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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Megkaptuk a polgári fiúiskolát. 
Száz és száz szülőnek hálaimára 

nyílnak ajkai a karácsonyi szent ünne
pek alkalmából, mert a született Meg
váltó nemcsak a kis gyermekeknek 
hozta.pieg az örömet, de nekik is, a 
folytonos gonddal küzködö szülőknek. 
Kell-e szebb karácsonyi ajándék a 
gyermeknevelletés nehéz problémájával 
bajlódó apáknak é s anyáknak, mint az 
az értékes csillogó tárgy, mely közös 
karácsonyfánkon szórja szerte fényét s 
amelybén mindenki a polgári iskolára 
ismer r e á ? 

Kz az ajándék megérdemli, hogy 
feledjük felnőt voltunkat és gyermek
módra térdreborulva mondjunk hálát a 
Jézuskának jótéteményeiért s aztán 
pajzánul ugráljunk körbe-körbe, mint az 
a kis fiu, akinek karácsonyfája alatt 
lovaskatona áll a az a kis leány, aki 
felé hajasbaba integet alá. 

De nemcsak a szülők—ozóp álmát 

iskola: a kereskedők, iparosok és a 
szegényebb sorsú családokét is, akik 
mindmegannyian sokat remélnek ettől 
a közös intézménytől. Az általános 
jólét előmozdítását látjuk benne vala
mennyien 8 igy az örömmek is kell, hogy 
általános legyen. 

Az 1913. év korszakalkotó e sz tendő 
lesz városunk annálesében. Kz az 
esztendő adja meg az impulsust a város 
fejlődésének s most már bizton hisszük, 
bogy rohamos lépésben haladunk a cél 
felé, ama cél felé, amit Kemenesalja e 
kies é s szépfekvéjtü sárosának lakói 
maguk elé kitűztek : felemelkedni arra 
a nívóra, .ahol kedvező fekvésünknél é s 
vasúti összeköttetéseinknél fogva len
nünk kéli. . 
• ™ . . . - w^^^^^p^aerVTP^WB" 

Örömmel kell konstatálnunk, hogy 
a vallás és közoktatásügyi miniszter ur 

-őnafTvmrMtóaáyft. ...jnidőn kegyeit reánk is 
látjuk ez ériékes ajándékban megvaló
sulni, hanem azokéi is, akiket másod 
vagy harmadsorban érdekjLa polgári 

kiterjesztette, nem pártérdekek által 
hagyta magát vezéreltetni, hanem kizá
rólag a kultarális eszmék hatása alatt 

cselekedett. Nem is maradhatunk ezért 
háládatlanok iránta; kell, hogy köszö
netnyilvánításunkat é lő szóval is kiont
suk előtte s az emelendő iskolai • épület 
falában emléktáblán örökítetik meg ne
vét aranyos betűkkel, hogy ennek fénye 
a késő utókor előtt is besugározza azt 
a nevet, akinek nagynevű tulajdonosa 
egykor ily jótékony intézkedéssel vívta 
ki magának ezreknek háláját. 

Aki lapunk hirdetési oldalit szem
léli, egy sokatmondó hirdetés válik fel
tűnővé, egy pályázati hirdetmény, mely 
bejelenti olvasóitiknak,hogy polgári isko
lánk ügye belejutott a megvalósulás 
stádiumába és hogy közé ig-az idő, mi-
dón az erre a célra megvásárolt telken 
egy monumentál i s épület hirdeti az ige 
megtestesülését . Nyugodtan hajthatjuk 
fejünket most már alvásra, rövidesen 
kőmüveskalapács-ütéseket fogunk hallani 
és az uj emeletes épület kapuián látni 
azt a cédulát, mely az előadások "kézT" 
detét hirdeti. 

I 
Gs. Gy. 

Holdvilágos afrikai esték. 
Irta: Mnjzer Béla. 

A I oroszi erdők mögül éles dobpergés 
há'tborzongtató raja üvöltött bele az éjsza
kába. Elszállt a berregő lárma a tenger é s a 
ivata>: felé. A tengerpartról visszafeleltek a 

sziklazátoiiyok é s az álmukat zavaró haiign-
kat :i í-zeíélí szárnyaira bízták. Mitiha össze
beszéltek volna a kőszirtek. Magokba temették 
a testeiket paskoló hullámok ölelő enye.géseit 
é s csattogó csókjait. Me^s/.elidülve húzódtak 
a CM-tiílre iritett hullámok a bel<\jük szerelmes 
i-ziklák ,-ötét.iő, fekete alakjaihoz és a szoro
sokban töprengve tömörültek össze, lt>>gy i'gy 
alkalmas pillanatban rejtekhelyükből kiszaba
dulva nuki rontsanak a homokos parii sze-
gélytn-k. Csend vo'i Ólya i ' n é m a és mély 
cs-iid mintha kilia't volna mindeti é lő- és 
élettelen teremtmény. Maga a föld pályát 
tévesztve, e>y' gyorsabban keringő Ixilyeóba 
ütödv« megállt volna a világegyetemben, 
ttojy az nVóhhi m-m lörtént meg, azon a 
Ci. f.'4 • ;,,,*.„«?.»"• • • av>i|..'V-;i' vtlivn 
im-c-i-li /, " liá-iKiiVi tünedező"'' píslafcddfeAl, 
mini máskor szoktuk, h-a felhőtlen égi tükör 
m.-red'-z-tl a sötétségije fordulót fél fóldteke 

felé. A millió csfílagözönből kivált a legma
gasztosabb égi fáklya, az öreg hold. Arci 
halvány és derült volt, mint egy fiatal leányé. 
Tagadhatatlanul ő volt az egyedül legnagyobb 
ur. kinek .-ima, kerekes képe, c-ak a telesz
kópon ál festhetett misticus távoli táj gya 
nánt, — ha agyán fordult valahonnét feléje 
abban az időben kíváncsi csil lagász szem a 
nagy inindeiiségből. 

Aranysárga sugarakat lüvelt a kedves 
planéta a hozzá rég időtől fogva hű földre. 
A rut sötétséget felvá'tó jótékony világossá
gában lürödlek az afrikai partok és az ég 
pereinevei összeérni látszó tenger, mely három 
világrésznek mosogatta földjét. A sivatag, a 
főidnek ezen elátkozott mostoha része sir', a. 
holdvilágban . . . Sirt és zokogott, mint egy 
megbántott érzékeny gyermek, kinek ö s s z e 
törte valaki a játékszerét. Nem hallotta senki 
a homokos Szahara panaszos srthijait, és" 
halk, miserabilis sirámait. Elnyelte é s magába 
fojtotta a susogó jajhangokat a lehűlt levegő 
egy kóbor szélrohamra, mely a homokbucká
kon át elvitte bánatát a tengerpartra é s ott 

v r - -I - m n MnVákon . . .. \ r nfttbnfca! 
szegélyező palinak, ourmi-zok, cukaopluszok, 
djedjék, kornak és keiiotrnpok terebélyes zöld 
levelein játszott a holdziláe csalogató fénye. 

Feltűnően hasonlított egy-egy ilyen oázis egy 
kis paradicsomhoz, melynél megpiheni a 
vándor karaván, ha utolérte a fojtó számum. 

A tengerparthoz kOzel az európai civi
lizáció vívmánya, a falakkal körülvett idegen 
légió épülete elOtt megeiősitett katonai őrség 
portyáz. Néha egy-egy katonai őrszem pus
kalövése veri fel a Szahara halotti csendjét, 
melyre felordítanak rémesen- a halottakat 
kereső hiénák az alfák és nádasok sűrűjéből. 
Töltött anyuk érctorkai villognak a sárgára 
meszeli falakról a városra. . 

