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Megjelenik minden vasárnap reggel.
BIAfizetesi ár : negyedévre 2 pengd, felévre 4 pengO,
egész évre 8 pengO.
"«
H l r l a l é a úljm e l S f W a f u S S .

Hagy Sándor.

P^O L I T I K A 1 L A P .
Felelés szerkesztő é l kiadó:

DINKQREVE NÁNDOR.

Szerkesztőség és' kiadóhivatal:
Oinkgrevr Nándor könyvnyomdája CelídOmOIMn
ide intézendő^ a szellemi reszt illető kozlrm nyel
' hirdetések és roindennemO péozilletéktk

féle gondja. S ahogyan az Ur megál
dotta a közért való munkáját s nemcsak
.—A kertekben kivirullak az őszi vi megtartotta, de nagyobb virágzásra
rágok, a mezon, az áldott rögön meg emelte- gyülekezetét, ép ugy nem vonta
kezdődött a' vetés, az örök ember leg- el segil égét azon a szűkebb körön belül
gbb.legszimboliknsabb munkája. A föld sem, amely szintén az 0 gondoskodákitárja fekete barázdáit, bogy befogadja sára, vezetésére volt bizva. Ha a har
a *bazaazemet, amelyet fáradhatatlan cos munkás évek idején növelték gond
ODA.
j kezek az Ég áldásában bizva, remény- jait a családfenntartói Kötelességek, most
• kedve szórnak el beléje.: A feltöri me a békés pihenés napiéiban a közért
zőn megjelennek a magvetők, akiknél való eredményes munka ntán a család
dvartól.
nagyobb, magasztosabb munkások Gár nyújthat -neki több örömöt, nagy bol
donyi Qéza szerint nincsenek a földön. dogságot ÓS jogos büszkeséget.
é l t elsőÖsz van, vetés kezdődik és az Ur me
Most, ötvennégy év olán a magvető
l52saoba
zejének munkása, Nagy Sándor, most elbúcsúzik a földtől, átengedve a mun
búcsúzott el attól a_ mezőtől, amelynek kát fiatalabb erőknek. S ba hosszú és
, köiponti
64 éven át az írás szavaira-gondolva, eredményekben gazdag- igehirdetői pá
elsőrendű
nemcsak hivatalos; de választott mag lyájára visszatekint, nyugodtan elmond
vetője volt. A vetés megkezdésekor a hatja:
- ,^1
mel.
fáradt magvető félreáll a sorból, elbú
Uram, akit a meződre küldtél.
öíizetö
csúzván az őszi virággal borítóit oltár
Munkája végén alázattal itt áll.
tól, el az egybesereglett hívek tömegé
Serény kezekkel hintettem igédet,
esülnek.
től, hogy a megérdemelt nyugalomban
A földbe, melyet a kezemre bíztál.
élvezhesse azt a sok. derűs őszi napot,
S hogyha megérett sok drága vetésem,
amellyel az Ég kegyelme remélhetőleg
S arany kalászban hagy vala a bőség,
Az enyém csak a magvetés munkája,
meg fogja ajándékozni.
". Tied az áldás és tied a dicsőség.
1876. telén jött a nemesdömölki
Fogadja a legkisebb, de legőszin
40 hold gyülekezetbe, tehát majdnem 55 éven
keresztül szolgálta egy helyben ax Urat. tébb tisztelőjétől ezt a pár soros meg
emlékezést' s azt a jókívánságot, bogy
Nemzedékeket, látott felnőni és eirba
a hosszú, küzdelmes munka ntán soká
hanyatlani. Azok, akiket pályája kezde élvezhesse a megérdemelt nyugalmat.
tén mint kis gyermekeket keresztelt,
házzaf mint az élet alkonya felé járok búcsúz
»fj. Reich Imre tárlatén.
hattak el tőle, akik az ő kezéből vetíék
.
Vannak természeti erők. ' melyek
l e t h á z . az első urvacaorát, talán régen pihenni mechanikai következetességgel határolják
az akárlombos kis. falusi teme körűi és szabják, meg" a hovafejlődés
jót müveit tértek
tőkbe. Bizonyára sokan vannak, akiket propagativ útját és irányait. A fejlődés
.veit fel a keresztyén anyaszentegy teruicszetirányozta útja azonban nem
lkon egy öházba
a ő búcsúztatóit el e keresztyé lehet mindig helyes és uj irányú ut,
nek látható gyülekezetétől. A bivek mert a naturális tehetség klasszisát min
megfáradlak és pihenőre tértek a a pász dig az előidéző .éa a kifejlődést közvet
tornak az Ur kegyelme erőt és kitartást lenül is hatványozó miliők természetéé
komp* adott a további munkára. Az igehirdető, hatású kényszerűsége, vagy éppen az
a magvető nem fáradod el. •
adottság kiforrottsága előtt .felfedezett"
n is eladó.
Pedig a magvetés munkáié nem őstehetség külső halassal irányolt fejlő
mindig jár csupa örömmel és a falazá dése, illetve kifejlödtetéee adhatja meg.
itást
Az életerős mfivészhajlamu tehetség
sadnál hosszabb idő nem mait el, nem
mnlhatott el sok harc és sok csalódás, nem indulhat egyedül a természetadta
tervezés és nehézségek nélkül. Tizenkét tehetségével, mert az önkritika bármilyen
egyházközséget kormányozott ilyen hosz- szigorúan is, de sohasem tudja saját
aau időn keresztül és a legnehezebb alkotását kívülről, a szubjektivitástól fenapokban. A félszázadnyi munka egy lűlállóan nézni. S ha ez a természetadta
kisebb részét betegeskedve teljesítette, és irányozta állapot eléri fejlődésében aa
jok
majdnem két évtizedét a legnehezebb önállóságot, ugy a propogativ folyamat
körülmények közt, amikor nemzet, egy elhajolt, vagy oaak egyirányú leaz.
»e.
• *
ház, egyén kétségbeejtő órákat, élt á'.
Áriéi
Ai ismeretlenség szürke, holt ködé
Aa 6 működése egy egész korszak a
! dömölki gyülekezet .életében s énnek a ből kilépett elénk éa föl ezok az .is
ra 240 P.
I korszaknak nagy része rettenetesen ne- mertek" közé, akiknek nevök már elis
! héz időt jelentett a nemzetre. Nagy mert marka és lendült erővel húznak as
klaáó— .
hitet, nagy lelki erőt, nagy kitartást alkotás egén.
Ei a még most induló, de már
i
követeltek ezek az évek a vezetőtől, a
