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A magyar papokhoz! 
A világháború borzalmai a meg

rendült emberszivekben megerősítették 
a hitet. A vallásnak soha sem volt 
ilyen uralkodó szerepe a népmilliók 
életében, mint ma, mikor mindnyájunk 
sorsa a magunk akarata által nem 
irányítható törvényszerűség és a végzet 
hatalmas ereje és kifürkészhetlen szán
déka által jut a sikernek és dicsőség
nek koszorújához, vagy bukik a meg
semmisülés örvényébe. A templomok
nak soha volt annyi hivő, ájtatos, resz
kető -közönsége, mint ma, mikor min
den pillanatban legdrágább emberi ér
tékek fenntartásáért könyörög az aggódó 
és szerető- lélek. 

Soha sem volt tehát nagyobb és 
nemesebb hivatása az isteni parancsok 
földi kinyilatkoztatnának, a papságnak, 
mint ezekben a drámai esztendőkben, 
mikor mindnyájunknak annyi esengeni 
valónk van az egek Urához.. A magyar 
papság teljesíti is hivatását, gyönyörű 
imákat, hazalias tűztől égő zsoltárokat 
bocsájt a magyarok Istenéhez, fronton 
küzdő hősök hogy haza térjenek dicső
ség koszorújától ékesen, hogy magyar 

vérrel szentelt földünket kozák otromba 
lába ne tapossa és bozontos oláhnak 
undok lehelete ne fertőzze egy talp
alatnyi földjét sem Nagyságos Fejedel
mek kincses Erdély országának. A ma
gyar papság minden nap ott térdel az 
oltár előtt és minden templomokban 
más rituálék mellett, de ugyanazon 
szent hazaszeretet zsoltárai zendülnek 
meg ajkaikról. 

~ Azt kérjük az Isten derék és hfr 
séges szolgáitól, bogy az itthonmaradtak-
ért is imádkozzanak, hogy jobbak le
gyenek, testvériebbek, tisztábbak . és 
nemesebbek. • 

Kérjük a mennyek Urát, hogy vi
lágosítsák meg az Ige fáklyafényével 
azoknak az elkápráztatottaknak és a kár
hozat iszapos á-kai előtt állóknak 
lelkét, akik a legváltságosabb pillanato
kat arra használják fel, hogy a maguk 
olthatatlan kapzsiságuknak áldozzák fel 
a- fronton küzdő és. a front hőseitől el-" 
hagyatott lestvéreiknek életét. Kérjük a 
papságot, hogy ne csak a templomba 
zárkózva, a szent könyvek lapjait for
gatva hirdesse a kegyességnek és jó
ságnak biblikus igéit, hanem tekintsen 
ki a viharos magyar életbe. Figyelje 

meg a jelenségeket, a bűnöket és go
noszságokat, amiket a hétköznapok for
galma, küzdelme, tusakodása és mara
kodása ver fel és ezek felett a bűnök 
felett való felháborodás, ezeknek a bo
nok nek a megbélyegzése legyen minél 
többször az ünnepi szónoklatoknak a 
tárgya. Annnt az emberek a profán napi 
munka zűrzavarában kereszténytelensé-
get, gonoszságot művelnek, nyerjen 
mennydörgő erejű papi szózatban meg
torlást, az oltár előtt. A szószékről 
hangozzék fel IsteD nevében a tanítás 
és az ítélkezés az emberek felett; nyer
jenek dicséretet a jók és büntetést, 
megszégyenítést a rosszak. 

Isten szolgái, magyar papok! Bár
mely vallás igéit hirdetitek, legyetek 
egyek abban, hogy nézzetek ki az élet 
vásárjára és figyeljétek meg a jót és 
rosszai egyaránt. A vallásbölcselet el
vont dogmái helyett a csalbatatlansá-
gok és mystériumok kultusa helyett a 
mindenki lelkébe bevilágító és a pilla
nat történéseit bíráló Igazság, Szeretet, 
Jóság és Testvériség igéit hirdessétek 
ma, valahányszor a szószékre léptek. 

