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| Család és iskola. 
(Folytatás.) ' 

Az összes játékok közt a legszebb 
s a gyermekek szervezetére s fejlődésére 
legjótékouyabb hatású a labdajáték. .A 
labda a testedző játékok királya. A labda, 
úgymond- Darvl. nemcsak összes izmain
kat gyakorolja, hanem erősíti az izülete-
ket, gyorsítja a vérkeringést, élénkiti 
a bór működését, egyszersmind gyako
rolja az erőt, ügyességet., a/. ítéletet és 
értelmet. (Felinefi. A neveléstudomány, 
203. 1) Egyéb testedző szórakozások 

-nyáron a fürdés, melyet nem lehet 
eléggé ajánlani, az úszás, mely egyrészt 
a szervezet erősödését mozdítja nagy
fokban elő. másrészt a magunk és 
mások életének megmentésénél fölötte 
hasznos; nagyon ajánlatos sport a 
csónakázás, mely azonban veszedelmes 
voltánál fogva gyermekeknek csak fel
nőttek részvétele mellett engedhető meg. 
Télen is lehetőleg csak a szabadba 
küldjük az ifjúságot; ott van szórakozá
sukra a hóvárak építése, a hólahdázás 
sokféle gyönyöreivel; a korcsolyzás, 
mely amilyen Örömöt okoz a/, ifjúság
nak, olyan egészséges hatással van szer
vezetük fejlődésére. 

, . * - - • * • 
• " . . , : * 

Röviden és lehetőleg egyszerű, 
minden szülő által érthető előadásban 
óhajtottam rámutatni arra, milyen mó
don lehet s kell a családnak az iskolá
val közreműködni, hogy a gyermek ne
velésében a lehető legjobb eredményt 
érjük el. Mindenekelőtt kell, hogy a 
család vallását a legnagyobb tisztelet
ben tartsa s vallásos életet éljen ; ezál
tal a gyermek szivében mély gyökeret 
ver Istennek, mint legfőbb tekintélynek 
tisztelete és szeretete. Szükséges továbbá, 
hogy a nevelői tényezők, a család^ és 
iskola a nevelés föelveiben" s lehetőleg 

a részletkérdésekben is a legteljesebb 
egyetértésben legyenek. K célból kell, 
hogy a szülök az iskola nevelői, tanítói 
eljárása, módszere iránt érdeklődjenek 
s az iskolai életben is résztvegyenek 
ugy. hogy az ifjúság pnnepélvein, nyil
vános kirándulásain megjelennek. A 
köiasönöAJíLzalonil^Li^iád^ és iskola 
közt fejleszti, erősíti a gyermekeknek 
szüleik és tanáraik iránti tiszteletét és 
szeretetét. 

A tanulók tanulmányi elóhaladását 
ugy mozdítja elő a család, hogy gyer
mekének testi és szelletní—tehetségeit 
okosan mérlegelve bizonyos munkaidőt 
tüz ki szatírára s ennek lelkiismeretes 
fölhasználását szigorúan ellenőrzi, de 
egyúttal gondoskodik arról, hogy gyer
meke főleg a szabadban folyó játékok 
és testedző gyakorlatok által testileg-
szellemileg felüdüljön. Mindez nehéz 
feladatot ró a szülők vállára, főleg a 
mai társadalmi viszonyok közt; de bízom, 
hogy akiknek az isten a legjobbat adta, 
amit adhat: gyermekeket, azok nem 
riadnak vissza semmi fáradságtól; ha 
néha-néha el is csüggednek, egy tekintet 
a gyermekükre, uj munkára serkenti 
őket, mert szivükben érzik, mit Dupanlóup 
oly szépen fejez k i : -„A gyermek' az 
Isten áldása, az égnek záloga. . - . " A 
gyermek most még gyönge csemete 
gyönge növény, de egy napon majd 
hatalmas, az erény mindennemű gyü
mölcsével ékeskedő fa lesz, mely kelle
mes árnyékát messzire veti. Virágbimhó, 
mely gyönyörű kifejlődést ígér; ha 
már első idejében oly szép, milyen lesz 
majdan, ha minden, bájjal fölékesítve, 
az égnek minden ajándékával díszítve 
kifejlődik, hogy a földnek díszelegjen . . . 
A gyermek a remény, az égnek reménye, 
az örök dicsőség örököse, az Isten 
tetszésének tárgya, az-angyalok barátja 
és—testvére. A gyermek reménye a 

földnek, melynek már is kincse gazdag
sága, melynek ereje s dicsősége a 
jövőben, Reménye hazájának és az em
beriségnek, mely benne újra születik s 
megifjui. Mindenekfelett pedig reménye 
a családnak, melynek- most öröme és 
gyönyöre, a jövőben koronája és ékes
sége" 

Höyyészi Xmatnl. 

HÍREK. 
Eljegyzés. Két szerető sziv egygyé levé

sére nézve történik előkészület szép csendben, 
családi körben. Tory Teruska éljegyeztelésé-
ről veszünk hírt, mely ma megy végbe Forró 
IJIJOS cukorgyári ellenőrrel. Beméljük és kí
vánjuk, hogy a kötendő frigyei Ilymen rózsa
lánca szakithatatlanul övezze. 

Megfellebbezett választás. Pálinkás 
OéZa esperes-plébános az alsósági megyebi-
zottsági tagválasztás ellen fellebbezést nyújtott 
be azon *a címen, hogy a megválasztott llayer 
1 jijos kisköcski bérlő nem lakik még két éve 
Vasvármegyében. 

Hymen. Fényes esküvő- volt nov. 27-én 
a jánosházai róm. kath. templomban. Bődy 
István dukai földbirtokos bájos leányát, 
Emiliát vezette oltárhoz Vehofsics ' János 
nagy falvai jegyző. A diszcs nász menetet és 
az esküvőt nagyszámú és előkelő közönség 
nézte végig. Hosszú, életet és tartós boldogi 
ságot a frigyhez. 