lelkipásztortól. Nagysándorban megvolt szaktekintélyek előtt is elismert művész:
és a gyülekezet Isten segítségével átélte a fiatal és lendületerős ambíciókkal fütött — ifin Beiohfinre..——^
a vészteljes éveket
^_
A városháza tanácstermében mult
Tizenkét egybáz vezetése mérhe
tetlen sok gonddal jár s ehhez járult vasárnap megnyitott kiállításán elhelye
még egy népes, gyönyörű család ezer zett, körei félszáz feltűnéstkeltő-^ökéle-
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tesség olüaj, spakli és akvarell remeké
vel adta tanajelét a még kiforratlan, de
nagy, nagy kaliberű tehetségének. Ki
váló szép tónusú képei mind felülhalad
ják a kezdő tehetség klasszisát, . sőt
mondhatni kftlónftwii a balatoni táj éa
as eati hangulatképei; az őszinte csodá
lat elismerésével koszorúzzák az alkotót.'
A .bajnál a Balatonon" cimü fest
ménye olyan-pálmái érdemel, mely oaak
a mar .ismerteknek* járhat.
— Még éj borul a hűvösfodru vizre.
még nyílt vízen vas a hajnali halász —
de a keleti sávon már szétfeslik a lehaj
lott ég felbőarongya fátyla és kibugygyánik a hajnalpír rózsaszínű arca; füröaitve csókját a haragvó vízen — majd
széttörik a partot sejtető begyen, szürke
derengést rejtve a tói hajnalon.
Nem találok szavat, mely ugy le
tudja Írni a hajnalt — mint az a-kép
a nyári virradáat.
Egy másik kép as .alkonyat a
keszthelyi parton" (Pintér József tulaj
dona). Alapszíne: kékeslilából meleg
barna azioeo keresztül sárgászöldbe törő
langyos tónus ; mely valami sejtető bur
koltaággal adja át a felhőkbe ballt alkony
elmúló színét.
Dr. Holéczy Zoltán birtokában Itvó
.györöki part* cimü festményével ugy
állítja elénk a délutáni Balatom,. oly
pazar színű- tónuson, mint eddig még
senkii
L
*Feltűnő a síinhatása. Szinte tüne
mény : kékeszöldből halvány lila tónusba
hajló habos hullámazínézet, mely a fel
hőkön szűrt délutáni napfényt töri vissza
a zöldbe fűit lila babokon.
Perspektíva tökéletes A háttér fel
hős párakba burkolt és távot sejtető színű.
Á tó vize valahogy egybefoly á végtelen
kékkel, de áttöri a délutáni napfény
vörösbe Játszó' sugarai és a zöldeskék
hullácofodrokon átbajlik valami sejtető,
valami fátylazolt lila tónuson.
Még sok, sok festménye van, me
lyekről még szeretnék szólni, de mér
szűk ez s hasáb.
Reich Imre piktúra ját valami egy
másba fuló meleg síinioret jellemzi;
mellyel különös és csak a művész lelké
vel látott szint ad vissza as ó eesettén
született képnek. És ez a langyos siéjjelömlő tónus, valahogy több mint szép:
olyan hibátlan tökély;
Aki látta és megbírálta ifjú Beioh
Imre kiállított munkáit, as látta, ds kü
lönösen kiérezte a legnagyobb elismerést
érdemlő munkáiból, hogy a tehetségnek
éa a tudásnak oly fokát birja ez az ifiu
Ember —- és a korai technikai fejlettsege
olyan lendült erőt mutat: amilyent pálya
futása elején csak a legnagyobbak adtak.
as az aa ut, melyen az 0 életerős
tehetségtől duzzadt alkotóereje halad ••«-»
csak a legnagyobb tudáshoz: a tökély
hez vezet.
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Magyar Testvéreim!
1918. őszén dördültek a világhá
ború mozsarai utolsót, uraikor kiadták
a jelszót: haza I Minden jóérzésű magyar
fogta butyuját és iparkodott övéi közé.
Vájjon kit talál otthon ? Várják-e ? öröm
teli szivvel indultak ók, a húsok, haza,
hogy itthou megpihenjenek és kicsi ta
nyájukon az abba hagyott munkás életet
tovább folytassák.Szorongó szivvel étke
zett, ki csonkán, bénán szabadult a há
ború forgatagából, bogy viszontagságos
életét megkezdje. Aki oem jöhetett üaza,
1 hova lett a világháborúi zajban ? Ha
gyott hátra árvát, özvegyet? Mi van
ővelük?.
Felborult világ következett, mert
senki mással nem törődött, csak önma
gával. Ki gondolt volna a hós rokkant,
béna emberrel ? Talán sokan a jó is
tenre bízták volna az. ügyet I Nemi Meg
mozdult a magyar társadalom; hisz mi,
akik idehaza maradtunk, sokat, felbecsül
hetetlen! köszönhettünk" nekik: életünket,
bázunkst, vagyonunkat. Segítettünk, ahol
. lehetett rokkant 'katonáinkon, hadiözve
gyeinken s árváinkon. A magyar nemzet
kormánya is átérezve hősiességüket, elhagyatottságukat. megértette a világhá
ború élőmartirjai mostoha helyzetét —
amin az ország nehéz pénzügyi viszo
nyai miatt segíteni egyelőn nem tud —
folyó évi október hó 4-én a belügymi
niszter ur rokkant napot engedélyezett.
Ezen a napon az ország hadirok
kantjai, hadiözvegyei és árvái a magyar
társadalomhoz fordulnak támogatásért.
Magyar Testvéreim! Érezzük át
mindannyian a nap jelentőségét, siessünk
sok szegénysorsu, rokkant bajtársunkon
idejében segíteni. Avagy támogassuk a
hadiözvegyek és árvák ügyét, kiknek
hiányzik á tisztes hitvesi, avagy apai
lágy simogató kéz. Ne hagyjuk őket.
fogjunk össze s egy akarattal azon le
gyünk, bogy ők boldog, megelégedettek
legyenek. Vidám arcuk minket is vidít
son föt hogy munkára ^PTkentve kivív
hassuk a boldog, erőteljes Nagymagyaromágot.
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MŰTERMEK:
VII. Rakóczi^ut 74. sz.
II. Zsigmond-u. 36. s z .
Magyar Divatcsarnok h a z á b a n
Lukács fürdővel szemben
Telefon József 35 —89.
Telefon Automata 517— 40.
E lap előfizetői 25»/ kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és rende
léseihez mellékelje.
0