T Á R C A . 

Regény a külvárosból. 
Irta: V a r j a Tihamér. 

— Életkép. — 

Egy váci-uti mellékutcában volt egy kis 
kávémérés, annak torzsvendége volt minden
nap Kovács János. Mindennap pontosan meg
jelent és az ó kávéját a 2 zsemlyével elfo
gyasztotta, azután újságot olvasott és fél 8 
órakor benn volt a gyárban. Vas-esztergályos 
műhelyben dolgozott. Nyugodt természetű, 
szolid ember volt. A vasárnapi szórakozása 
abban állott, hogy elment sétálni a város
ligetbe és egy-két pohár sörrel pontot tett 
az ünnepre. Gyűjtögetett egy kis pénzt is, 
már volt 200 koronája. Nem udvarolt senki
nek sem. Nem volt neki tetsző egy leány sem. 
De azért ha meglátott egy_szQlidabb leányt, 
eszébe jutott néha, hátha ez lenne a ^felesé
gem. A -rendes kerékvágásból azonban -egy 

leány kizökkentette. A kávémérésbe uj kiszol
gáló leány jött. Nem szép, de nem is csúnya, 
szőke hajú, kissé nagy orrú leány szolid kül
sővel. Kovács első nap csak nézte, második 
nap már arról gondolkozott, hogy kellene a 
leánnyal szóba elegyedni, mert egy kicsit ő 
még ebben a tekintetben gyámoltalan volt. 
Mikor reggelenként megjelent a kávémérésben, 
a leány már szó nélkül hozta az ő rendes 
kávéját. Kovácsnak jól esett ez a figyelem. 
Mikor távozott, mindég tiz fillér borravalót 
tett a leánynak az üres tálcára. Napközben 
sokat gondolt a leányra. Hátha van neki már 
valakije és ő hiába gondol reá. Esténként 
mikor hazament gondolta többször, milyen jó 
lenne, ha a leány most otthon várná, vagy 
ketten nyitanának egy kávémérést. Az ő üz
letük lenne. Csak megélnének valahogy, szolid 
leánynak látszott. Nem sokat törődött a kö
rülötte ht)lámzó cifra tömeggel, egészen bele
mélyedt a leánnyal való gondolatokban. A 
körút sarkán virágot árultak, szagos szegfűt, 
rózsát. Kovács megvett egy csomót belőle. 
Mikor megvette gondolkozott kinek adja ? 

Oda adja a leánynak ? Mit szól az hozzá ? Elfo-
| gadja. Mikor haza ment, gondosan vizbe tette 
j a világot, hogy frissen megmaradjon. 

Reggel korán megjelent az üzletben a 
j virággal, ügyetlenül szorongatta a kezébe. 

Amikor a leányt nem látta, kissé meglepődött. 
Hol van? Nincs itt? Mit csináljon ő most a 
virággal? A tnlajdonosné máris hozta a ká
véját. Milyen szép virágja van! Igen az este. 
vettem. Bizonyára kedves dolog annak, akinek 
viszi ezt. A leány is megjeleut, hozta a két 
zsemlyét. Talán fog örülni is az, aki ezt a 
virágot kapja — mondotta a tulajdonosnő. 
Talán fog örülni. Ismételte Kovács és sokat 
jelentően a leányra nézett. Tekintetük talál
kozott A tulajdonosoö munkája alán nézett, 
ott hagyta őket. Kovács már alig várta, hogy 
egyedül maradjon a leánnyal. Nem tudta za
varában, hogy is adja át a virágot. Annyira 
zavarban volt, hogy még két zsemlyét kért. 
Mikor a leány visszajött, mintegy neki báto
rodva Kovács mondotta: kisasszony hoztam 
magának virágot. — Nekem?? kérdezte 
meglepetten a leány. Igen! Ugyan, ugyan mi-
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.Felicián-est Czelldómölkön." 
(Folyt, és vége.) 