Rendkívüli vármegyei közgyűlés. Be-
zerédj István dr. főispán a törvényhatósági 
bizottság tagjait december ho 2-ik napjának 
délelőtti fél 10 órájára rendkívüli közgyűlésre 
hirta össze. A rendkívüli közgyűlés tárgyai 
lesznek: 1. A törvényhatósági bizottságnak 
1008 január 1-én kezdődő megbízatással v. ló 
megalakulása. 2. A kijelölő választmány meg
választása. . . 

Iskolaiétesités. Keled nevezetes köz
ség volt eddig is és most még nevezetesebbé 
vált. Eddig azérl tett hírnévre szert, mert 
nem volt iskolája, a civilizátió * hódító ha
talma azonban a kelédi erődöt—is bevette, 
minek következtében most iskolát építenek ott. 

Mezőgazdasági cselédek jutalmazása. 
A földinivelésflgyi miniszter a folyó évben 
azok közül, akik egy" gazdánál vagy urada-

R A C Z 
épület és bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szemben), 

Elvállal mindenféle asztalos munKát 
s azt a legszolidabb kivitélben jutányos j 
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lumnál hosszabb ideig szolgállak, néhány 
gazdasági Cselédét jutalmazni óhajt. A föl .pán 
megkeresésért » vasmegyei gazdasági egye
sület fogja- á jutalmazása érdemes cseléde
ket kijelölni. F-lhivatnak ennélfogva mind
azon gazdasági cselédek, akik a jutalmazásra 
igényt tarthatnak es meg jutalmazásban.nem 
részesültek, hogy a községi elölj-aroság álla! 
láttamozott szolgálati bizonyítványukat f. evi 
december h" 15-ig a vasmegyei gazdasági 
egye.-iilet igazgató-titkárához Szombathely n-
bekiildjik 

>A soproni diákok.- A soproni lyceum 
f. hó '21-én tartoll jubileumára Tompa Kál
mán fenti cimen egy költemény! szerzett és 
"szavalt, mely rendkívüli halast kellett az ün
neplő közönségben. A verset, mit alább köz
lünk, olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

L e g e n d á s múltnak I.injait forgatva 
- E l ő t t e m • i l i lnk l-iiiulii'tü- nevek; ^ " - -' 

Előttem álltok, s látom, mint küzdtétek .' 
Ui egytöl-cgyig azt a nagy nevel! 
S rajongva nézem: százados romokból '' 
.Miként tőr utat egy inagyarvilág . . .;• 
Amelyben csillag s üstökössé válik 
Zengő nyelvén: .a soproni diák. 

Zengő. iiiagyar-uytsh: szazados.nitn.uk közt 
.Melynek faluban a madár se költ. 
.Magyar dal. ének, mely az ég fele száll 
S megrázkódik az ezeréves föld. 
A százados rom uj falakra vágyik 
.Mert nem nő rajta csak penész virág . . . 
S un uj falat vág s . u j szellemet terjeszt 
Zengő nyelvén: a soproni <tídk! 

Magyarság vára: mint fúló lüz terjed 
S csati ál. a "falvak s kéklő bérceken _ 
Rákóczi "jött igy s villa Becs falat meg 
Mint hat e szó a germán népekén. 
.Magyarság vára! Ind az idegennek 
Csak vendégkénen jut már a virág . 
Hol a bilincs? mely ezt igy el né türjé? 
S bilincstől se fel: a soproni diáki 

.Magyarság vara: Ks megindul utján 

.Miként Csabának hadvetö hada. 
Mi a magyarV ha verszerezle lölilen 
.Mar azl sé tudja mi dajka dala? - ' 
A jöti-ment élhet az anyanyelvével V . i 
De a magyarnak még j„ szót sem á*?-
Nem ugy! és lelket lángra gyúlni érzi 
Zengő nyelvén: a soproni diák' 

Mienk e vár, mint ez a föld mienk itt 
S e várnak nyelve jogosan magyar! 
S a* ősi tölgyek megremegve hallják 
Mint zúg. dörög s zeng ajkukon •« dal. 
Az cdtár kép is majd huny meg nem indul 
Amint elzengik a magyar imát. 
l)e mind hiába! Istent igy dicsen 
A múltban már: a soproni diák' 

De un mi zajlik Erdély bérc határán? 
Tanyát ütött egy vándor vig csapat! £ ? i 
Színészek! mondják —. most vették kezükbe 
Először az- ö vándor botjukat - . t j 
S alig kel híre, itt egy lelkes ifjú 
Megírja az első Tragédiát, ^'•%tmmm. 
l-ejálszák rögtön s nemcsak drámaíró, 
I)e színész is: a soproni diák' 

Berzsenyi, Székács. ,-Vjkay, Kiss, Asbóth. 
l-akos. Ihász s a Véssei -fiuk 
Kik a babér és dicsőségben úsztak 
Hpgy lö.l legyen a rögös vándor ut. 
Nagy őseink ók! kikre ihletette;: 
Tekinthet vissza <ez a kis világ . . . 
Meri itt ahol a né t múzsa székelt 
Magyar színész: a soproni diák' 

Ks mind' akik mo.-t multak tengeriben 
Kürödtök írók. kicsinyek nagyok. 
S-kiset a múltnak lelkes telte ihlel 

..Katedrán álló S szúszéki papok. - ~" . 
Az ajkatokkal büszkén hirdesselek 
Hogy megértsék a késő unokák 
Hogy zászlójára láligbetükkel irta 
A magyar szol: a •tsopfoui diák' 

S h al.ik -már most kesö unokái 
Lehettelek, az ós nagyoknak itt. ' . 
> me. gyermek ésszel ineg nem értenétek • 
A magyarságnak, lelkes papjait. 
II.i majdan eljön, az a kor halára 
Midőn más nem'" lesz e-ak .magyar világ 
Gyönyörtől ittas kebellel zengjelek: 
Magyar volt nüiidig - laz is lesz örökké 
Miként a múltban: a soproni diák' 

Veteránok karácsonya. A hatóság 
jóvoltából gyűjtést indítottak. Az alispán a 
jegyzőkhöz felhívási intézeti aziránt, hogy 
48-as -honvédéi.nk karácsonyát kellemessé 
teve. Sttományokal gyűjtsenek,- HissZÜk, hogy 
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[ közlése mellen forduljanak közvetlenül | . a t y 

István miniszteri osztálytanácsoshoz Fiume 
(Európa szálló.). 