lésére/ Sz\ m nem maradt szárazon a nagyha j_ jelentései ismertelte az elöljáróság. Az egye
laid beszed hallatára. "Az "Istennek kü ónos" sfilef egyben azt kéri, hogy havi 30 p ugő
kegyeimé folytan 54 évi buzgő lelkipásztorko segélyt nyújtson néki a község. A kepvjsjpM
dás után a buc-uzó lelkipásztor ma is a bal : testület,a kérelmet nem teljesíti, mert a közjobb egé4zsegbsn, .tesli es lelki íri-se égben j ség gazdasági helyzete nem bírja meg.——
Erzsébet utcai lakosok kérelme tárgy.-:.
hirdette az Isten izéjét. Az istenti-ztelet utau
díszközgyűlés .„It a templomban, amsiyet • latolt. Kérik, hegy az Erzséb-t utciijtözviia-'
Vidos Dániel felügyelő nyitott meg: és indít | gitási lámpákat szaporítsák, mert a mostani
ványára Berzsenyi Dezső, dr. Berzsenyi Adata. világítás elégtelen. A képviselőtestület 'á kéC-ajbuk Ernő fóitotidoOk és kállai Vidos J) i reléin felelt ugy döntött, hogy a meglevő lámKiél küldöltségi - tanok elmentek a
b
. l.pskat az utközepre-helyezteti, há az • thelye
lelkészhez s ünnepélyesen meghívtak a di.-z- I /és nem terheli meg erősebben a községet
k izáyülésre. Nagy Sándor m-rgórkezese után I Ez történik a Ferenc József utcában is.
Ifj. Keich Imre festő részére a képvise
az elno* (elkérésére elmondta buc-iu b -szedet, i
meiy utau koltai Vidos Dániel meleg vallási lj lőtesiület 500 pengő tanulmányi segélyt ázaérzéstől athatutt bőszedben mo.idotl kö.zöne I vázolt rueg egy régebbi képviselőtestületi,fllét t az ó-z lelkipásztornak az Bgégl gyülekezet j sen. Ezt a határozatot megfelebbezték. Mielőtt
nevében, az emberöltőn keresztül a gyülekezet i a varmegjre ebben az üayhen döntene, raegéi a hívók érdesében, kifejteti buzgó és fa i kérdezte a községet, hoey miből akarja ledezni
radságot nem ismerő értékes munkálkodásai I a laiiuimanyi dijat. A községi elöljátósag
ért és az Isten bőséges áldását kérte a távozó i mielőtt a varmegyének jeleutését meglette
lelkészre, hogy az Dristeo ily sok évi munkál volna, a képviselőtestület elé terjesztilte je
kodás gyümolcaekéiit a nyugalomban tartsa lentése tárgyat. Ebből a jelentésből" látjuk,
meg továbbra is jn egészségben, hogy móg hogy a tanulmányi dijat a mult évi pénztári
igen sokáig gyönyörködhessen hiveibeu, akik maradvaaybó! lúgja fedezni. A képviselőtestü
—
nek leikiOgyeil vezelte. Ezután a kftldöitsevek let tudomásul vette a bejelentést.
üdvözölték a távozó lelkészt: dr. Bisiczky
Simon kiskornak illetőségét tárgyalta a
András városbíró a község, dr. Pintér Józ-sel képviselőtestület, melyet elutasított.
a róm. kath. egyházközség. Ólé Saodo.° rel.
Dr. Dóczy Kálmán kir. közjegyző és
lelkész a helybeli ref. Sokgyülekézet, Fischer társai megvetlek a Nemesdömölki utca u|*aEmil a helybeli orlh. izr. hitközség, Molnorisz bályozásaból visszamaradt földterületet, ezek
János az egyházmegyei pap-ág, C-aby József kel kötött szerződést a. vármegye jóváhagyta
helybeli segédlelkész az egyházmegyei segéd
A k ^pvisHőteslület tudomásul vette.
lelkészek nevében, Szórády Dénes helybeli ev.
Tokorcs, 1931. szept. 22. ,
Halálozás. Szumrák Károly nyug. szom
elemi iskolai igazgató-tauitO az egyházmegyei
bathelyi felsőkereskedelmi iskolai tanár, cím
Szebb jövőt I
tawtók, dr. Holeczy Zoltáoue a helybeli ev.
zetes igazgató 70 éves korában Szombathelyen
Szabó Antal, tanító.
Nőegylet névében mondottak üdvözlő beszedet.
meghalt. Temetése szerdán délután volt a
Ezenkívül dr. Kapy'Béla püspök táviratot in
temető halottas házából. Az elhunytban dr.
tézett Nagy Sándorhoz, vallási elfoglaltságuk
ívumrtk
Zoltán, a kemenesaljai közkórház
A régi világhírű magyar gyártmány, a
lolytao a közgyűlésen személyesen meg nem
igazgató főorvosa édesapját gyászólja.