Ilikor a rettentő valóságot -műkedvelő 
társasagunk minden tagja a maga egész kel 
lemetlenségében megértelte, 112 -egyik azt a 
tanácsul adta, hogy le okosabb l i .-:: az ej fél-
utam vo.iatol be neiu v.i.-v 1 pen n».:a-
sétaini. . • ~ 

Az est.- szép, csillagos, 5 levegő ke l le 

mes, gyeuge i órai .-portöTa.-i után ki-»i agyá
ban pilieniiet. 

• Ezen előterjesztés megleli, tr..- (egyei tet-
sze sel tá-a s-.z-.iil aue-.,u , n igy vil.ikiii.k 
valami üdvözítő ötlete támadt - dna. Végre 
is laiiam, l i " y erkem keii szállítanom az 
•észt« a t.ir-a-aj szamára - imígy szóno
koltam I 

% — Szo sincs róla, hogy gyalog menjünk 
haza. Menjen, haza a JÓ menő ütytinly, de 
nem mi. A. P. Feiicianért kárpótolni ingjuk 
magunkat valami ma. a l . Például egy kelle
mes estét töltünk Czeltben. Avanti, utánam!" 
s maris indultam a Griff nyári mulatójába. 

Az előttem szótő — ki a hazagyalog-
lást indítványozta — le len szavazva, egy
hangúlag s pár pillanat múlva egy hosszú 
keni asztal körül neveltünk most már a me
sésen sikerült Felician hangversenyen. 

A fiókpincér már cég a hatunk möitött 
szíveskedett s mi meg mindig a hangversenyt 
kritizáltuk és — nem rendeltünk. Miután lát
tam, hogy rendelkezni senki sem akar, nagy 
elhatározással a következő ünneples kijeleu-
tést tettem : 

— Hölgyeim és uraim ! Tudom, hogy 
önök egy kis nehezleléssel vannak irántam. 
Én önöket meg akarom engesztelni. Kijelen 
tera, hogy ma este itt e helyen anticipálom, 
vagyis félévvel előbb megtartom a n-vem-
najij.it. mely február elsején lenne s ez al
kalomból mindenkit kedves vendégemnek te
kintek. Pincér, étlapot, italokat ! 

- Hogy volL-e eljeuzés ? Na . . . Azt hi
szem febr. 1-én sem kaptam volna többet, 
sőt ,P. Felicián se kapott volna többet. Dik-

tum-faktum, a névnap-fényesen sikerült, ügy 
11 óra körül a békák a közeli réteken erő 
M'ii kurutyolni kezdtek. 

— Éjeu a »Békahangverseuy« — ki
áltottak egyszerre többen is. Felicián se indla 
volna hllebben produkálni. 

Kjfe.b n égy öreg komondor ijesztő 
basszu-ban kezdi tt haragudni, 

— Ivadorna parancsot osztogat a ..San 
Michején — rOgzitette m-g az én barátom. 

Az idő keHeru'-en téli el, mégis álmo
sodja kezdtünk s nem bánluk, Hogy már 
menni kell az állomásra. Odaérve mentuiítuk. 
hogy iiaialnukn»« 50 perc kr.-ese vau. Puff 
neki, tehát majd c-ak, léi 2-kor indulhatunk. 
Az. állomás le :i vo.l keresztü -kasul fekvő, 
alvo, I101 lyi ijSlJ. Játav-kelé, mindent eilngiaio 
katonákkal. I n \lépfiTsBro" lehet. Gyerünk a 
kávéház eie, míg- .ounan is ki nem dohnak 
bennünket. 

Ott vártuk meg a késést, aztán újra 
visszaballagtunk. Éltkor találkoztam a hang 
ver-euy főrendezőjével s egyik szereplőjével, 
II K. barátommal, 

— Gyönyörű roll (iif.u mertem ii'-ki 
bevallani, hogy április elsejét járjuk), kü.önö
sen te remekül csellóztál . . . 