Bün és bűnhődés. 
(Elbeszélés). 

írta: Bevirdy Gynla. 
(Folvtatás.) ' 

S közben mosolygott. De hogy kén\sze
neiéit volt a mosoly, a detektív szemeit nent 
kerülte cl. _ . 

Biic-uzotl Adorjánház.ytól és a lakásból 
kilépett Nem lelt több megjegyzés! a dologra, 
csak az utcán dörmögte: -

' — Engem nem ámítasz el uracskára; 
Ha le mar örült vagy és nem vigyázol ma
gadra, majd vigyázol magadra, majd vigyázok 
én. Igaz. hogy semmi közünk egymáshoz.-de 
engem izgat a dolog. Mit is montloTt az.öreg 
1-ÍIIH : Í«V »••»•.• ma ' 4 órakor -a-ligel északi 

Feszülj hát lantom minden egyes húrja, 
Mig büszke fővel nézek szerteszét: 

~S a legszebb dalnak dallama fakadjon 
Elzengeni nagy-őseink nevét 
Mert őseink! szent őseink valának 
Kik lelkük lelkét nekünk ddozak. 
S ezek k .-: : - k az igek izmával 
Az a sok lelkes soproni diák I 

hazafias polgáraink nem "lógnak szükmarkos-
kodni akkor, midőn II szent haza hoslelkü 
védelmezőiről vau s z o . ~ . - . 

Veszett kutya (lenesen Höbn Vilmos 
vadászkutyája megveszett, és Mersén több 
más kutyát is megmart A veszett és meg
mart kutyákat kipusztították 

& jánosházai polgári daloskör dec 
4-éii ke.-di me- énekóráit. A karácsonyi ünne-
|»ek alkalmával az. Istentiszteleteken fog közre
működni. Erre készül. Mint eddig, ugy ezután 
is dicséretesen fog működni. 

Sztrájkok. (iyflrOtt a mull héten há
rom nagy gyárban, a' vasúti málházok között 
és egy nagy .építkezésnél volt sztrájk és 
bojkott. A vasutasokat elboesajtolták és eskü-
szegésert bepöröhk, a vaggongyár IS*' mun
kásnak adta ki munkakönyvét. íme, télviz-
idejen 20(1 munkanélküli férfi.'legtöbbje csa-

• ládiis is! ilyen az oktalan sz.'rajk gyümölcse. 
Iskolavizsgalat. Járásorvosunk a héten 

Jánosházán sorba járta az iskolákat a szem-
vizseálat inegejtese miatt Szembeteget nem 
talált, de néhány terem túlzsúfoltságát kifo
gásolta s sürgős intézkedési kívánt I !sak he
lyeselni" tudjuk az. ily- szigorú egészségügyi 
ellenőrzést, meri az államnak mostoha gyer
meke úgyis- az egészségügy, ha. a haló
sági szemelvek- ily lelkiismeretesen leijesitik 
kötelességüket, ezért teljes elismeréssel adó
zunk. I'res terem van. de nincs tanitó, írja
nak ki azonnal pályázatot tanítói állásra.. — 
Nekünk nem lesz mostoha gyermekünk az 
egészségügy. 

Visszavandorlo munkasok. i.Munkásl 
keresők figyelmébe.) Tudvalevő dolog, hogy a 

•nagyjimerikai vállalatok ezerszámra^ küldik 
él gyáraikból" az idegen munkásokat. |3efc • 
most nagy .tömegekben vándorolnak haza, 
Amerikából épen mostanából indult el egy 
nagy hajó, mely egymagában 21RKI kereset-
nélkül maradi magyar yisszayándorlót hoz 
haza Akiknek tehát] munkásokra volna sz.ük-

légük azok akár sürgönyileg is. feltételeik 

. sarkába hajlat úrnője. Most fél négy van;' 
j Villamoson 15 perc alalt kiunl vagyok, a 
I lobbii pedig titiijd meglátom. 

A derék detektív nyomban fel is ült egy 
villamosra, 

j . VIII. 

j ' Az összeütközés 
Adorjánházy, felesége és Ilonka kikocsi

káztak. Az eső. még egyre szemetelt, de 'fik a 
j zarl kocsiban védve voltak. 

— Hová is menjünk tulajdonképpen! 
kénlé Adorjánházy feleségétől. 

Azt hiszem jól állítottam össze a 
mai programmol. A fasoron végig Város-, 
ligetbe. Ott a sürü fák közelében leszállunk, 
az erdőben égy kis sélát teszünk, az esőtől 
is lehetőleg védve leszünk, aztán, ha meg
elégeltük a sétát, kocsira ülünk és Gcrhadhoz 
hajlatunk. Helyesled Ilonkám? . jsj 

— Mindent, amit tész. Te vágy az én 
fiatalabb anyácskám, 

Adorjánházy kiszólt a kocsisnak, boti 
hajtson.- _: . •' . » . ».-' 

Kinézlek azután az ablakon. Négyre j á r -* 
rán az idő, kávéházba igyekező emberek ha
ladtak a járdán. A nyüzsgés is élénkülni kez
dett. Adorjánházy észre sem vélte. Gondola
taiba merült. Tekintete húgán pihent Szint*-, 
merev volt a nézése s csak akkor ocsúdott 
fel. mikor felesége szólt hozzá: 

— Oly elfogultnak látszol Józsim. A 
kellemetlen idő tett ily lehangolttá? avagy az 
iménti látogató? 

Férje mosolygott Tépelődése egyszeri* 
eltűnt Az a nyugodt, boldog férfi lett, akinek 
felesége -mindig ismerte. — 

— Uh! Dehogy. Ha lehangoltnak hiszesz, 
csalódul. Azon merengtem, hogy a jó Isten 
mennyire szeret engem, mert nekem adott 
tégedet Alice. Mikor még hallgató voltara, at 
volt mindig a vágyam, hogy egy engem sze-. 
rető leány legyen a feleségem. Ideálisan g0""... 