Rongyos, kopott ruháiban jár a légio
nista bajtársa; egyike őrhelyén, az épület 
sivatag felöli részén. Nem látja senki. Arcát 
megbarnította a forró afrikai nap. Szemei és 
a fogai fehérlenek csak néha, mikor a távolba 
nézés közben a hold reá veti sárga színét. 
Puskáját hanyagul tartja a vállán. Megáll 
olykor és egy nehéz lélegzetet véve tovább 
lépked a süppedő homokon. Majd visszafelé 
indul és a falhoz támaszkodva kémleli a tájt. 
Utt a sánc alatt dülleszkedve a fal mellé 
állítja megtöltött fegyverét és belső zsebéből 
Ifre'et kntorásr elő . . . f/.'-o'ej . . . *. . . 

. Egy édes levelet hazajauoi, rranciaor 
szagból . . ..Nem hisz a szemének; Nézi 
sokáig, mig bele nem (árad a szeme, amikor 
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Karácsony ünnepén. 
. . . ..Mikor pedig született volna 

Jézus Betlehemben, Juda nemzetségnek 
városábaq, Heródes király idejeben. 
már napkelet felöl Jövének J.ruzsá-
lembe hölcsek<. . . 

Bölcsek, akik drága ajándékokkal, 
ékes , szép szavakkal kedveskedtek a 
megszületett Jézusnak. És jövének iám-
bor pásztorok, hoztak ők is mindent, 
ami szegény-Hegükből kitelt. Puha bá
ránybőrrel, élő báránykával kedvesked
tek a nagyok. S mondiaa szent legenda, 
hogy a legkisebb pásztornak semmije 
sem volt, mit a jászolban édesen szuny-
nyadó gyermeknek adhatott volna; elő
vet:.- bánatában kis furulyáját és effajta 
a legkedvesebb nótáját. A gyermek a 
sok drága ajándékot egykedvűen nézte, 
ele a kis pásztor édes nótáját szívesen 
hallgatta és angyali mosolygással jutal
mazta. Az én édesanyáin mesélgette eze
ket gyermekkoromban minden karácsony 
estéjén és mi hallgattuk áhítattal, nagy 
lelki gyönyörűséggel. Nem fűzött ehhez 
tudós lanitásokit, csak az egyszerű el
beszé lés volt, amiről mindössze csak 
annyit tudtunk, hogy szebb a többinél. 
Édes anyánk szelíd mosolygásában azt 
a mosolygó Jézust láttuk, aki a szegény 
pásztor méla furulyájában jobban tud 
gyönyörködni, mini a bölcsek ékes sza
vában és a hatalmasok kincseiben. 

És amint teltek az évek, kikerül
tünk az életbe, a családi fészek is rendre 
üresedett. A j ó édesanya ma már még 
csak az unokáknak sem regélget; — 
pihen, aluszik örök nyugalomban; gyer
mekei szétrebbentek, kit erre. kit arra 
kergetett a sorsa. De azért a szent estén 
— lélekben — ott vagyunk mind az 

szobába n.jéaJjüküLrjJiMnmeg-
csendül újra a régi szent rege . . . Es 
hallom annak a szegény kicsi pásztor
nak édes furulyáját. Szivemig melegít 
a jászolban fekvő kis Jézusnak a mo
solygása. 

Csöndes szobámban egyedül vagyok 
s a mult idők kődében merült el lel
kem . . . Egyedül ! Oh nem, valami 
fönséges érzés fog el. a nagy minden
ség hatalmát és a parányok világot alkotó 
munkáját látom s bár egyetlen szócska 
sem rebben el az ajkamról: imádkozom. 
Érzem, hogy lelkemnek e pillanat maga 
a megkönnyebbülés, érzem, hogy erre 
áhítoztam már és vallom, hogy e val 
lásos érzés az, ami össze köt engem 
azzal a nagy Szellemmel, amelyik meg-
születeti Betlehemben. HerJdes király 
ideiében. Szerelném ilyenkor ezt az 
érzést átplántálni műiden ember szivébe, 
szeretném, ha ezt igy erezne mindei.ki. 

S ha vizsgálom ennek az alapját, 
óh, érzem azt is, hogy ezt a lelkembe 
nem mások, hanem az az édes jó anya 
ültette, aki a szent eslén regélt, regéli 
é s mi azt tovább álmodtuk, tovább szót
tok angyali szárnyakon. 

Regélnek-e ma is az édesanyák 
kedveseiknek karácsony szent estéjén ? 
Vagy a szent cselekedetek nyilvántartása 
most már nem a ió édesanyák gondja? 
Talán csupán az iskoláé ? . . . Lelkem 
édes álmából föliiaszl a próza! . . . 
Váljon a szent hevület, mit hazulról 
hoztunk, ma csupán csak iskolai -
tantárgy? . . Olyan, mint a többi: 
aki nem tanulja meg, az megbukik?... 

Karácsony este van. Égnek már 
a karácsonyfák gyertyácskát. Az apró 
gyermekek körülállják a érzik azt az 
égi mosolygást, amit az a kicsi pásztor 
látott é s én ballom azt a mélabús fu
rulyaszói s a furulyaszó mellett az édes
anya regéjót . . . De vigasztal az-, a 
tudat is, hogy igenis: a mai divatos és 
önző világban is vannak jó édesanyák, 
akik kedves gyermekeik szivébe oltják 

"a" Megváltó "isteni aicietctet.-aki—meg— 
született Betlehemben, Heródes- király 
idejében s aki szegénységben éli, szen
vedett é s meghalt — at égési világért'. 

Dicsőség mennyben Istennek! 
Békesség földön az embernek! 

végre felbontja és mert nem látja senki, 
hozzáfogott sz olvasásához. Szomorú a meg
szólítás s a bocsánatkérő sorok egy hűségét 
megszegő leánytól erednek. A kuszált betűk 
a halállal eljegyzett leány utolsó szavai egy 
élőhöz Alrikába . . . A levél végén esdeklő 
szavakkal zárol a kiengesztelő végső szó, 
mit a remegő, vértelen, csontos kéz a papírra 
veteti a halált sejtő leány kinos fájdalmában, 
ügy e. megbocsátasz . . . Igy sóhajt a leány 
a megbántott ifjúhoz. És mintha iné: élne a 
levél irója, oly édesen és lágyan markol bele 
a légionista szivébe : Dgye, megbocsátasz . . . 
Hogyne bocsátana meg Hisz. mire a levél a 
gyarmatra ért, a leány már lehunyta sze
méit . . Es el is ment a könnycseppekkel 
állatott val sz a leggyorsabb postával . . . 

Egy örökkévalóságnak tetsző hosszú 
várakozás után visszajött a pontosan adres-
sált levél é> szakadozott borítékában nagy 
betflkke! idegenkedett ezen egyeilen -mord 
szo : »l»cédé< Holdvilágos alrikai este volt, 
mikor a halálhírt vivő levél régi tulajdonosa 
kezeibe került. Szótlanul tépdeste darabokra 
és elásta a homokba a sátor tövénél. 