— Igazan? N Í I > - , megyek én is jegyet 
váltani. 

Ahogy ezt a szót kimondta, akkor szök-
keut el mellettünk a szolgálati tiszt 'és gyil
kos tlegmával vetélte oda: 

— Fölösleges a jegyváltás, ez a vonat 
nem szállít polgári utasokat. 

Mint mikor valaki golyót kap a láb
ikrába, csak pillanatok múlva érzi, mi is csak 
Később eriettük meg az elröppent szavakat. 

— Mit mondott? Nekünk mondta? — 
Polgári utasokat nem visz ez a vonat? 

— Lehetetlen! 
Kérdezzük meg! 
Cs megkérdeztük; és ugy volt ahogy 

elöször hallottuk, hogy evvel a,v,.::atlal nem 
inehelUnk haza. Hiába volt minden rimánko
dás, a vasul azt felelte: hja kérem haboru 

tudjak * 
•• : . ~ -sW-,*SsV 

van, örülünk ha katonáinkat el 
szállítani. 

— Dgy-e mondtam, hogy menjünk 
haza — mondotta valaki közülünk. Már ré-

| gen eifeied-Uk volna az egész kalauiitast t 

most ennyi bertáfnlás ntan almosán, >UJ •;-.d-
tan. hozzá Felicián nélkül rtrtstt nyakunkba 
kell venni a:: országutat. Ugy e mondtam. 

'ügy érzem, mintha az a valaki igazat 
mondott volna és láttam, hogy a hangulat 
elhnem foruui 4ujra'. Az élőbbem* hang 
folytatta: 

— Nincs semmi tfliiődni való. indulunk. 
És iieia.iunl;, t-n lépkedtem a-uiaisjj, 

szótlanul. 1) • mikor lattan-, huny vezelöuk a 
rendes útra tér, indíttatva érezieiir magam, 
hogy egy jo laoáocsal némileg kátpotoljami 
kimerül ntükedvelők>t. 

— Kérem — mo'idottam, erre kerülni 
fogunk. Jumegyünk a \a u:i ntjáróu es jé 
negyed órai nyerünk. Fáradt embernek* ha 
még 8—9 Liióméter van elQite, negyedóra 
s/eimit es — elfogadták indítvány- mat. Vissza-
földúltunk és föl a vasúti átjárónak, min 
átjutva, kere-iük a kaput, melyen a . pálya-

• testről kijulnatunk. Meg is találtuk, de — 
| zárva. Hatalmas lakat lelegelt rajta. 

— Mi' lesz mo.-t ? — kérdi valaki (ez 
nem én.voltam). 

Felelet niucs. Végre megszólal egy hang: 
J - - — Ugy-e megint jobb lett volna eugem 
i köveintT-most mehetünk vissza s az i / t órára 
. ráfizetünk */» órát. 

— Ei, — szólaltam még, — nem me-
: gyünk vissza! Az urak átugrálnak a kapun 
j s a hölgyeket valahogy átsegítik. 

— És velem mi lesz? — tudakolja 
• barátom mazsas neje. Ki le-z az a daru, akt 
I engem átemel ?_ 

Ugy lett, amint mondottam. Az urak 
' átugráltak és kezdték átszedni a hölgyeket, 
I amiben aztán volt egy kis romantika, meg 
I hangverseny is, mert nem szabad azt gondolni, 
j mituha egy egy hölgy átemelése megtörtén-

hetott volna holmi sikóüyálás* trillázás vagy 
j Csattogás nélkül, ami az éjszakai esendőm 