[ dolkiidtam luilidrgTa-szffétf'az érzehwi. . 
restem. S'ráíg mások " tanulmányaikat befe
jezve parthie vadászok lettek s tübbé-kevésbW 
szerencsés helyzetre jöttek ezáltal, én meg
mosolyogtam a dőréket kik boldogulásukat* 
vagyonhoz kötötték. 

Tudom Ilonkám, hogy tégedet is erdekei 
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SZVOBODA KAROLYNE 
csemege különlegességek és füszerkereskeflése 

• f e k e t e l i t i i v á l i o z , 

Cze l ldömölk . ^g&~^~^*S^l 
é téma. komoly, életbevágó igazságokat lehet 
leszórni az életlelenségekböl. De nyugodt lé
lekkel mondhatom, hogy bárha az emberiség 
javarésze csakis a pénzt, a vagyont tekinti 
életcéljának, alléikul. |ingy azért elílélnék. 
vagy megvetnék őket — '.annyira megszokott 
már a tény. (az arany fénye különben is sok 
mindent megbocsáttat i, én mégis az lice-íilöm 

_üazán. aJdJfj.tikori idealismásáéri még'- fcrii~ 
kuniban is hevül és azon igyekszik^ hogy_n$ 
csak mások, üe saját maga előtt is makulát
lan legyen. Gondoljatok csak vissza a bálokra. 
Nektek sok táncostok volt mindig. Hozzád 
Alice, mikor a medikus bálon először talál
koztunk, alig juthattam. A sok hódoló egész 
kort képezett körülted. ÉiTégy '.véletlen utján 
ismerkedtem meg veled A cigány ;.j tourt 
kezdett és léged édesanyád hivott. Te nem 
vetted észre csak én. Hozzá mentem, béinti-
tattani magam és kénlém: lein lehelek-e 
szolgálatára? Édes anyád azt monda, mond
jam meg néked, hogy a tour után Béldy fő-
biröné akar megismerni léged. Én rohantam 
hozzád, hogy átadjam az izeneteV Igy ismer
kedtünk meg. Azután egymásután jött min
den. Táncoltam veled és egyszerre csak sze
meink találkoztak. '£#- nem tudtad ki, mi vá
gyok én. Kn is csak téged lát! alak . . . mond 
jara-e tovább, hogy sziveink mégis megértet
ték egymást! Az idealizmus az .adott' téged 
énnekem, az adott enuem'tenéked. ' 

A visszaemlékezéstől remegő hangon 
monda ezeket Adorjánbázy és Aücé„egy forró 
kézszorítással felelt. 'T' 

Kocsijuk akkor már A fasor végén járt; 
kiértek a ligetbe. Ott kiszálltak és sétálva ha
ladtak a fák alatt. 

Nem messze tőlük állt meg.egy batár, 
Sédeyné szállt ki abból. 

Adorjánbázy első meglepetésében kala
pot emelt előtte. 

Felesége reá nézett, gondolkodni látszott. 
.Majd lassú hangon megszólalt: 

— Ismered e nőt? • _•_ 
— Igen. Sédét: nagybirtokos felesége. 
— Délelőtt Tolnay társaságában láttam 

és te akkor azt mondtad, liogy-nem ismered: 
.— szólt Adorjánházyné fájó szemrehányással. 

(Folyt köv.) 

R a k t á r o n t a r t a legjobb minőségű 
kávékat I kilo 2*40 fillértől" felfelé, legunomabbj 
Orosz és Karaván teát, teasüteményt, gyümölcs 
és déligyümölcsöt, sajtokat, hideg felvágottakat, 
fristöltésti gyógy és ásványvizekel, úgyszintén et-
v.iiui gardinetek elkészítését és halak díszítését, 

i leglzlésesebben bármilyen ünnepélyes 

I k a l m a k r a . 

1 
T á j é k o z t a t ó . 

T A L I S M A N 

Nézze ugy ahogy akarja: 
Azt nem lehet, elvitatni, hogyai'ay-

3 fele Sodener Minerál pastillák löbb mint 

a 2D.éy ota.'a nyak és a gége meuhülesé-
nek minden formájánál letiyesen kitiiii-

9 lek és hogy a legnehezebb katarrus gy<>-
3" gyitására millió és millió-ember azokat 

épp oly lenyes eredménnyel használta 
és használja most is. A Fay-féle valódi 
Sodener égy' háztartásból se hiányozzék, 
hogy mindig kéznél legyen. Dobozonként 
t 2:> Ke i t mindennlt kapható. Utánzók
tól óvakodjunk és kérjünk állandóan 
»Kay-'féle valódi SodenerL. 

gynOkSég Magyarország és Ausztriára: 
WIEN, IV. Gr. Neugasse 27. 

H i r d e t é s e k é t 
felvesz a kiadóhivatal. 

Könyvkötészethez: 
szükséges gépek és egyéb felszerelések 

haláleset miatt jntányos áron 

— e l a d ó k . = 
Az üzletet saját kezelésem alatt mélyen le
szállítón árakkal tovább folytatom, miért is 

kérem a l . közönség szíves pártfogását. 

Özv. Zsigmond Istvánná. 

Mikulásra! 
Legalkalmasabb bevásárlási forrás 
Szvobod'a Károlyné csemege és fii-
szer-áru csarnoka .a »fekete kutyá

hoz. Celldömölkön,'.' 
10 daki sálon cikorki . 

~1A ".rj— faltftrt iDitayftré. 
10 iprt »flt»mény— 
1 kilo szaitos hordó-füge 
J „ i t í - ^ - j 

30 lillér. 
2* „ 

Hubert Samu vendéglője a .Bárány.-hoz 
Sági-UtCa. 