Künn, a szabad ég alatt teljesített szol
gálatot Paul Gerardin. a kalandos mulm és 
ökat hányatott életű légionista. Megtörte a 

temérdek szenvedés és nélkülözés. Teste I 
igénytelen vézuaságuvá zsugorodon össze. A 
haláltmegvető elszántság, mely arcáról lerít, 
felülmúlta a vérszomjas ellenség vad kegyet
lenségeit Nem irtózott az arabok halállontó 
golyózáporától a forró Szahara sivár homok
lengerében. Mióta kiölte szivéből az élet azt., 
az utolsó reményt is, mint nehéz esztendőkön 
at vonszolt m igával, uom ismert rá senki 
Barátai féltek tőle. Pedig dehogy nyúlt volna I 
hozzájuk. Ok voltak osztályrészei a balsze
rencse őrüli sz 'mélyeiben. Sukszor ugy érezte 
magát, mintha lelke kiszökötl volna a sötét 
Afrikából a tengereken túlra, az édes francia 
honba, hol korhadt fakeresztekbe botlott 
Nem. Nem igy történi. A>. élet csalfa illúziói
ban mámoros ifjú sziv egy más megértő 
leánysziv köre lonódott a fekele Afrikában 
Azok a jóbarátok siettek pótolni a nélkü-
InzheteUen nyugalmat, mely a sivatigbau 
nagyobb súllyal nehezedik az emberre, mint 
egy emberöltő agyat kinzó összes víziója 

Abdnl el Réfik barrjában mulatták át a 
légionista bajtársak az afrikai éjszakákat ha 
kimerültek, a gyjlkos mészárlások után és 
elfogta őket a honvágy kényszere. Berber és 
arab leányok gitár hangszereket pengettek"1 
az alacsony ivóban. Ismeretlen melódiákat ' 

Kérelmem i kereskedő 
vakhoz. 

A Kemenesalja. 48 ik számában egy 
közlemény' olvastam, amely szerint teres-
kedőjnk a szokásos újévi ajándékok helyett, 
egy telszéa szerinti összeget jótékony vagy 
közhasznú c-lra fognak áldozni. 

Tisztelettel, kérem a kereskedő urakat, 
no feledkezzenek meg arról, hogy a Kélii-
ligei még kö'el sem kész. — A még be nem 
Ültetett részek betelepítésén kivül hátra vannak 
némi építkezések. — Első sorban illemhelyek, 
melyek látogatott nyilvános sétatereken nem 
nélkülözhetők. — Szükséges egy c-mos kis 
kioszk, sőt idővel egy fedett táuchely is, hogy 
a ligetben tervezendő majálisok és nyári 
mulatságokat ne mossa el az eső. 

Szóval fejlesztésre szorul a liget, s ezen 
fejlesztés pénzbe, aránylag sok pénzbe kerül 
Hogy pénzűnk nincs, az ne riasszon bennünket. 
Kishitűség még soha sem teremtett nagyol 
mig a szivw kitartás igen. Ezért gyűjtünk 
folytonosan haugya módra, s ha ebben kitar
tunk, akkor a mit 2 év alatt nem tudtunk 
megvalósítani, azt létre hozzak 5—tO ér 
alatt, 

Azt, hogy a liget nem pótol közszUksé-
gel, azt helyesen gondolkozó czelldümölki 
polgár nem állithatja. A liget szükségességét 
igazolja azon élénk látogatottság, amelyben 
részesül már most, a mikor még úgyszólván 
csak pusztaság ; embrió, melyből csak évek 
sorsi fejlődik egy szép, áruyas liget, ahol 
majd élvezettel sétálhat és szórakozhat pol
gárságunk azou része, melynek a sors által 
nem adatott meg, hogy saját parkjában 
üdülhessen. 

Ezek etöreboesá|tása után azon tiszte
letteljes kérelemmel fordulok a kereskedő 
urakhoz, legyenek szívesek az újév alkalmá
ból közhasznú célokra szánt összegből juttatni 
valamit a ligetalap javára is ; hisz ezen cél 

•ii htnhtimnii . 
Azon kedves reményben, hogy kiSreThaeTtr 

uem lészen kiáltó saó a pusztában, kívánok 
a kereskedő uraknak boldog njevet. 

Göttmann Bódog 
munkavezet <?. 

sírtak a rezgő hurok. Minden egyes akkordjuk 
zokogott, mint valami temetésre szóló ének... 
A légionisták könnyei kopogva hullottak a 
durva asztalokra . . . 

Temették, elsírták bánatukat a Légion 
Etragérang szomorú hősei. Elhalt néha a nóta 
és Abdul cl Réfik újra színültig tölte a kő-
korsokat Zea, a szép arab leány eljárta 

! lamburiukiséreltel jellegzetes láncát. A taktust 
egy arab suhanc veregette kastagnettáva! a 
földre terilett kókuszgyékényen. Zea olajbarna 
arca örömtüzben égett Ajka nevelve nyelte 
el a légionisták vágyakozó kivánc iságát. 
Gömbölyded testének szabályos idomai a 
láncok graciózus lejtése közben kiváuatossa 
telték az átlátszó fátyolszövet alatt lapuló, 
idegizgató húsát . . . Meztelen két karja 
ügyesen forgatta a csörgő k^zj dobot. Füleiben 
elefántcsonl karikik lógtak. Haja úszott utánna, 
mint valami sűrű kúszó növény messze futó 
sokágú indája. Szemeinek vértfomló kokéit 
játékai csalékony varázszsal célozgatták az 
elfásult törekvések szunoyadé gentlemanjait. 
A hírnévről és fényes dicsőségről álraadozók 
hiszékeny harcosainak önérzetét feltámaszlá 

j a mulv- időnként visszatérő kósza variációja. 
Lobbanó lángok gyanánt világítanak 

kábult képzeletük zeg-eugos tekervényeibe 
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H I R E K. 

Boldog karácsonyi ünnepeket 
kivan előfuetöinek; olvasóinak és 
munkatársainak a Sserkesttöség. 

Hírek a polgári Olvasókörből. A hely
beli polgári olvasókor mult vasárnap tartolta 
választmányi ülései. Az ajánlott uj tagok 
beiktatása után a választmány elhatározta, 
hogy az idei farsangban, tekintettel a háborús 
idők okozta lehangolt állapotokra, táncmulat
ságot nem rendez. 

Hymen. Krausz Jenő, Krausz Dávid 
nagystmonyi k reskedO fia folyó hó 30-án ; 
tartja egybekelését Rotschild Szidónia kis- ) 
asszonnyal Tornapinkóczon. 

HalalOtAa. Ivány Lajos nemeskncsi fold- ' 
birtokos és az ottani tűzoltó-egyesület főpa- i 
rancsnoka folyó hó 15 én 27 éves korában 
elhunyt. Temetése kedden volt akOzség lako
sainak mély részvétele mellett. 

A kath. legényegylet gyásza. Néhai 
Takács Györgynek, a kath. legényegylet alel
nökének elhunyta alkalmából az egylet három 
havi gyászt tart, minek következtében az idei 
farsangi mulatságot sem tartja meg. 

Tanítók sorsjátéka. A magyarországi 
tanítók betegségéi)ző-alap létesítése céljából 
a pénzügyminiszter jóváhagyásával s gróf 
Zichy János közoktatásügyi miniszter védnök
sége alatt 200.000 darab sor jegyet (á 1 K) 
bocsájtott ki, melynek — mint hirlik — min
den darabja elkelt Húzás f. évi december hó 
29-én lesz Budapesten. 