jelenhető Grnnberger Ábrahám orth. rabbi és
Lelkeszhelyettesités. Nagy Sándor ev.
Honig Sámuel kongj, hitközségi elnök levélben
i sára baki
üdvözölték a távozó lelké-zt. A di rgyttlés a lelkész nyugalomba vonulása folytán a püspOk
m i n d e n ü t t kapható.
Himnusz eléneklésevet ert vegejí A közgyűlés a lelkészi leendők elvégzésével Csaby József í i o s ,
után a helybeluelókeföségek 'közül számosan ev. segédleikészl biz,a meg, aki a gyülekezet 1 természeti
a lakásán keresték' fel az ősz lelkipásztort ben mar két év óta érdemesre méltó tevé Tihany A j
Oly bt
—
QdvOzletOkkel. — Lapunk részerói is meleg kenységet fejt ki.
Gáspár László, a sárvári ev. gyülekezet •-sóira-'
szeretettel csatlakozunk az üdvözlők sorába s
L e l k é s z búcsúja.
azt kívánjuk, hogy a G mdviselés éltesse, tartsa újonnan megválasztott lelkésze hétfőn foglalta szolgáltat)*
Nagy Sándor ev. lelkész nyugalomba vo az emberi kor legvégső hataráig, hosszú, ál el lelkészi hivatalát Gáspár László Draiojfa
lyel az I
nulása alkalmával a moll vasárnap búcsúzott dásos müködéséneK jutalmazásául a távozó Inból koc-m érkezett Sárvárra. Mar a kora jav a forral
«1 híveitől 4a ezt díszközgyűlés kOvetle. A lelkipásztort!
esti Órákban összesereglett a sárvári gyüleke leghires*
meghívott vr'lásfelekezelek, hivatalok, halósázet apraja nagyja az iskola ndvarán, hogy uj
Sl
A szombathelyi r. kath. egyházmegye lelkészét méltóképen fogadhassa. Gáspér László
Kok, testnietek kaidöitségei, a varos és kör
nyékének előkelőségei, valamint a hivők serege csütörtökön tartott őszi zsinati vizsgálatain haraogzugastol kisérve lépett az iskola udva , kövekből"
zsúfolásig megtöltötte az ev. templomot Pont Ossko Emil kemenesmihalyfai káplán is rara, ahol a hivek serege nagy szívre Öleléssel j Sirszeg
ban 10 órakor a búcsúzó ősz lelkész ket részt vett.
fogadta. Benn az iskolában pedig huszonhét j minden
lelkészfiával, a helybeli segédlel késszel és MoKépviselőtestületi gyüléa. Tegnap dél hatalmas virágcsokrot adtak át neki'. A gyü | sabban
litorisz János kerflleti esperessel bevonult a előtt 9 órakor tartotta rendkívüli kozayülését lekezel nevében az uj lelkészt Nagy János
j mester
templomba és kezdetét vette az istentisztelet. a községi képviselőtestület az alábbi tárgy szolgabíró üdvözölte, akinek meleg hangú sza
Az oltári szolgálat végzése ulán a búcsúzó sorozattal:
Ali
vaira az uj lelkész nagyon hatásosan, felelt éa
lelkész a szószékre lépett és könnyeiig meg
. A Kopük Apátur utcai üzlethelyiség testvérré avatta az ellenségeket a könny.
I életbe. t
hatva mondotta el búcsúbeszédét, a m e t y ^ - bérbe lett-adva havi 8 pengőért -Horváth Jó
Betörés. Németh Sándor jóhiruevü to- ügyi és.
nielte az 1876. decemberében ezen templom zsef cipésznek és vele a bérleti szerződés
korcsi vendéglős fiussiékébe ismeretlen tettesek-+-büoli.sá
ban e mondott beszédétől a mai bucsu beszé megköttetett. Ezt a bérleti szerződést bemu
a
déig t»rjedö fontosa bb. Istennek szolgálatában tatta az elöljáróság a képviselőtestületnek, me csütörtökön virradóra belOrtekr-Elemeltek a évben
lolvajokv65 kg. zsirt, 7 - 1 0 kg. hust, b^g.
töltötl é s - a híveinek vallási ügyeit tárgyszó lyet tudomásul vették.
szalonnát és vagy 8 ről kolbászt A feljelen és « huurf
eseményeket Híveit az Isleunek két fö pa
Szedőiéi János illetőséget kér. A képvi tést megtették a csendőrségnél, akik majd C j h i ' . ' - l l e
rancsolatának szigora betartására tüvta fel: az selőtestület az illetőséget. nem adja meg
torkukra forrasztják a merész tolvajoknak a kozásával 1
\-uHa szeretelére és a Hebaral inegbecsüLeánykereskedés ellen küzdő egyesület zsíros falatokat
toknál" áM"
"
-