Horváth János kovács, Magyargeiics. 
Jánosa Pál cipész, Ferenc József-utca. 
Klein, .laküb kávés, Uj-kávéház, Kossutt.-u. 
'Kalffl tiyula cipész, Krzsebei-n. 
Krausz Mihály mészáros,Sági-u. 
Kiniczky Lajos mulakatos, DöinöJki-utca. 
Király József kömives es építkezési vállal

kozó, Jánoshaza. 
Kondor József s i rkőraktára Kossutli-utca. 
Löwenstein J: é s fiai divataraháza, S/.ent-

hánimsag-tér. . 
-Lamthert József kéményseprő, Sági-utca. 
László Ferenc vendéglős, Celldömölk, 
llikus Kornélné fodrász és borbély, Kossuth 

l.ajos-utca. . . . _ . 
Módok József építő. Állandóan iragy cement-
raktár. Uj-telep. • . 
Mészáros János vendéglős, .iiriir.-szállmia 

Vasúttal szemben. 
Mor Gyula kereskedelmi és mnkertétii, 

Kórház-o. 
, .Marschall Pál vendéglős, llyör, Tereki-iiti a. 
[ Mizeri István asztalos, Pápai-utca. 

Máté Antal vendéglős, .lúmjna.-szillnna, 
Kossuth Ijijos-utca. . 

Magdics Rudolf vendéglős Jánosháza. 
Németh Márkus divatáru-kereskedő Szent-
" hároinság-tér. 
Nemet Ferenc kávés Győr Krzsébet-kávéh iz. 
Nagy András vendéglős -Magyar Kiralj 

szálloda.- Vasúttal szemben. 
Patvi Jónás bádogos Vásár-utca. & 
Hosenheim Ferenc épület- és géplakalos 
' Sági-utca. .. . 

tteif Dávid cipész KoaSuih Lajos-utca. Cipfl-
raktár. 

Id. Keich Imre áCS Korház-utca. 
Rothschild Dávid vendéglős. Ság. 
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- és ecnt 

szeszgyári raktára Dömölki-u. 
Sebestyén Sándor vendéglős Kisköcsk. 
Simon S.un 1. répület- és mulakatos Kossut!, -a. 
Singer Ignác mészáros Kossuth I-ájos-ulca. 
Spieller Ede Üveg- és porcellán kereskedése 

Épület üvegezés Szt Háromság-tér. 
Sikos István férfiszabó Jánosháza. 
Szigeti György cserepes Ság 
Schöntág Márton szállító Kis-ulca. 
Szabó István patkoló- és kocsi-kovács 

Jánosházán. 
Szvoboda Károly íüszer és csemege keres

kedő Kossuth l-ajos-utca: ' : . 
Szalay Gyula épület és bútorasztalos. Te-

mélkezési vállalkozó. Sági úlca. 
Ifj.-Tory György vendéglős^ Szt.-Háromság-téfc 
Tóth Antal férfi szabó Vásár-utca 
•TiliánvT Béta Bolniriszatlo S.ágirulc'á.. 

56 
Mikulások drb-ja 50 fillértől kezdve felfelé. 

Vizléndváy Józs eTepHon^'domötK 
Vadászi Pál vendéglős Izsákfa. 
Várlaky Béla -Hungária szálloda- a vasút 

közelében. "' •' 
Vendler' Lajos bádogos Sági-utca. 
Zsoldos Antal sörcsarnoka Kossuth-u. 
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lumiHil 'hosszabb áléig szolgáltak, néhány 
gazdasági cselédet jutalmazni óhajt. A főispán 
megkeresésére a vasmegyei gazdasági egye
sület Fogja a jutalmazásra érdemes cseléde
kel kijelölni. Kelhivaliiak ennélfogva mind
azon gazdasági cselédek, akik a jutalmazásra 
igényt tarthatnak és még jutalmazásban nem 
-n.-zivirlek. ho^v i közscv.1 elöljáróság alt d 
láttamozott-szolgálati bizonyítványukat - f. évi 
december hó lö-ig a vasmegyei.—gazdasági 
egye.-iilet igazgató-tilkárálinz Szombathelyre 
beküldjek. 

A soproni diákok.- A soproni lyceum 
- f. Iii> 21-éu tartott jubiletiinára Tompa Kál

mán "fenti címen ejty kölleméilyl szerzett és 
. szavalt, mely. rendkívüli halasi keltett az ün

neplő közönségben, .A versit, mit alább köz
lünk, olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

legendás múltnak lapjait forgatva j 
Kloiteni álltok láiejlietns nevek: 
Kiöltem álltok, s'latom, miül kiizaltétek 
Ki egytől-e°gyig-az4 a nagy nevet! 
S rajongva nézem: százados romokból 
Miként tör utat egy magyar világ . . . . 
Amelyben csillag-s üstökössé válik 
Zengő nyelvén: a soproni diák 

Zengő magyar nyelv! százados rumok közt. I 
.Melynél, falában-a'madár se költ. 
Magyar dal. énei, mely áz ég fele száll I 
S megrázkódik az ezeréves föld. i 
A százados rom uj falakra vágyik -
Meri nem nö rajta csak penész virág . . . I 
S ím uj falat vau s uj szellemet terjeszt j 
Zengő nyelven: a soproni diák.' . • 

Hagyarság vára: mint futó tüz terjed * 
S csap ál a falvak sJíéklö bérceken.. 
Rákóczi jött igy s vitta~Bécs falát meg l 
Mint hat e szó a germán népeken. 
Magyarság vára! Imi az idegennek ' 
iNak vendégképen jut m á r a virág . ; . 
Hol a bilincs? mely ezt igy el ne tűrje? 
S bilincstől Se fel:"a Soproni diák' 

Magyarság vara: Es megindul utján 
Miként Csabának hadvéróLhada. 
Mi a magyar? ha verszcrezle földén 
Mar azt se tudja mi dajka dala? 
A jött-ment élhet az anyanyelvével? 
De a magyarnak még jó szól sem ad? — 
Nem ugy! és leikel lángra gyúlni érzi 
Zengd nyelven: a soproni diák' 

Mienk e var, mini ez a föld" mienk itt 
S e várnak nyelve jogosan magyar! 
S az ősi tol nyék megremegve halljak 
Mint lóg, dörög s zeng ajkukon a dal. 
Az oltár kép is majd hogy meg' nem indul 
Amint elzengik a magyar imát. 