Karácsonyest as ev. iskolában. A 
czelldömölki egy nőegylet az ág. h. ev. isko
lában folyó hó 22-én (vasárnap) d. u. 3 óra
kor karácsonyi ünnepet rendez, mely alka
lommal a szegénysorso gyermekeket meleg 
téli ruhával látja el, az iskolás gyermekeket 
pedig Írószerekkel, süteménnyel s más, gyer-
^•''"iinvk ^éd'-T Jolgnaaál f"rö» megaján-
dekozni. Az ünnepély programmja a követ
kező; 1. Gyermekek ünnepi éneke. 2. Ima. 3. 
Az ajándékok szétosztása. 4. Az ajándékok 
megköszönése egy tanuló által az iskolásgyer

mekek nevében. 5. Ének. Érdeklődőket az ev. 
nőegylet szívesen lát a mondott helyen és j 
illőben.' -

Tavirohivatal Ostffyasszonyián. R hó I 
14-én adiák át rendeltetésének Oslffyasz- : 
sz ínyfán iz uj távirób-rendez-st. A taviró ', 
hivala! létesítéséért sokat fáradt Ostffy Lajos | 
országgyűlési képviselő, • igy éd-meiért köszö-
nettel tartozik neki a község lakossagd. i 

A korház karácsonya. :\ czelldömölki 
közkorház betegeinek jóakarói, mint ismére- I 
tes, felhívást intézett a közön-éghez adako- I 
zásra, hogy a szegény betegek, kik részint 
távol szeretteiktől, részint mivel senki hozzá-
tartozójuk nincs, szintén külsőleg is Orvén- | 
de.-.h. ,-.n,k a szerelet ünnepének. A felhi-
vasnak elég szép eredménye lett s holnap 
— hétfőn — este 5 órakor meg lógjak tar
tani a karácsonyi ünnepélyt a kórházban, 
hova szíveseik látnak érdeklődőket Adomá
nyokat még holnap délig elfogad a nemes 
célra Bán János plébános. 

Szabadságon. Haoklné Csendes Anna 
pápóczi tanítónő betegségére való tekintettel 
5 heti szabadságot nyert, mely idő alatt kar
társai osztályösszevonással látják el osztályát 

öngyilkos caea ió rórmet ta r . Pálmay An
tal járásörmesterl csak nemrég helyezték Sár
várra Kovács József helyébe, hol munkásságá
val mindenütt csak elismerést szerzett Sajnos 
azonban, az utóbbi időben nagy fokú idegesség 
vett rajta erőt, ugy, hogy a szombathelyi 
csapalkórházba kellett mennie. Itt betegsége 
elég szépen javult, agy, hogy f. hó 16-án el 
is bocsátották a kórházból és néhány havi 
szabadságra küldték. Hazajött Sárvárra, honnét 
I. hó 17-én a fél lisi vonattal elutazott azzal, 
hogy rokonaihoz megy látogatóba. Czelldö
mölkön azonban megszakilolta utazását es 
lement az állomás mellett levő kertbe, hol 
forgópisztolyárai hatszor magára lűtt A lö
vések zajára a vasúti alkalmazottak össze
szaladtak és kocsira tették, hogy a kórházba 
szállítsák. Segíteni azonban már nem lehetett 
rajta, mert az uton meghalt Mráz Gyula 
szombathelyi c-endor főhadnagy még aznap 
városunkba utazott és megtartotta a vizs-
'gáláfot Bgy látszik, a doték őrmestert pilla, 
natnyi elmezavar kergette a halálba, nem 
tudva, hogy ezen teltével két kis gyermekét 
telte árvává. Felesége pedig súlyos betegen 
fekszik egyik budapesti kórházban s így vele 

a szomorú liirt egyelőre nem is közlik. Te
metése f. ho 18 S Í I ment végbe CzetldöiDöl-
kön nagy részvet mellett, hol bajtársai közül 
igen sokan megjelentek. 

merénylett kísér let a sá rvár i Kaba-
hld ellen. Folyó ho 15 én este 9 és 10 óra 
mán Sárváron a Rábahidnál őrt álló katona 
egy lehér kalapot és hosszú leket.- kabá
tot viselő alakot látott a hid leié köze
ledni. Mikor megállásra szóllitolla fel, az illető 
az erdőbe menekült Körülbelül háromnegyed 
óra múlva ugyanezen alak a vasúti töltés 
jobb oldalán próbált a hídhoz jutni, de az 
őrség aljra észrevette s megállaz ra szólította 
fel, de az csak folytatta útját a hid leié. Erre 
az őrség fegyverhez uyult s összesen 0 lövést 
lett az idegen felé. Dgy hajnali léi 4 órakor 
az ismeretlen már másodmagával tért vissza, 
de a hidat most sem tudtak megközelíteni, 
mert az őrség felszólítás után ismét fegyve
réhez nyúlt és 2 lövési lett rájuk, ds ered
ménytelenül, mert a sötétben elmenekültek. 
A csendőrség megejtette a nyomozást, de ez 
ideig nem sikerült az ismeretleneket feltalálni 

Színház. A szezon harmadik hetében 
még mindig kitűnően tartja magát a társulat. 
Játéka meghódította közönségünket, mély nem 
fogy ki az érdeklődésből. Napról-napra telt 
ha- előtt folynak az előadások. A hétt-o két 
jutalomjáték is volt; egyik a Faludié, a másik 
Jáky Dezsőé. Meg is érdemelte mindkettő, ők 
képezik a társulat éltető elemeit Közbeszú
rással színre kerü l t egy-egy slágerdarab is, 
mint pl. az Éva és As ember tragédiája, 
természetesen mindkettő a publikum óriási 
érdeklődése mellett Radó, ugy látszik, jól 
érezte magái körünkben s kellemes emlékekkel 
távozik a mai utolsó előadás után. 

Táncmulatság. A csöugei önk. tűzoltó-
egyesület f. hó 26-án, vagyis karácsony más
napján este 6 órakor táncmulatságot rendez 
A mulatságot az ottani Korona-vendéglőben 
tartják meg és tiszta jövedelmét az egyesület 
saját felszerelésének gyarapítására fordítják. 

• i k o r I s n S het ivásár . Minthogy 
szerdán és csütörtökön karácsony lesz 
városunkban ezen a héten már kedden lesz 
megtartva a hetivásár. 

W é f t |TMtaWáSi Gnliliilein Mór czoll,. 
dömölki illetés'égü szentgotthárdi lakos családi 
nevét belügyminiszteri engedélylyel Gárdo-
nyí-ra magyarosította. 

tarkított színekkel festett életképeik, melyekből 
hiányzott a glória mirtusz koszorúja. — Mint 
egy- kicsi miniatűr arany mezeje, olyan pará
nyivá törpült a lelkek árnyéka. Hiányzott 
belőlük az árnyak eredete: a test. — Csak 
a szivek dr bogiak tompán és gyenge meleg
séggel onták a fény leien élelsugarakat , . . . 

Hálásan tapsolták Zea levégzett láncát 
az. asztalt körül ülö légionáriusok. Szomorúak 
és vigak voltak, asszerint, ahogy őket az arab 
mosele.iny kormányozta tündéries láncaival. 
Marcangolta bensőjüket az élet visszataszító. 
goromba keze és mégis örömmel adóztak 
annak a leánynak, aki semmivel sem volt 
különb, mint egy lehér burnuszos arab ördög 
alattomos, misanthrop.vére . . . 

Beleltek a daemnn nézésével ésodiozns 
megvetéssel fordultak el tőle. Elhallgattak a 
húros hangszerek és a légionisták fegyvereiket 
magukhoz kapkodva, a szűk ajtón át eltűnten 
az éj lomha sötétségében. 

