhetetlenné tett, csak a töl
tetlenül szükséges időpontig marad érvény
ben. Más utazásokat tehát a legközelebbi 
időben mellőzni kell. A valóban szükséges 
utakra az ezután közlekedő vonatok és reu-
dellu^6fí_ álló járómüvek is elégségesek. 
Ajánlat-- nagyobb utazás előtt az utazás, 
iránt a pályaudvaron érdeklődni. Éppen ilyen 
szükséges a pályaudvaron kei:,', időben való 
luegjel^es , s a z utipodgyásznak a legszük
ségesebb mertékre való csökkentése. Akinek 
megállapitol napon kell átázásának céljához 
érnie, helyesen teszi, ha valamivel korábbat; 
utazik el kelleténél. 

8000 sebesült katona életének meg
mentése, il napokban tariotta közgyűlését a 
Vöröskeresztes kutyákat terjesztő német egye
sület védnökének, az oldenburgi nagyherceg
nek elnöklése mellett. Képviselve voltak a 
birodalmi -és országos hadügyi minisztériu
mok, a li-hadiszallas, a rendőrhatóság s*b. A 
háb'ru kitörésekor niuidö-sze S kutyával 
rendelkezelt az ejvesület. mosi pedig a harc
terén 2500 kutya van alkalmazva jul iskolá
zott vezetők mellett. A főherceg saját tapasz
talata után ismertette a kutyáik poiBBÍjás niü 
ködeséi és az általuk megmentett katonák 
szamát hozzávetőleg legalább 81K.1O re béc-üli. 

November hrj-27-err-ezelldOmölkön az 
Almási-féle vaskereskedésben közönséges, ko
sarat kötni való drótot vásároltam, 55 deka
gramm súlyban, amelyért 2 korona 40 fillért 
kellett fizetnem, hololt ennek eíoiőlti értéke 
40 'fiirffiTvolt. Felboszantott, hogy még ily 
kicsiségnek az ára is ennyire emelkedett; 
hat kérdem: a folytonos emelkedéseknél nem 
lesz már megállás? 

Kemenesszentmárton, -1916^_ nov. 27 
Kiniczky János 

községbiro. 

Grand Hotel 

E S P L A N A D E 
nagy szálloda B U D A P E S T , 
Zsigmond-u. 38—40 szem

ben a „Lukács-fürdővel." 
Közlekedés percenként min
den irányban. Megállóhely. 
Hónapos szobák egy személyre 
120 koronától feljebb. Gőz
fűtés, hideg- és melegvíz. 
Gyönyörű kilátás a Rózsa
dombra, ózondus levegő. Rend
kívül csendes, nyugalmas, első
rendű szálloda és berendezés. 
L j -vezetőség. Átutazó vendé
geknek naponként 4 koronától 

feljebb. 

Bokros Károly és Géza. 

Kiadó : Dinkgreve Nándor. 

Eladó 
boroshordók: 

1 drb. 760 literes 
1 drb. 504 
1 drb." 380 ,, 
1 drb. 364 ,, . 

A hordók jékarban vannak, olcsói 
megszerezhetők. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Kemenesa l já i K ö z g . Hitelbank 
^ C z e l l d ö m ö l k ö n 

i « r jegyzéseket elfogad az V-ik hadikölcsönre. -
A legelőnyösebb feltételek. 
H i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y . 

____ Jegyzési határidő 1916. december 22. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az intézet. 

Nyomatott Dúikgreve jMándor villany erőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