•De mind hiába! Istent igy dicsen 
A múltban mar: a soproni diák' 

De un ini iajlik Erdély bérc határán? 
Tanyát ütött egy vándor víg csapat! í f i 
Színeszek! mondják —. most vették kezükbe 
Először az ö vándor botjukat. .^g-
S alig kél híre, itt egy lelkes ifjú . 
Megírja az első Tragédiát, s.&ilff 
I.ejátszák rögtön s nemcsak drámaíró. 
De színész is: a sojironi diák' 

Berzsenyi,"Székácsr .Vfkay. Kiss. Asbóth, 
Lakos. Ihász s a Véssei link 
Kik a babér 'és dicsőségben 11-ztak 
Hogv tö.t legyen a rögös vándor nt 
Nagy őseink ők! kikre ihletette:: , 
Tekinthet vissza ez a ki- világ . . . . 
Mert itt alrol a német múzsa székelt 
Magyar színész: a soproni diák! 

Ks mind akik 1110.-1 múllak tengerében 
Kürödtök írók. kicsinyek nagyok. 
S-kiket a múltnak lelkes telte ihlet — 
Katedrán álló s szószeki papok, 
Az ajkatokkal: büszkén hirdessétek 
Hogy-megértsék a késő unokák 
Hogy zászlójára, lángbelükkel ina 
A magyar szól: a soproni diák! 

I 

i l j ' hat lantom hiinden egyes 'hurja.' 
Mig büszke fővel nézek szerteszét: 
£ a legszebb dalnak dallama fakadjon 
Elzengeni nagy őseink nevét 
Mert őseink! szent Őseink valának 
Kik lelkük lelkét nekünk "áldozat 
S ezek közt elsők aü igék szavával: 
Az a sok lelkes soproni diák! 

S ti a! ik már mustjo'.-ö unokái 
Lehettetek az ős.nagyoknak itt. 
S még gyermek.ésszel meg nem értettétek 
A magyarságnak lelkes papjait. 
Ha. majdan eljöt) az a kor halára 
Midőn más néni lesz e-ak niágy.'ir világ 
Gyönyörtől ittas kehéből zengjétek"" 

y.'n 10I1 mindig—s- lesz -örökké. ' • 
Miként a múltban: a soproni diák' 

Veteránok karácsonya. A hatóság 
jóvoltából gyűjtést, indították. "Az "alispán a j 
jegyzőkhöz felhívást intézett aziránt, hogy | 
4S-ás honvédeiók karácsonyai kellemessé '| 

-u>**,: Mdomái(yokat-4u üjlseuek. Hisszük, hogy j 
házalni- polgáraink nem fognak szükmarkns-—j 
kodni akkor, midőn a szóul haza hoslelkii | 
védelmezőiről van szó. 

Veszett kntya. Gáncsén Hőim Vilmos 
vadászkutyája megveszel 1 és Mersén_ több j 
más skutyát is inegniut. A veszett és még- | 
mart kutyákat kipusztították. 

A janosházai polgári daloskör dec 1 
4-én ke.-di nie- énekóráit. A karácsonyi ünne- , 
p<ek alkalmával tíz Istentiszteleteken fog közre
működni. Krre készül. Mint eddig, ugy ezután 
is dicséretesen fog működni. 

Sztrájkok. Gyötrött a mull héten há
rom nagy gyárban,' a vasúti málházok között 
és egy nagy építkezésnél voll sztrájk és 
bojkott. A vasutasokat elbocsájtották és eskü
szegésert bepörölik, a vaggongyár 18n mun
kásnak adta ki munkakönyvét*' Íme, télviz-
idejen 2G0 munkanélküli férfi, legtöbbje csa
ládos is-' Ilyen az. oktalan sztrájk gyümölcse. 

Iskolavizsgalat. Járásorvosunk a héten 
Jánoshazán sorba járta az iskolákat "TT szem-
vizsgálat megejlese miatt. Szembeteget nem 
talált, de néhány terein túlzsúfoltságát kifo
gásolta s sürgős intézkedést .kívánt. Hsak he
lyeselni tudjuk az ily szigorú egészségügyi 
ellenőrzést, mert az államnak mostoha gyer
meke úgyis az egészségügy, ha a ható
sági személyek ily lelkiismeretesen teljesitik 
kötelességükéi, ezért teljes elismeréssel adó
zunk, í 'res terem van. de nincs tanító. Írja
nak ki azonnal pályázatot tanítói állásra. — 
Nékünk nem lesz. mostoha gyermekünk az 
egészségügy. 

Visszavandorlo munkasok. 1.Munkást 
keresők figyelmébe.) Tudvalevő dolog, hogy a 

közlése mellett- forduljanak közvetlenül |,akT 

István miniszteri osztálytanácsoshoz l'iunte 
(Európa szálló.) 

Bün és bűnhődés. 
: Elbeszélés). 

Irta: Bévánly Grata. 
í F o l v l a ú s . ) 

S-közben mosolygóit. De hogy kénysze
redéit volt a.mosoly, a detektív szemeit nenj 

| kerülte el. 
Búcsúzott Adorjánházylól és a lakásból 

''kilépett. Nem tett több megjegyzést a dologra, 
csak az utcán dörmögte: 

— Engem nem ániilasz el uracskára. 
Ha le már örült vagy és nem vigyázol ma
gadra, majd vigyázol magadra, majd vigyázok' 
én. Igaz. hogy semmi közünk egymáshoz, de 
engem izgat a dolog. Mit is mondoH az öreg 
kocsis? Hogy ma 4 órakor -á liget északi 
-aik.ii:i h.!;':o—uroöjo. Must fél négy van. 
Villamoson 15 perc'alatt kitint vagyok, á 
többit pedig majd meglátom. 

A derék detektív nyomban fel is üli egy 
villamosra. . ' - _' ' 

VIII. 

él(.%|raikb<ir~az jitégtn -munkásokat,-::Ezek-J 
most nagy tömegekben vándorolnak haza, 
Amerikából épen mostanából indult el egy 
nagy hajó, mely egymagában•' 2000 kereset
ijeikül maradi magyar, visszavándorlöt hoz 
haza Akiknek tehát munkásokra volna szük-

légük azok akár sürgünyileg is. feltételeik 

Az összeütközés. 
Adorjanházy. felesége és Ilonka ki kocsi

káztak. Az eső ínég egyre szemeteli, de ők a 
zart kocsiban védve, voltak. 