Oran utcáin kavarta a cyclon a linóm 
homokot. Á levegőbe emelkedett porlelhők 
etla'-.ártSk nz ég sáppad!, rezefl collagait. 
Megvilan néha egy-egy lehulló meteor hosszú 
fénysávja az éj félelmetes szurok feketeségében 
s az arab mecset magasba kapaszkodó két 
sudár minaretje, mini az elkárhozott gyaurokat 

megtérésre kisértő hatalom tekintett le Allah 
jóvoltából cs nagy neve emlékezetére a moz-
limok vályogból alkotott lapostetejű házaik 
afrikai paradicsomára. A szűk sikátorok 
összefutottak a vadul forgó homokoszlopok 
vák fergetegéb m. Elsimították a sivatagbeli 
hepehupás felületét a Szahara apró ham-
vasszürke homok-molekulái. 

Á" légionista bajtársak bizonytalan lép
tekkel pukdácsoltak a kaszárnya felé. Oda 
vonzódott a pihenni vágyó, agyongyötört 
lelkük abba a világtól elzárt kriptába, hol az 
á lmok uialkodának az emberi gyarlóság 
feledékenységbe menő koilállan határain. Dgy 
bontakozott ki a pálmák közül az a furcsa 
építmény, mint Egyiptom piramisai ; csakhogy 
amott az évezredes múmiák megkövesedve 
várták a leltámadáslr-míg emitt az élők 
fohászkodtak a megváltó halálért . . . Oltalma 
alá vette őket a menedékhely és ringató 
ölén egy más világra újra születni akarók 
merész és tudatlan ábrándozásait . . . 

A holdvilágos e s l éken Paul Gérardin 
rTto.-i vá-zonrnhájábnn feldől- éerétt lelMiáépeel 
BZOróugaiá görcsösen összehúzódott —sezebeu 
töl tött fegyverét. Lomha járása nesztelenül 
veszett el a homokban. Minden -este más ő r h e 
lyet kapott s a szokatlan csere u n t t á tette. 

Egy hadiszert szállító hajót őrzőit három tár
sával a tengerparton. A holdvilágban lapuló 
kornyék olyan élesen látszott, mint fényes nap
pal. A tenger erősen hullámzott Tornyos hul
lámok c ajitak a sziklákra. Betódult a viz 
mesze a partról a száraz földre és sodorta a 
Szahara csillámló homokját Vitte a dagály a 
magába szedett szározföld parányi alkatele
meit a mély tengerek világába . . . 

Zea. a szerelmes szívű és forró vérű 
arab leány ott csatangolt a tengerparton. Ke
reste Paul Gérardint, hogy megvallja szerel
mét . . . Megtalálta, akit kutatott Kém mód
jára, észrevétlenül közeledett hozzá. Gérardin 
látva a feléje közeledő alakot, puskáját válláról 
lekapva, lövésre készen tárta és harsányan 
dörögte : Halte-la ! Qui vive ? 

Nem szólt az ismeretlen. Csak, mikor a 
ravaszt ennie a légionista keze, akitor ugrott 
elébe a leány s a mellének szegzett puskacsövet 
kezével félrelökve felsikoltott Az a sikoltás, 
mely a sziv hangja volt, boldoggá telte azt a 
f r a r c i i katonát. Eldohtn foevvor̂ t te átölelte 
Zeal. Lihegve szonta kebléhez. Csókolta a 
sötét arcot és homlokot. A leány szerelemről 
suttogott. Gérardin hallgatta és kezét simogatta 
a roegbolonduláshoz közel levő örömében . . 



i. oldai. 

Magyargencsen nincs rabbi aaya-
kónyvvezeto. A raagyargencsi orth. izraelita 
hitközség nem tu 1 megállapodni egy megvló-
aitható nlbbi anyakönyvezető szemelvében. 
A vallás-és közoktatásügyi miniszter most la
traiban figyelni-/.lette a gencd hitközséget, 
hogy amennyiben az állást léi év alatt néni 
fogják szahily.-y.ro választás utján betölteni 
a hitkrzsérl fi,,L hitközség gyanánt valamely 
kOzéli hitközséghez fogja csatolni 

A vasmegyei huszárok karácsonya. 
A szombathelyi ll-es huszárok, többnyin j 
vasmegyei fiuk. tudvalevőleg a tavasz folyamán ; 
Galíciába helyeztettek át. Az öveiktől messze I 
idegenbe szakadt fiukra örömtelen karács íny j 
virrad. Nélkülözik azt a pár napi szabadsagot, 
mit más körülmények közölt kaphattak » I 
szülői körben tölthettek volna. Hogy ez a 
vigasztalan helyzet feledtessék velük s a 
karácsonyi ünnepek eltöltése vidámabba 
tétessék, főispánunk jószívű nejének, Békássy 
Istvánná a-i.n őméltóságának kezdeményezé
sére megveszett! gyűjtés indíttatott Vámsunk
ban e gyűjtés 23 K 20 fillért eredményezett, 
mely összeg rendeltetési helyére küldetett a 
következők adakoztak : Kemenesaljái Közgaz
dasági Hiteibank 3 K, dr. Pleltiils Ferenc, 
Kemenesaljái takarékpénztar, Hollósi Rupert, 
Bán János, Nagy Dénes 2—2 K. Komalils 
Ernő, dr. Brnnner Ferenc, dr. Porkoláb Mi
hály, dr. Balassa Jeuő, Károlyi István, Gött
mann Bódog, Kényes Ferenc, Nóvák Ferenc, 
özv. Nyulász l-uanne, Rendőrség 1—1 K. 
N. N Dinkgreve Nándor, Horler János, Sza
lay Lajos, dr. Salzberger Ernő, Neumark 
Miklós, Zsoldos Erzsi 6 0 - 6 0 fin. Róth Mór, 
Szagán János, Kaufmann Henrik, Guttmann 
Adolf, Kláffl Sándor, László József kalauz, 
Nagy Pál, Milkovits János, Breiner Samu 
50—50 ti l i-r Prácser János, Nagy András, 
Tóth Ferenc, Szalay Ferenc, Singer Ferenc, 
Molnár Lajos, Stern E., Blettler Pál, Németh 
Márkus, Herczfeld Mór, Hubert Sámuel, Tóih 
Antal, Tóth József. Zsedenyi L 40—4U flllen 
Honéit István, Tihanyi Béla, Knig Károly, 
Takács Ádám, Deutsch Mór, Tóth Sándor 30 íill. 
Mizen sandor 20 fillér. 

KEMKNKS ÁIJA 

A „Vasutas Szövetség" czelldömölk: 
ilaszlinányi ű;e-t tar kerülete (. lió 10 

t..ti, melynek legl. mt> abb tárgya a szegényebb 
ior-u vasutasoknak .p-nz és rulia-.v.-ly. 
való ellátása rótt. - E célra a gyűlés 280 
korona: szavazott meg. - B.rkezett 16 
kérvény. Négy tagnak Összesen 70 kúrona 
pénzs-üély, 12 tagnak rohavásárláwa 210 K 
jutott-a megszavazott összv-gb.".!. A b-vásár
lásokat Karász József alelnök. Károlyi József 
választmányi tag és l{ere-zles..y András titkár 
eszközölte helybeli kereskedőknél es iparo
soknál, kiknek a jutányos számításért ez 
uton is köszönetét nyilvánítja a bizottság. — 
A segélyek ma d. u. 4 órakor kerülnek az I 
otthon helyiségében ki -szta-ra. - Kelemen j 
Tivadar állomásfőnök, kerűteii elnököl leld; . 
gyelöíé történt sorookivOti kinevezése alkat- | 
mabol meleg Ovációban részesíti a gyűlés s I 
uj, magas állásához l - . joüb szerencsekiva-.a- ; 

taittolmácsolja. — Szokásos teli lancvigalmát | 
a kerdet február l en tartja 0 • í , ha ugyanis I 
adu • i a háborús veszedelm * elmúlnak. ' 