vételre

Tiszaujlaki bajuszpedrő
ii
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TANKÖNYVEK

m i n t

cserkészibot ad elő. |
k.
t jelent mesl I
•köteté, disr.es
izö.iség nagy
rinrdegyík- i
szólal meg.
kötetenként |
i
flr) tanfolyam
es Anyag14-én este- |t VIII. József, ;
Beírás na- .
igazgatósági
tjes űrlapok
i beszerez- :
1

S i n

s z 1931-1932. iSSI
m á r megvásárolhatók
k
g r è v e N á n d o r könyvkereskedésében.

gyonor
emésztés-, ií.ál 3.34 százalék,a • - v y - . l 1-.
Merne
irodalmi formábi omolt, poétikus színdarab I >«ab inanemOiiek, vi'amini a takarniaojfélék
lese ugy azonban, nngy az-..-me|es merve a jelent mag Muruác, -Katiuan és Agyuglalvi és a liszt olcsóbbodásával fü^g ö-aze. A lét
csalánki'
arányában . foko/.ati-san Hegyi I itvnTr-trnhho : .Az nzazi levente." cí fenntartási költségek indexszáma 101.7 rőt
| természetes beutazott távolban
csökkent, ső' a 251 kin. en toll tavol-aeban men, mely a levente étfii szép-égét. fonto^ea- 1023 ra emelkedett,'a lakbérrel egyOtt szá
endbehozza
alacsonyába a m ónál. A .semiMyyqriali díj gat nagyszerűen festi. S-:inte hézagpótló híva
mítva. Az emelkedési az éle!raezé»i, fűtési" é í
lését s meg- szabás a békebelinél-. 3 4 . százalékkal a fel- last tóit ba .ez a színdarab, mely a legkisebb vita :ita-i költségek növekedése ídézln elő. A
1 mlell rot- emeíés'ulán is a ao-ooyabb e- á" 'gyorsvonat faluban is neui--eti szorakoztaihatja a közöu- lakbér^nélkűl számított index 1066-r'öl 107 37.4 százalékkal draiaou, mindketió. a .- > : sége». Az' u| színdarabot a -Jegyzők Országos ra 1:: • :•• ,t- tt.
i-ludomány
átlagban mindiiKaiatt 1 marad a külföldi >a— Árvaház Egyesü'»tév,e< innia mi osztálya adta
hogy a
Huszár Pufi hazajútt földet venni. A
utak díjszabásának. A mezőgazdasági foutó-. ki. Budipest Jé.zsrf-kOrul - i i A r i I P .
Színházi Elet nj száma kedve', fényképes r i 
| megbízható sabo .arutc az.ára díjszabások átdolgozásával
Menetrendváltozás. Folyó évi október portban számol be arról, hogy Huszár Pofi a
keserűvíz
kapcsolatban egekét osztállyal •l-.a--.vusn
ho 4 én a Győr Siprou Ebeofurli vasul magyar viia.h.rü moziszinész hazajött Magyarországra
I D a r r é s fü- tatnak, ami a buzaual 20, a bornál 11, a vonalain u] menetrend lep életbe. Az uj me földbirtokot vásárolni. Incze Sándor hetilapjá
gyil-nö c-le.-kne' 9—21 százalékos. A tojasual
netrendet az alábbiakban közöljük: '
nak uj szamába HarsáuyiZsoll . A csodálatos
15, az olajos, magpo^ac-aíial és ásványvíznél
4 " 9 " 17«« i Celldömölk é 7 " 1 4 » 19" I hazugság, címen i r t cikket. Hunyadi Sándor
/.abad vizet
• —11,. a mezőgazdasági .gep—.nenlö.—27 szá
7 » 1 1 " 19" ó
Sopion 1 6- 12» l ö " > pedig Bródy Brothers címmel megírta Bródi
vet el nem zalékos c-okkenest jelent Az élőállatokra.ér
E vonaton valamennyi vonat közvetlen Sándor ö t ' Báuak a fiatalságát. Péchy Erzsi
neszt lorró vényes díjszabásokban (19 esUOosztalylszin1 bejelenti, hogy menyasszony, baró Gatibáldianyagok Ke
téu erösebb lépcsőzetesség alKnlma/asaval a vonatként közlekedik, Sopron es Celldömölk
ítba s arae- nagyobb távo sagokoan hasoulókepen díjmér kőzött át.zaüim uen.kell. A keszthelyi csat- ij hoz megy lete-.-gű. ugyanakkor Jodilh leánya
j pedig egy repOlőtiszlnek esküszik örök hliselakoz
-•.
biro
•;-.
y
a;.
<
'
az
őszi
és
téli
| Azutáu gőz séklések érvényesíttetnek. Ugy a díjmérséklé
! get Nagy Endre "őszinte k r i t t k á t j r t a bet
hordót A sei!, mint a díjemelések folyó evi október jio hónapokban tenné-:a-iesen elmaradnak.
A Magyar Foldbsrlok Szuvetseaenek színházi eseményeiről. Egy cikk számol be,
De. kénsavat 1 én lepnek életbe, ugyanekkor megszOonek a
Itogyan lett Tők. s Anna báztulajdoooi. Krúdy
1 hordót szé- drágító tört-tarifák, kivéve a Duna Szíva Adria, kaposvári karate, ame|; S enogy.Zvia, Tolna,
Gfula kis regényt, Vészy Margit, Lakatos ;
|l<vit-r viz-cel, - vasutou, melyre nézve az olcsóbbodást j e l e ü t ő Báranyayarmeiiyékre terj.d ki, 11 kis és nagyLászló
érdekes cikkeket irtak 8 Színházi Elet
fel. Ezt 2— 4 átszámítás 1932. jauuar 1 en lóg éleibelépuu- beriőtar.ada 0111 részvételével'ma vasárnap d. uj -zamaba, amely darabmelléklelOl a héten
e. fél I I érmur n k |. s» in varo-irWra dísz
DriljOk és ki
a Nemzeti Sunbáz nagy sikerétr~*a Revisort
Dugulás és aranyeres bántalmak. termében bér. • i„,jynlé-t tart. C akkor c-ak
adja Hevesi Sándor fordításában. Erdekei
Kéneaval és gyomor é s bélzavarok, máj és lépduzHa Budapestre utazik. '••!-.. Vtja legyen ! folytatás Maorice Dekobra .Istenek és asazoblm; mert "ke—^zadásrliáf é s detsekfájáa elleti a' -lesmte- a iéBjr**a jH*"\htitJ' es ki&Aviklt RjagasJa I nynk kedvenc-, cimü regényéből. 32 oldalas
(árd.'b- (Bodape-t VIL Dohány u. 44.) n_. uni. in- •
ia:i-n Gyermekújság kotta és kézi\ s i e t é s .Ferenc József* keserűvíz naOtt már reggel 5 órakor nyitnak és I 40 | muuka mei.ékle. egéazili ki a Színházi Eiet
j poriként többször beyéve, h a t h a t ó s se- pangóért nemciak megfurodhet, .hanem J6I
1 uj számát, amelynek ára 1 pengő, negyedévi
;-gitséget nyújt.
meg Is raggsllzhet.
.' '
'. •
előfizetési díj 10 pengő. Kiadóbivatal Budape.t
Górl-kolostor. A párisi görl-knlpstoreóJ
VT Aradi utca 8. szám.
szenzációs lenyképokkel illusztrált cikket kö! zöl a Délibab uj száma amely gazdag tárta
A 356 os Kapisstrán János cserkész
! lommal jelent m'g. Érdekes illusztrált beszacsapat okt 11 é l színdarabot aá elö.
(L k í c l d I " '