— Hová is menjünk tulajdonképpen; 
kérdé Adorjanházy feleségétől. 

— Azt hiszem jól állítottam össze a 
mai programmot. A fasoron végig Város
ligetbe. Ott 'a sürii fák közelében leszállunk, 
az erdőben egy kis sétát teszünk, az esőtől 
is lehetőleg védve leszünk, aztán, ha meg
elégeltük a sétát, kocsira ülünk és (ieibadhoz 
hajlatunk. Hclyesled Ilonkám'? 

— Mindent, amit tész. Te vagy az én 
fiatalabb anyácskám. 

Adorjanházy kiszólt a kocsisnak, hová-
hajtson. 

Kinézlek azután az ablakon. Négyre jár
ván az idő, kávéházba igyekező emberek ha
ladtak a járdán. A nyüzsgés is élénkülni kez-
dett. Adorjanházy észre sem vette. Gondolás; 
tatba merült. Tekintete bugán pihent. Szinti 
merev volt a nézése s csak akkor ocsúdott 
fel, mikor felesége szólt hozzá: 

— Oly elfogultnak'' látszol''' JÓZMÍII." * 
kellemetlen idő tett ily lehangolttá? avagy« 
iménti látogató? 

Férje mosolygott. Tépelődése egyszerre 
eltűnt. Az a nyugodt, boldog férfi lett. akinek 
felesége mindig ismerte. 

.— Oh! Dehogy. Ha lehangolüiak lószesz, 
csalódni. Azon merengtem, hogy a jó Isten 
mennyire szeret engem, mert nekem adott 
tégedet Afice. Mikor még hallgató voltain, ai 
volt mindig a vágyam, hogy egy engem.**" 

nagy amerikai vattaiatok á f t foá^Ht . kUjttik [jfájl .leány legyetua. feleségem. Ideálisaii.gon-
-dolkodtam mindig; a szivr t í^azréReini^l*-
restem. S mig mások tanulmányaikai befe
jezve parthie vadászok lettek s többé-kevéshW 
szerencsés helyzetre jöttek ezáltal, én ateg-
mosolyogtam a dőréket, kik boloogulá-ukat* 
vagyonhoz kötötték. 

Tudom Ilonkám, hogy tégedet is erdekei 
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SZVOBODA KÁROLYNÉ 
csemege különlegességek és füszerkereskedése 

a f e k e t e k n i r á l i o z . 

Czelldömöik 

e uina. Komoly, életbevágó igazságokat lehet 
leszűrni az élcllelenségekbőh De nyugodt lé
lekkel mondhatom, hogy bárha az emberiség 
javarésze esakis a pénzt, a ,vagyont 'tekinti 
életcéljának, anélkül, hogy azért elitélnék, 
vagy megvetnék őket. — annyira megszokott 
már-.a tény, (az arany fénye különben is sok 
mindent megbocsáttat i, én -mégis az becsülöm 
igazán, aki ifjúkori idealismusáért meg férÜT 
kiirabari is hevül és azon igyekszik, hogy né 
csak inasok, de saját maga elolt is makulát
lan' legyen. Gondoljatok csak vissza a bálokra. 
Xektek sok táncostok volt mindig, Hozzád 
Alice,mikor a medikus bálon először talál
koztunk.: alig juthattam. A sok hódoló egész 

.kort Képezett. körülien, hnlvgy véletlen uljan 
ismerkedtem meg veled. A cigány '„j lourt 
kezdett és téged édesanyád hívott. Te nem. 
vetted, észre csak én. Hozzá menteim bemu
tattam magam és. kérdéin: i etnlehetek-e 
szolgálatára? Édes anyád azt monda, mond
jam meg néked, hogy a tour után Béldy (ő-
birőné akar megismerni téged: Én rohantam 
hozzád, hogy átadjam az izenetel. Igy ismer
kedtünk meg. Azután egymásután jött min
den. Táncoltam veled és egyszerre Csak sze
meink találkoztak. Te nem tudtad-ki, mi va
gyok én. Én is csak léged láttalak . . . mond 
jam-e .tovább, hogy sziveink, mégis megértet
ték egymást! Az idealizmus az adott téged j 
énnekem, az adott engem leneked. . 

A visszaemlékezéstől remegő hangon | 
níóudá ezeket Adorjánházy és Alice egy forró 
kézszorítással felelt. . - / . : f 

Kocsijuk akkor már* a fasor végén.járt;' | 
kiértek a ligetbe. (Itt kiszálltak és sétálva ha
ladtak a fák alatt. 

Nem messze tőlük állt meg egy batár, 
Sédeyné szállt ki abból. 

Adorjánházy első meglepetésében kala
pot emelt előtte. - -

Felesége reá nézett, gondolkodni látszott. 
-Majd lassú hangon megszólalt: •• 

— Ismered e nőt? ' 
tgenrSédey TTágybirtokos felesége. 

— Délelőtt Tolnay társaságában láttam 
és te akkor azt mondtad, hogy nem ismered: 
'.— szólt Adorjánházyné fájó szemrehányással. 

'(Folyt köv.) 

R a k t á r o n t a r t á legjobb minőségű 

kávékat 1 kilo 2*40 fillértől felfelé,, legfinomabb. 

Orosz és Karaván teát, teasüteményt, gyümölcs 
• - déligyümölcsöt, sajtokat, hideg felvágottakat, 
fristöltésfi gyógy és ásványvizeket, úgyszintén eL 

vnil.ll gardinetek elkészítését és halak díszítését, 
a legizlésesebben bármilyen ünnepélyes 

alkalmakra. 

1 

- 0 

>-

T A L I S M A N 

Hfa-detetsekéf 
felvesz a kiadóhivatal. 