Az uj Schicht-napUr epp most jelent { 
meg. E naptárt amiak régi barátai ezúttal . 
különös figyelemmel fogjak lapozgatni, mert . 
ebben a >Saórakuzás< uak szaut könyvecs
keben a szokott érdekfeszítő olvasmányon : 
kívül megutálják az 1911. éri Ceres pályázat I 
díjnyertes »Három kep egy gyári munkás I 
eletéből* cimü e'beszélését is, amely elven 
erővel s művészi formában tárja fel a gondot 
és nélkülözést, amely korunkban az összes ! 
élelmiszerek hallatlan megdrágulása következ
tében, oly sok vagyontalan családnál minden
napi vendég lett; de ezen elbeszélés végül 
azt i< megmutatja, hogy vannak utak és , 
módozatok, amelyek segítségével a szükségből j 
erényt lehet csinálni, sőt még megtakarítani 
is. — Még három szép közleményt tartalmaz 
a naptár: .Az öreg Friedel szabó« című 
rajzol, melyet Bernt Ferdinánd irt, akit a 
nyájas olvasó már régebbi naptárakból ismer, 
továbbá a >Miss Maud kentje, cimü novella, 
Szomaházy Istvánnak, a kíralo Írónak egyik 
legbájosabb elb-szélése, valamint a »Boldog 
emberek, cimü hosszabb elbeszélés, mely a 

Azt hitte, hogy rászakadt az ég valamennyi 
'csillaggal . . . 

A holdvilágos afrikai estéken Paul Ge-
rardiu Abdnl el Rétik ivójában lőtté a boldog 
órákat Zeával. A leány apja, midőn egyik 
estén a tegéonista távozott tölűk, a sötét utcai 
ablakon át karabéllyal lelőtte. A közelből ta
lált lövés szétroncsolta Paul Gérardin fejét. 
Agyveleje s-.étlocscsant a barr tövében . . . 
Vére a vályogfalat hosszan befecskendezte . . . 
Zea a véreben vonaglót látva, rohant le a 
partra és a tengerbe igrott, hol az éhes gyomrú 
cápák martalékává'lett Abdul el Rétiknek 
légionista fegyverek adtak kegyelmet . . . Az 
orani erdőben hal fegyver dördült el egy
szerre. Nem ölték meg nyomban a jol irányzott 
lövések. A sima acélgolyók átfúrták test t. 
Hat sebből vérezve térdre rogyott és Mekka 
felé fordulva halkan imádkozott . . . Szája 
véresen habzott. A kivégzést vezénylő tiszt 
sapkáját levéve könnyezett . . . A meghalt 
légionista bajiarsai.kik egyedül voltak jogosítva 
haláláért bosszút állani, újból meglőtték fegy
vereiket Ketten a sorból kiléptek. Utolsót su
hant a tiszt kardja a levegőben. Még két pus-
katűz hangzott el s Abdul el Réfik vérében 
feküdt meghalva . . . 

gondos, éssszerü-n gazdálkodó háziasszony 
dicséretét zengi. A naptár ezeken kivül nem
csak az 1912. évi rejtvénypilyázat megfejtői 
között ez évi április hó 20-án megtartott 
kisorsolás eredményét tartalmazza, hanem 
közli az 1913. évi 2000. koronás rejtvény
pályázatot is, amely összeg 7 fő- és löó 
mellék'nyerem^ny alakjában kerül kisorsolásra 
a megfejtők közön. A naptár utolsó oldalai 
a »Naptár-bácsi« részére vannak fenlartva, a 
ki praktikus, kipróbált tanácsokat osztogat, 
melyeknek a házban, udvarban és kertben, 
valamint az egészségápolás terén vehetjük 
hasznát Minden üzletben, amely Schicht-
árukat tart, mostantól kezdve ingyen kapható 
ezen nnptár, mely egyébként ezúttal humoros 
érzékkel megrajzolt címlappal jelent meg 

01 izzólámpa. A villamos izzólámpákkal 
szeralHsn tanúsított egyik fófeltetel az, hogy a 
lámpa ugy állandó lényerósség, mint tartósság 
tekintetében a lehelő legmesszebbmenő kívá
nalmaknak megfeleljenek. E mellett azonban 
az áramfogyasztás ugyancsak fontos tényező 
amennyiben az előbb említett előnyök mellett 
természetesen azon lámpa lesz a legmegfele
lőbb, amely a legnagyobb áraramegtaknritast 
mutálja fel. Ezen teltételeknek leginkább 
megfelel a Magyar Siraens Schuckert Müvek 
r. t altat forgalomba hozott Wotán-lámpa A 
húzott drótszálas Wolán-lárapával elpusztit-
hatatlansaga mellett a lehető legnagyobb 
árammeglakaritás érhető el és igy az minde
nült nagyszerűen alkalmazható 

51. szám. 

Felmentett anyakönyvvezető. Joó Ist-
vá:. kisköcski anyasönyvvezelo-helyettestezen 
állása alol a vármegye föUpinjd felmentette. 

Segédjegyzó választás. Pénteken töl
tötték be választás uiján Magyárgencsen a 
segedjegyző állá;:. A '.ép.'iselőte-tület Bíró , 
Jenő táplánlai tegéUJtfgysOl vá'asztolla meg. 

Sajátmaijanak ellogsége aki nem azt 
keresi, — hogy hol lohul legolcsóbban 
kitűnő árut vásárolni. Ilyen üzlet Sommer 
LajOS fűszer- és gyarmatáru kereskedése 
(Nemesd.'nnölki utca; ahol u karácsonyi ünne
pek alkalm nal legajánlatosabb bevásárlása
inkat megtenni. 

Megszűnt állatbetegség. Gérce köz-
jegb.ii—iiiiveinb.T—27 én—fellépett léplene -
betegség megszuu;. 

Sikkasztó gazda. Kidet István nagysit 
kei lakosnál a bírósági végrehajló lefoglalt 3 
darab szarvasmarhát. — A foglalás után 
azonban egyik szarvasmarhát Nagysimonyiban 
levágatva, kiméri Ite, egy másikat pedig a 
vásárosmiskei országos vásáron, eladta. A 
károsultak sikkasztás miatt feljelentenék a 
kir. ügyesziéguek. 

Statisztikai adaték vármegyénk la
kosságáról. A központi statisztikai hivatal 
állal kibocsátott adatok szerint 1910 ben 
Vasvármegyében 435793 volt a népek száma, 
mig 10 évvel ezelőtt 418905. A szaporodásé 
szerint 16888, vagyis 4 százalék. A czelldö
mölki járásban 40392 lélek él. Itt 10 év alatt 
1662 vei szaporodott a népesség. Az is kivi
láglik a statisztikából, hogy a megye 12 járása 
közül a czelldómölki az, melyben a legUVbb 
ember magyar, mert az idegen ajkúak mind
össze csak 254 en vannak. Vallások szerint 
a következőkép oszlik meg a megye fenti lét
száma: 332269 rom. kath, 82027 ág. h. ev., 
12097 református, 9649 izraelita. 151 görög 
katholikus. 71 görög keleti, 19 unitárius, 10 
pedig küiünleie vallású. 