- a színházi | személyekről, riportok,
filmcikkek, novella, rejtvény, loljtatásos redate : Viharfiuk.
. gény tarkítják a Défibábpt, amely a legeltvr
r
Tarifaváltozás a Gyór-Soproo-ebé»•vas torra--, jedtebb és legolcsóbb sz'inhazi képeslap. Egy
furtl v i s u ' . o n . Az október l é n élelbelépa
'•
I.
- ; szam ára 24 fillér.
vasún tarifareform folytan— tuely a vasutak
lontared Aa Az aszályos időjárás kihatása állatte| súlyos pénzügyi helyzetét ö l j módon szanálja,
i h o g y egyi.lejOieg a hazai közgazdaságon is
alkalmaval ' nyíaztésfinkre. Az idei aszály kedvezőtlen
segít — a Györ-S 'pron-eb nfurti va-utou éa
avas fórrá- ' halasa állattenyésztésOukre ipár. a nyárt hó. a fertővidéki helyi érdekű vasutoo jelenleg
enotszörösét napokban mutatkozott, amennyiben tenyész. érvényes menetdíjakat, valamint gyors éa
1 íznek ame- í bikák-tesánta'tak é . <saoollágyolasban megbe
! teheráru díjtételek is megváltuznakj^.
^
ras nyújtott tegedtek. Ez a megbetegedés azzal függ Óssze,
hogy a nyári rendkívüli száraz időjárás miatt
j
, A személy vonaru menetdíjak éa agyonmint az eddig a legelő és takarmánynövények mészsó és
' motorok rendes menetdíjai — néhány viszonyI let kivételével, meiybjto változatlanok' maradoit, t e r m é s - vitaminszegényekké váltak. A legeltetési idő
szak végén, illetve a bekötés előtt több var
! oak — mérsékelleu felemeltetnek, mig a III.
lasztékban. megyében a hatóságok felhívtak a gazdálko
Mit tanulhatnak tolunk az amerikaiak? | osztályú " gyorsvouatu menetdíjak, melyeket
ét, valamint dók figyelmét ezekre a betegségekre, egyben Az egyik' náuy kaliforniai ujsagtröszt elnök- 1 gyorsmotorokon a 'köztisztviselők fizetik, altaokszerű gyógyítások és elhárításuk irányelveit igazgatója, W. G. Pearson, két napot Buda- . J ^ , "leszállittalnak.
| legjulányo- is közölték. A védekezés módja a takarmány pesten töltött és elragadtatással oyilatkozi'tfi
Igy pl. a Sopron-győri viszonylatban a
kőfaragó- mészsó és vitamin kiegészítésében (PekknevO az országról és a magyar fővárosról. Elmondta, , személyvonata 111 osztályú menetdíj 4.40 P,
hazai készítmény) áll.
hogy nálunk is legjobban az újságok érdekel- ! a IL osztályú 6-60 P Tesz, az eddigi 4.20 P,
ték és kijelentette, hogy az amerikaiak tanulni {
Felhívás Celldömölk és járás közalkal jöheinénrk hozzánk. Tolnai Világlapja például illetve 6.30 P helyett, a gyorsmolor rendes
ler i-én lép
átkozó pénz- mazottalhoz 1 Bútort megbízható és jó minő annyi kedvezményt ad előfizetőinek, amennyit menetdija ÍU.'ÓO P lesz az eddigi 10.50 P
helyett, mig a köztisztviselők a gyoramotoron
kat a 33 as ségben és i.ves/.s kivitelben bérmentve szállít egyetlen amerikai képeslap sem nyújt.
jövőben csak 7.50 pengőt fognak fizetni az
W a s a t a k o á l • . a* ország legnagyobb és legrégibb butoraru- Nagykereskedelmi index 92, letfenntar- eddigi 8.40 P helyett
folyó Ozlet I háza készpénz éa kedver-ő fizetési feltételek
A Győr Sopron ebeofurli vasút és a fer-.
náuy várható ; mellett Kopstein bútoráruházak Szombathely, tásf Ind**" t02.3. -Ar^irairfkereskedelmi Arak
átlagos indexszama a Központi Statisztikai lővídékTli. 6. v m j menetdijai teljesen egye.,
a kiadások 1 Sopron és Nagykanizsa,
bevétetek'b;"-í
Uj levente színdarab. A legegyszerűbb Hivatal jelentése szerint augusztus végén 92 zők az.uj államvasuti meouldijakkar. AG,orzemélyvooa- ' eszközökkel is hatásosan előadható, cselek- volt, vagyis 3 ponttal állott alacsonyabban, öopron-ebeulurti varut a tértővidéki h. é. vas
mint július hó végén. "A csökkenés főleg a- altat áz Eszterházau at v a j lorgalombau ti.eg
yorsvonatók- j.menyben és drámai fordulatokban gazdag
M
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Bgszebb helyén, jókarbanlev
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eladó. Cim a kiadóhivatalban.
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azt a fontos ojitásl U életbeléptét!, hogy a
menetdíjakat D«a E>zterhazaig a* Eszlerbá
iától, hanem az összevont kilomélerlávolságn
egységesen álizamilja. A tört számításnak
ategszOotelése éppen az erűsebben (rtquetilált
zelátiókban azintan mroetdijlittzallilast Jelent,
a e r t pL a Sopteo-celldonolki viasooylatban
as október 1 élfll érvényéé meuetdíj a II.
osztályban 6.30 P, a UI. otítá'yben pedig
160 P lesz, a jelenlegi 5.90, illetve 3.90 P-ős
tnenetar helyett.
A gyora ét teherárnlorgalomban a GyőrSoproü-ebenfortl vasnton és a fertóvidéki h.
4 vonaton október.1-étói kezdve ugyancsak
az nj vasúti fuvardijtételek lépnek éleibe,
b e k a nagyobb értékű darabáruknál általában
alacsonyabbak a jelenlegieknél, a kocsirakományoknal pedig mintegy 11 szazalék kai ma
gasabbak, mint jelenlegi államvasotl és Gy.
a, e. v. díjtételek és kOrOlbelul a helyi érdekű
vasutak belforgalmaban jelenleg érrényes díj
tételek nívóján mozognak. A lóvonali díjtéte
lek ezen emeléséi azonban kiegyensúlyozza a
Gy. a. e. v. es fertővidéki h. é. vasot közti
forgalomban megszűnő n. n. tőrt dijszámitás
lolytán elérhető fuvardíj megtakarítás és a
tontos mezőgazdaaátl cikkeknek, miot gabo
nának, bornak, gyűmoicsoek, tojásnak stb.
egyidejűleg életbelepő deklassifikálasa. Ha még
figyelembe vesszük az uj árutarifa azon ren
delkezését, hogy a kivitelben változatlanul
meghagyja a jelenlegi kedvezményes osztályo
zást és díjtételeket, ugy mindent egybevetve
megállapítható, hogy a tarifareform nem díj
emelést, hantái arányosítást és kiegyenlítést
foglal magában.