Nézze ugy ahogy akarja: 
2 . .Azi lieiu leheJ^elvitaün^Jiogy.a.Fay-
a féle .Sodener Minerál pastillák több mint 

3 - 20 é.v -óta a nyak ó> a gége meghülésé-
3 ' nek minden formájánál.lényesen kitűn
ői lék és hogy a legnehezebb katarrus gyó-
^ gyitására millió és millió ember azokat' 

épp oly fényes eredménnyel használta 
és használja most is_A._Fay-féle valódi 
Sodener egy háztartásból se hiányozzék, 
hogy mindig kéznél legyen, Dobozónként 
1 25 Kért inindénáit kapható. Utánzók
tól óvakodjunk és. kérjünk állandóan' 
.Fay-féle valódi Sodenert. _ 

gyuökség Magyarország és Ansztriára: 
¥IEN, IV. Or .Veugasse 27: 

Könyvkötési ethes 
szükséges gépek és egyéb felszerelések . 

' haláleset miatt jutányos áron 

— e l a d ó k . — 
Az üzletet saját kezelésem alatt mélyen le
szállított árakkal tovább, folytatom, miért is' 

. kérem a i . közönség szíves' pártfogását. 

Özv. Zsigmond I s t v á n n á . 

Mikulásra! T 

Legalkalmasabb bevásárlási, forrás • 
Szvoboda Károlyné 'Csemege és fii
szer-áru csarnoka a »fekete kutya- ' 

. .... 'hoz« Celldömölkön. 
10 deta sálon cukorka . . . . . . 30 BUér. 
in . . . loltSrt mooTori 
14) iprcrsflttmenT-
1 kilo szaftos hordó-füge 
1 .. dió 
Mikulások drb-j a 50 fillértől kezdve felfelé. 

T á j é k o z t a t ó . 
Hubert Samu vendéglője a .Bárány«-lioz 
• Sági-utca. 

Horváth "János kovács, Magyargencs. 
Jánosa l'ál cipész, Ferenc József-utca, 
Klein Jakab kávés, Uj-kávéíiáz, Kossuil.-u. 
Kallfl Gyula cipész, Krzsébel-u. 
Krausz Mihály mészáros, Sági-ű. " 
Kinit/.k) bajos mülakatos, Dön.iOlki utca. 
Király József kömives es építkezési vállal

kozó, .lánoshaza. ': "": 
Kondor .lózsel sirköraktára Kossuth-utca. 
Löwenstein J. és fiai divatárrihása,. Szent

háromság-tér. .''.'-..'./.: 
Landherr József kéményseprő, Sági-utca. 
László Ferenc vendéglős, Celldömölk... 
MikusKurnélné fodrász és borbély, Kossuth 

|- Káji«-utca. 
I Módos József épjtö. Állandóan nagy cement-
I raktár. Uj-telep. 

Mészáros János vendéglős, .Griff.-szálhala 
| Vasúttal szemben. 
| Mór Gyula kereskedelmi és mökertéas, 
| Korhaz-u. 
i Marschall Pal vendéglős, Győr, Teleki-uba. 

Mízeri István asztalos. Pápai-utca. 
Máté Antal vendéglős, .Korona.-szálloda, 

Kossuth - Lajos-utca. -
Magdics Rudolf vendéglős Jánosháza. 
Németh Márkus divatáru-kereskedő Szent • 

lláromslg-tér. •< . 
Német Ferenc kávés Győr Erzsébet-kávéház. 
Nagy András vendéglős .Magyar Kiralj 

szálloda.. Vasúttal szemben. 
Fatyi Jónás bádogos Vásár-utca. ., 
Rosenheím Ferenc épület- és géplakatos 

Sági-utca. . . . . 
Reif Dávid cipész Kossuth l-ajos-utca Cipő

raktár. V 
Id. Reicb Imre ács Kórház-utca. 
Rothschild Dávid vendéglős Ság. " 
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- és eent 

szeszgyári raktára. Dömolkí-ű. 
Sebestyén Sándor vendéglős Kisköcsk. 
Simon Sándor épület- és mülakatos Kossut'., -u. 
Singer Ignác mészáros Kossuth Lajos-utca. 
Spieller Ede üveg- és porcellán kereski.ilése 

Épület üvegezés Szt. Háromság-tér. 
Sikos István férfiszabó .lánoshaza. 
Szigeü György cserepes Ság, 
Schöntag Márton szállító Kis-utca. 
Szabó István, patkoló- és kocsi-kovács 

.Jánosházán. 
Szvoboda Károly fűszer és csemege keres-, 

kedó Kossuth l.ajos-utca. 
Szalay Gyula épület es bútorasztalos. Te

metkezési vállalkozó. Sági utca. 
lfj. Tury György vendéglős, Szl.-Hiromság-tér. 
Tóth Antal férfi SZabÓ Vásár-utca 
Tihanyi Béla polgáriszabo Sági-Mca. 

~Vizleiidwiy Jö/séf épiffr^hlnmo0T_T-r--- - — 
Vadászi Pál vendéglős Izsákfa. 
Várláky Béla • Hungária-szálloda- a vasút 

közelében. 
Vendler Lajos bádogos Sági-utca. 
Zsoldos Antal sörcsarnoka Kossulh-u. 
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Kékkúti Anna-forrás 
tiszta, - baktériummentes, — egészséges 

Zala vármegye Balaton hegyei között. — A legnagyobb orvosi 
szaktekintélyek által elismert 

G Y Ó G Y V I Z , 
cukorbetegség, vérszegénység, vesebaj és mindennemű emész
tési zavarok ellen. 

K I T Ű N Ő B O R V Í Z 
bármily gyümölcs-szörppel pompás. 

Ü D Í T Ő I T A L -
vegyileg megvizsgálva Thaii budapesti m. kir. tud. egyetemi 
tanár és dr. Sz i lágy i Gyula budapesti műegyetemi magán 
tanár, kir. keres. törv. hites vegyész által. -

t a r t a lma : vas és aicalihydroearbonat. 
Miniszteri engedély száma 77211— V I I . b. 1907. B. Ü. M. ' 

Megrendelhető: 

K é k k ú t i A n n a - f o r r á s igazgatóságánál 
u. p. Kövágó-Eörs Zalamegye. 

Celldömölkön: N A G Y Q Y X J L A 
j - _ ^aszerttereskedésében. 

\J: Nyomatott Dinkgrere Nándor könyvnyomdájában (iudnmíifff 
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