Teatvokra nézve fontos. Minden teais-
merönek és mindazokuak, akik baráljai egy 
nsetze zamaliw illáig •..án,^ a„p. A . . L ^ „ 

áll, hogy az Onited Kingdon Tea Company, 
London aagol királyi udvari szállítók, a wa
lesi herceg, számtalan európai kapacitás, 
intezetek és több ezer szálloda szállítójának 
világhírű .ÜKt jegyű teájával próbát tegye-

| nek. Az United Kingdom Tea Company köz-
1 vétlenül Indiában és Kínában eszközli vásár

lásait és igy módjában van válogatott finom 
minőségű teát szállitaui. E cég londoni villany-
üzemű berendezései a maga nemében a leg
nagyobbak Európában. A keverékek a legna
gyobb szaktudással és hozzáértéssel állíttatnak 
össze, ugy Hogy azok zamat és illat tekinte
tében a l-gkényesebb igényeket is kielégítik. 
Különlegességképen ajánlja az United Kingdom 1 

Tea Company .Kingdom Me1atige« keverékét, 
amely a birminghami és windsori angol királyi 
uü/arnal, úgyszintén a legmagasabb arisztok
rácia körében évek óla használatban van. E 
világmárka főképviselője : Röh PáL Kivánságrir 
készséggel küldenek ingyen és bérmentesen 
izleőmiutát. Felhívjuk szives figyelmét' a 
hirdetésre. 

A koldus fillérjei. A csepregi csendőr-
őrs a napokban egy koldust tartóztatott le. 
Az illető Szabó János rábamolnári illetőségű 
hajléktalan koldusnak vallotta magát Szabii 
ugylálszik, egész iparszerttan özte a koldulást, 
mert raegmolozáss alkalmával nem kevesebb 
mint 400 darab kétfilléres! találtak nála. Sza
bót leült büntetése után illetőségi heljére 
toloncolták. 

http://szahily.-y.ro
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Tilos a kivándorlás. A bivalatos lap 
mai száma a miniszterelnöknek ezt a két 
rendeletét közli : I. A m. kir. iniuiszleriuin a 
fegyveres erő kötelékébe laitozú egyének ré
szére — az 1913 : VI. t. c. 2. q ában nyert 
lelhatalinazas értelmében — ullevelek kiadá
sát ideiglenesen egyáltalában beszünteti. Ezen 
rendelet közzététele napján lép életbe. II. A 
in. kir. miniszteriem a védkötelesek nagyobb 
arányú kivándorlása folytán az 1909. II. t.-c. 
2. 0. b) pontjábau az első bekezdésében meg
jelölt vidköleles férfjszemélyek kivándorlását 
— az ugyanezen törvényszakasz h pontjának 
harmadik bekezdésében nyert felhatalmazás 
értelmében — egy évre általában megtiltja-
Ezen rendelet közzététele napján lép életbe 

0) permetező szer. Nagy Kaiífcy ru-zli 
lakos mar a uyar lolyamán olyan szölop-r 
metezö szeri tálait fel, mely a végzett kísér
letek alapján bámulatos sikerűnek ígérkezik. 
A feltaláló mnlt hó 15 én már ezen találmá
nyára meg is kapta a szabadalmat. Az első 
nagyobb kísérletet soproni Klaber Testvérek 
borkereskedők eszközlik. A Cég Klabertelep 
nevű birtokán ugyanis a jövő évben ötven 
holdnyi területen lesz ezen uj szer kipróbálva. 

A l nj adótörvények életbeléptetésének 
elhalasztása. — Megbízható kórokból nyert 
értesülés szerit az adótö.vényeket — a 
főváros kezdeményező javaslatára — nem 
lépteti 1913. évi január hó elsejével 
életbe a kormány. A főváros idevonatkozó 
javaslatát Lukács László miniszterelnöknél 
Heltai és Sándor Pál képviselők meleg párt
fogásban részesítették és közbenjárásuknak 
a felhozott indokok alapján sikerűit keresz
tülvinni azt. hogy Lukács miniszterelnök 
megígért", hogy az nj adótörvényeket a mai 
rossz pénzűgvi viszonyokra való tekintettel 
csak 1914. évi július hó 1-én lépteti éleibe. 

Kossuta Ferenc, Aponyi Albert, Mezőásy 
Béla és az ellenzék többi előkelő tagjai írnak 
igen feltűnő cikkeket a n Budapest"-b-'n, 
melyeket a független magyar közönség a 
legnagyobb örömmel olvas. A „Budapest" 
azonkívül a iöbbi rovatokra is a legnagyobb 
gondot fordítja. ^aP'j"7elti regények, tárcák, 

"szórakoztatórésTéTkiilönfíléTs^áTnRSztéltl énjei 
teszik élínkké és kedveltté. A »Budapest« ál
landó előfizetői újévkor ismét egy gyönyörű 
ajándékban, a Magyarország Nagyasszonyai II. 
kötetében részesülnek, melyet az uj előfizetők 
is megkapnak, ha legalább egy lélévre egy
szerre elöfiizetnek. 

Ha énnékem száz forintom volna I 
Azaz: csak száz koronám karácsonyra azok
ból az uj százkoronásokból, amelyek állítólag 
december 23 an jönnek forgalomba! Mondják, 
hogy tetszetősebbek,-csinosabbak lesznek az 
eddigieknél, amelyek 'azonban szintén nem 
vollak a bugyellárisommal szíves barátságban. 
De azért mégis: eb fél, kutya fél, mig az 

- ipám, napám él ! 
A hármas szövetséget december 5-én 

—újították meg; Érdemes ezt a történeti dátu
mot följegyezni. Jelen vollak Berchtold gróf 
külügyminiszter, Tschirszky és Avarna nagy
követek. A régi szerződéseket az ujakkal ki
cserélték, ellátták aláírásaikkal és mindegyik 
megbízott a neki járó példányt magához .vette. 

A lipótmezei elmeoyógyitó-iatézetbe 
vitték Gec.-.e József ölbői 26 éves legényt, 
aki már régibb idő óta volt csöndes termé
szetű elmeháborodott; a mnlt héten azonban 
állapota nagyon súlyosra fordult és környe
zetére nézve veszedelmessé lelt A szegény 
őrült a belügyminiszter rendelete folytán 
került a linrttmezei elmegyókyitö-intézetbe. 

; A korcsmák nyitvatarlása ellen. Szat-
marban, az ottani Gazdasági Egyesület erde 
kes indítványt tárgyafLllosvay Aladár ali-pán 
tette a javaslatot, mely szeiinl mondja ki 
az egyesület közgyűlése, hogy feliratban fel 
kéri a kormányt, miszerint rendelje el a 
korc-mák vasárnapi bezárásai add.g az ideig, 
amig a nehéz viszonyok es in-éges állapotok 
tartanak. A közgyűlés az indítványt magáévá 
tette és egyúttal körlevélben kérte fel az ösz-
szes varmegyei egyesületekel hasonló állás
foglalásra. 

ö t . izaiu" 

Egy ketesct használt 
5 lóerős kazán 

Tilalom. 

Megtiltottál, hogy küdhe-»ék levelet, 
Azt mondottak: feledjelek légedet. 
Megtiltották, hogy tereád gondoljak, ' ' 
Azt mondották: ró ad suh se álmodjak. 

Me.liagjták, hogy ne említsem nevedet, 
Ne hullassam éretted a könnyemet. 
De én azért e tilalmat megszegem, 
Azért is csak folyton neved rebegem. 

í r o k neked egy kicsike levelet. 
Abban küldöm el néked szerelmemet. 
Minden sora szivemből szól és regél 
Mikor jön rá feleletül egy levél ? 

Nem ttbais.; már te. sem nekem levelet, 
No is hullasd érettem a könnyedet. 
Elszakítva, elrabolva egymástol. 
Elbujdosom, el a világ zajától. 

Meghalok már nemsokára, jól tudom, 
Elhiheted, sokáig már nem biryra. 
Meghallod majd éltem gyászos múlását, 
Elveszíted szivednek boldogságát. 