Szerkesztői üzenetek.
A. F. Sárvár. A beküldött cikkeket kö
szönettel vettük, amelyek nagyon megnyerték
tetszésünket^ azonban az egyik idejét multa,
a másik pedig későn érkezet. Üdv.
H. G. Szeged. Lapunkat b. címére meg
indítottuk.
_
Ilonka Szombathely. B-kOlditt vertei
nem megfelelők, Így le nem közölhetjük. A
kéziratot átveheti •serketttőséguukbeo.

C S A R N O K .
Százówel ezelőtt és ma.
Dézsákat, teknőket, (apátokat és más
faeszkOtOket Pinkafőu, Ródőo (ma Rőt). Tobákszelencéket Rohoncon csináltak. Hamnzsirt
Németuj váron ét Sárváron SzekérkeuőcsOt
Németujváron. Borovicskát Piukafőn gyártot
tak. Papirmalóm volt I>kán.
" «
Fő drótfabrika Luipesdorlon. Ké-csinálók Felsőőrben és Kőszegen (az őt i kések
meg ma is híresek). Üveghuta volt Szaldón
kon ét Lék in, de csupán csak kOzOnséges
portékát készítenek itt. Finomabbakat Cseh
országból hozatnak.
Végre a jobbágyi hegyekben valamely
kékes homokkal vegyített agyag találtatik,
melyből a lakosok igen erős kőkorsókat a más
edényeket égetnek a ezeket távol vidékekre
hordják.
Fő tulajdonsága a jobbágyi korsóknak,
melyek egyébbiránt Peterrdorfer Krűge név
alatt Ismeretetek, bogy mindenfele Kait Igen
hidegen tartanak.
Vasmegye kereskedése. .Viszrn .ki min
dennemű gaboptt, dohányt, lent, gyolcsot,
szarvasmarhát, juhot, apró marhát, közönsé
ges posstot, flanelt, bort, gobaoeot, hamnzsirt,
gyOraölatOt, fa eszközöket. Hoz be ellenben
mindenféle fabriktomokat, ooloniálls és orvosi
szereket, vasat, retet, tót, szarvasmarhát, ser
tett, bort stb. A gabonát Stájerországba, Sop
ron be. Szála, Veszprémvarmogyékbe hordja.
A hízott ökör Bécsbe, a ló mindenfelé vitetik.
A posztó most Horvátországba vitetik, ahonnan
szarvasmarhát és sertett hajtanak..
Iskolák. Nevelő Intézetek Vasmegyében.
•A róm. kilheUUtoknáJ mindén parochiában
van egy triviális (közönséges, mindennapi)
iskola, ahol a gyerekeket írásra, olvasásra t
hittanra oktatják. Nemzed Iskola .1—4 taní
tóval van Kőszegen éa Szombathelyen. Gymnatium 0 diák oekotákktt Kőszegen és Szom
bathelyen. Az elsőben (1824 ben) 800 tanu-
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V o n a t o k ér*m*é9+

személy *JÜ

pótr •
pótló
vtgyes
motor
motor pótló
gyora
személy
gyors
motor pótló
személy
gyors
motor
teher szem.
.személy
motor pótló
gyora
gyorsít, sz.
vegyes
gyors
motor pótló
személy
vegyes
gyor
motor
motor pótló
személy

4-06
412
451
501
5*1
6- i5
fr-2
7- 11
8- 32
8-38
845
8'46
10- 30
114/
1150
11- 52
13O0
14-35
1438
1445
1612
17-26
1724
17-30
17-48
19«
2O10
21-01
21-04
21-31
2138
2138
23z5

vegyes
Szombathely
személy
Budapest keleti
személy
014 Pánt
044 Sopron vasár 4» át molorpoilo
személy
706 Szombathely
7-40 Veszprém kulsO . teher szem.
748 Soprotl es. munka.) motor pótló
4C3
•f'.n

807
826
H-30
10-24
1130
1135
1143
1412
14-18
14- 22
1-- 0
l.-SI
15- 57
17 —
1717
1720
19-00
19- 19
1943
20 05
20= I i
20- 58
21-20
2114
2335

Zalaegerszeg
Szombathely

gyén
személy

KE

vegyes

uy.
Zalaegerszeg
Győr
Budapest Sz. át
Zalaegerszeg
Sopron

Pipa vas. nem

18-

Hova?