Ha majd utad valamikor erre visz, 
Jöjj ki, nézd meg,hol nyug-zik egy igaz sziv. 
Tekintsd meg majd szomorú sirhantoinat, 
Hol átalszom nyngodtalan álmomat. 

a n 
és világosan ugy k":je és fo-
gadptel, ha szappant vész, hogy 

KOLOZSVÁRI 
( H E 1 N R I C H - f é l e ) 

Glycerin szappan 
Tojás 
Mandula „ 
Márvány ,, 

A kolozsvári gyógysznppan-gyár 
azért lett világhírű, mert a legdrá
gább és teljesen ártalmatlan anyag

ból készíti szappanait. 

Hozz ki veled egyetlen szál virágot, 
Tedd síromra s lélek majd boldogságot. 
Küldj értem a magas mennybe egy 
Szávád éSdfl szutai.na a jól-terr 

Jean. 

Villamos daxálá-mal om. 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 

Czeildömölkön, a Gyár-utcában levő telkemen (Kórház-kert mellett) 

V I L L A M Ü Z E M Ü 

daráló malmot 
*. • • - • 

rendeztem be. ' .". '<" 
. ' • "... — ' , . It* 

Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifo
gástalanul végzek. 

A darálást héttőn, csütörtökön és szombati napon egész na
pókon, a többi napokon a fa-fürészelést teljesítem. Rossz idő esetén 
pedig szintén darálok. 

Fótörekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönséget 
a leglelküsmeretesebben szolgáljam ki. 

Becses pártfogást kérve, kiváló tiszteletiéi 

V A R S A G Y Ö R G Y , gépész. 
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K A R Á C S O N Y R A 
egssebb és legalkalmasabb ajándék 

ogy szabályozható arany betűs gyürü. 

en 

14 karátos aranyból 5 K. 
ezüst aranyozva 2 K 

Arany és ezüst nyakláncok, szivek, 
. niulettek, keresztek, gyürük, fülbevalók, 

rany-, ezüst- é s nikkel órák nagy 
választékban 

M O L N Á R L A J O S 
ékszerész és órás üzleteben (Városház-
épület) szerezhetők be a leiolesibbaa. 

ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

h á z 
a város legforga'masabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

Ö 

Hornyolt cserép 

é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkön 

Hornyolt cserép I rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

q r r g f ^ F i n n P l Eltörli t i ÍM flHfl 

Pályázati hirdetmény. 1 
Cielldömölk nagyközség elöljárósága egy 6 tantermü (egy emeletes) 

polgári iskola tervére 
ezennel pályázatot hirdet. 

A munkálat díjazására két pályadijat tüz ki és pedig elsőrendű
nek talált tervet 250 K, a másodikét 100 K-val díjazza. 

Felhivatnak mindazok, nkik ezen épületnek tervezési munkála
taira vállalkoznak, hogy a szóban ievő terveket hozzávetőleges költ-, 
ségeetéssel ellátva a község elöljáróságához ^ 

1913. évi február lő -é ig 1 
feltétlenül beadják. 

A tervezéshez szükséges adatokat az elöljáróság a pályázóknak 
rendelkezésére bocsájtja a helyszínén. 

A beérkezett pályamunkák elbírálását a község magának tartja 
Jimn-j^-a-ilijazandó-^nunkák a község tulajdonát fogják képezni. 

Czelldömölk, 1912. évi december hó 12-én. 

E 

Lóránth Gyula, Szalay János, 
H főjegyző. biró. 

1 • 

húzott drótsíállal 

kb. 75°/ 0 áram megtakarítás. 

T Ö R H E T E T L E N ! 
Magyar 

S I E M E N S - S C H D C K E R T - M í i V E E 

Budapest VI. Terez-kórut 36. I 

A már viághirü Kolozsvári (Heinrich) 

Szent L á S Z l Ö f e r t ő t l e n í t ő 

- :: pipere, szappan :: 
kincset ér a háznál. Biztosan inesóv 

minden ragályos betegségtől és amellett 

remek illatával kiváló bőrfinomitó anyaga 

folytán elsőrangú gosmetikai cikk. 

. Kapható mindenütt.. — Ára 70 fillér. 
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S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ő l k . 
Sirkőraktár: Szentháromsáy-ter 
: Köfaragó-telep : Kis-ntca. 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Epnletmnniát é s mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem 

Aki fess és kényelmes fiizöt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánlehié 

Megyeház-utoa ft. szám alatt levó 
mellfözékulöntef'f'sséglmntorniében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi füzöi mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás ós tisztítás azin-

T e f ~ W l b ^ f t ^ = 

Ugyanott uta/ónó felvétetik. 
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Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel hozom a n. 

é. közönség b tudomására, 
hogy Czelldömölkön, a Kos 
suth Lajos utcában (Simon 

Sándor-féle ház) levő 

uriszabó 
üzletemet 

• Háczky-íóle kasba az (Uj 
kávéházzal szemben) helyez
tem át. 

Midőn erről igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kérem 
további becses pártfogásukat. 

öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek. 

Tisztelettel 

Németh László 
n r i - s z a b ó . % 
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Szalay Gynla temetkezési vállalata Gzelldömaik, Sá|i-utca 

Nagy választékban raktáron tartok díszes éra és fakoporsókat, 
koszorúkat éa minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. -

Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 
pontosaaggal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok éa 
azrjrítt a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 

tmrftonrpis^^ 

Városunk- vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
jk mély tiazte.etfel vagyok mély 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömőlk, Sági-utca. 

Ne g o n d o l k o z z é k , 
hogy mit fog karácsonyi és újévi ajándéknl vásárolni, 

hanem keresse fel 

S P I E L E R E D E utóda 
KOSZTOLITZ MÁTYÁS 

üveg és porcellán kereskedését Czelldömölkön, 
ahol étkező és mosdó szervizeket, lámpákat, evőeszközöket, diszmfl-

tárgyakat a legolcsóbb árban szerezhet be. Játékárukból dus raktár. 

Képkeretek legdíszesebb kivitelben készülnek. 



Hirdetéseket j u t á n yos 
áron N-vo-z a 

K I ADÓHIVATAL. 

Főraktár: Röh Pál cégnél. 

r 
valódi 

KAUCSUK-CIPŐSAROK! 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
AHÁNY 

Ne menjünk 

vidékre vásárolni. 
mikor Czelldömölkttn a Gayer-féle házban 
levő férfi-szabó üzletben a legkifogástala-

nabb ruhák készülnek. 
Midőn ezt á n. é. közönség becses tudotnjjsiearhűzom, 

kérve szíves párfogását, amit azzal fogok 'hálálni, hogy 
szaktudásommal a legszebb szabású férfiniliákat készítem. 

Szövet raktáromban s legnagyobb választókban talál
hatók a legdivatosabb un^olszövetek és ezekből jutányos 
úron szolgálom ki rendelőimet. 

Angol és francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik. 

Tisztelettel . WEISZ LIPÓT, férfi-szabó. 

I I 

TÖRLEY 
P E Z S G Ő T I S I H A T 

f i z helyett az előnyös bevásárlás folytán, ha ajándékait 

K L A P P E R FÜLÖP Uatorárnüázáliaii 
. - Czelldömölkön (Gayer ház) szerzi be. 

Rendkívül mérsékelt"áron kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, 
függönyök, ágygarnitu-

rák. bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodraszati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagybán. 

Teljes szoba- és konyhaberendezések. 
Bútorok részletfizetésre is kaphatók. / 
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