HonnanT

motor
gyors
gyors. sz.
motor
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lókkal és Beoediktinutok, a másodikban 304, zsidó. Nyelvre nézve 35.874 magyar, 400 né
a Praemonatratensisek oktaitak. A szombat met és külön említi meg a 677 zsidót
Mezővarosok: Oslfi Asszony fa 512 kath.,
helyi Lyceum vagyis philosophiai oskola
1793 ban állíttatott lel s magának a megyé 648 evangélikus, 8 ref ét 22 zsidó, "1188
nek és az akkori sz. gothardi cisterciták apát lakosa volt Vau róm. kath. templom. A régi
jának köszönheti létét Az evang. lutheránusok várnak a nyomai is alig látszanak. Ma 2101
és reformátusok minden anya és leány eklé'- latosa van Ostffyasatonyfának.
Cell (Kis 500 róm. kath..20evangélikus,
siában bírnak egy uépiskolát, ezen kívül Kő
szegen az evangélikusoknak jó gramatikális > 520 lakossal. Szent Benedek rend székhelye,
népes búcsújáró hely. Az egyesült Celldömölk
oskoláik vagyon..
Lakhelyek, lakosok Vasmegyében: 710 nek ma 6221 lakosa van.
Jánoaháza 1821 róm. kath., 7 evangé
népet lakhelyek közül van 1 szab kir. város,
1 püspöki város, 40 mező város, u. m. 17 likus ét 121 zsidó, 1949 lakosa volt Igen jó
magyar, 18 német, 4 horvát, 5 vendestót, 1 dohányt termelnek és szép lovakat tartanak.
német-horvát, 623 falu, 45 puszta vagy major. Ma 4227 lakosa van.
• Miske 284 róm. kath., 189 evang, 423
Népessége 262.592 'élek S így 1 négy
lakos. Sok itt a mesterember. Miske ma a
zetmérföldre 2735 lakos esik.
Vallásokra: 193893 r. kath, 56115 ev., tarvári járáshoz tartozik, átért adataim nin
csenek róla.
(Vége kOv.)
8925 ref., 12 óhitű, 4247 zsidó.
Nyelvekre: 116.629 magyar, 91.449 né
met, 17 632 horvát, 29.645 vendos, 4247 z-idó.
Egy t e l j e s e n uj
>A magyarok a megyének termékenyebb
részét, azaz a keleti rónaságot foglalták el.
vasúti segédtiszti
Termetre nézve középszerűek, de a Kemenesaljaiak valamivel szállasabbak, erőt, izmos,
vidám emberek, a kereskedés miatt többször
jflvén Össze idegen nemzetekkel, szelídebbek,
mint több mát magyar vármegyékben, erőazonnal olcsón eladó.
ssakot negy vétket ritkán köveinek el.«
Dgy latszik ezen. a téren is megváltót- \
Cim a kiadóhivatalban.
tank, sajnos a tények ma máit igaanlnak.
|
. A kemenesaljai tájszavakcól kimerítően
olvashatni a Tud Gyűjt. 1828 iki köteteiben.
Csak att jegyezzük fel még, hogy etek H a  A kiskuti dűlőben 5000 • ö l
vaikban sokszor egész betűket elváltoztatnak,
p. o. borjú helyett borgyu, varjú helyett vargyu tat
Pa poci prépostságról megemlíti az iró,
hogy aat Gelse Margit, Magyar Pál Özvegye
lundálta 1866 ben s egészen a mohácsi ve továbbá a domölki városrész
szedelemig szépen virágzott, de tintán több közepén, közel az ev. templomviszontagságok
TSZ X S S t i ! hoz 3 házhely eladó. Bővebbet
aáivári
Tbereaia jóságáért megosztván, a -szombathee lap kiadóhivatalában.
' lyi és soproni káptalanoknak ajándékozta,oly
móddal, a priori címmel mindig egy t Costos
után jövő szombathelyi káptalanbeli nr é.hesj ttn. Jövedelmet tpétorság van még DomOlkön is, melyei a sz. mirtoni főapát szokta
elajándékozni. Vasmegyébeo elszórtan laknak azonnal ötezer négyszögöl prí
tok protestánsok. Legtöbb evangélikus lakik a
ma szántó, a gőzmalom mellett
; kősségi, tótsagi és kemenesaljai járásokban,
zsidók 9 zsinagógában imádkoznak. a Ctncánál, kertészetre is igen
I
Vasmegye törvényszéke ekkor Kőszegen
alkalmas. Cini a kiadóban.
volt Sobái tolt Dömölkön.
Vasmegyének abban az időben 6 járata
volt: kőszegi, nóraetujvarí. lótaági, valószínű a
mostani szentgotthárdi, vagy zalaegerszegi,
J ó k a r b a n levő
körmendi, szombathelyi éa kemenesaljai.
Kemenesaljái járásban volt 1830. évben ,
ö mezőváros, 58 falu, 10 puszta 36.951 leset P
számmal. Vallásra nézve 14.172 róm. kath.,
12.071 evangélikus,-317 református ét 677
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