vei erdemeltem meg? A figyelmével, az irán
tam való — figyelmével. Oh, én csak dolgo
mat végzem. Ugy önuek, uniit másnak is 
megteszem. De köszönöm a virágot. Ürülök 
neki. Maga igazán kedves. A virágot boldogan 
vitte be és vízbe tette. Kovács gondolkozott. 
Milyen egyszerű és milyen kedves. Halha ez 
lenne a felesége. Hogy is kellene ezt neki 
megemlíteni? És nincs-e valakije már. Éjje
lenként eszébe jutott, gondolkozott a leányon. 
Megjelentek álomképben előtte, amint a leány 
a kávémérésben van, de már mint az ö fe
lesége. És az 0 káremérésükben. Ő boldogan 
siet haza, ahol az asszonya boldogan ,várja, 
együtt_vannak mindig, de amikor felébredt, 
átgondolta nem-e luu ábránd miud ez? Meg 
kellene tudni a^Isáaíytöl, hogy van-e valakije. 
Mikor a kávémérésbe elment, nem merte 
megkérdezhi a leányt Nem volt "bátorsága 
megkérdezni tőle. Nagyoo felénk volt a leány
nyal szemben. Nem mert vele nyíltan beszélni. 
Félénk volt Na majd holnap több idő lesz. 
Másnap vasárnap volt. Kovács korán fölkelt, 
a tükör előtt már vagy negyedik nyakkendő

jét kötötte meg. Végre az utolsóval megvolt 
elégedve. Szombaton töltölt csokoládét vett a 
leáuynak, hogy vasárnap majd átadja. Korán 
reggel mar 8 urakor elment az üzletbe. A 
leány már hozta a káréját. (3 örömmel üdvö
zölte. — Hoztam magának egy kis édességet. 
— > Köszönöm, de minek csiuál kiadást vá-
gettem.« Spórolós leány lehet; gondolta Ko
vács. Igazán köszönöm, hogy egy pici örömet 
okozhatok magának. Köszönöm, úgysem gon
dol rám senki, nekem már nincs örömem. 
(Na nincs neki senkije.) A szülei elhaltak? 
Igen! egészen árva vagyok, nincs senkim, a 
nagynénémnél lakom. Na azért nem kell el
szomorodni, lesz másképpen is. Próbálta vi
gasztalni Kovács^_Lesz? De vájjon kinek? 
Akár magának is. Nekem soha! De most már 
megyek, mert vannak vendégek! Mondja 
kisasszony, mikor ér maga r á? Én? kérdezte 
a leány meglepetten. Igen, mondotta Kovács, 

j Ma vasárnap van, egy mulatságra szeretném 
; elhivat, ha eljönne vélem ? Én ? — igen megvolt 
j lepve a leány. Ma úgyis szabadnapos vagyok. 

Délután 4 órakor találkozhatunk ? Igen, mon

dotta Kovács, várni fogom. Mindjárt jövők 
vissza! És a leány elment, vitte a többi ven
dégeknek a kávét. Na, ma kiderül minden, 
gondolkozott Kovács. Mégsincs neki senkije. 
Hátha ő lesz a feleségem! Jön vissza a leány. 
Tudja mii? ma délután 4 órakor várhat a 
Váczi-körul sarkán, a nyugati előtt. 4 órakor? 
ismételte Kovács. Igen, várjon, de most már 
megyek, mert van dolgom. Isten vele! És 
nyújtotta a kezét Kovácsnak. Mikor elment, > 
tálcára telt tíz fillérest ott vejte észre a tál
cán. Jobbnak lattá - ma^nem tenni- a tálcán 
semmit. Fizetett és távozott. Az uton netté 
már az óráját, 10 óra. Még soká lesz 4 ón. 
Sietett haza. Elővette a ruháit, kefélgette. Vi 
hódítani kell. 

Alig várta, hogy négy óra legyen, már 
az ebédjét is sietve kapkodta, jaj hogy e l * 
késsen! Nem tudta, hogy melyik nyakkendő
jét tegye fel, óraszámra állt a tükör elfln, 
igazgatta magát, sehogysem volt megelégedő 
magával, mig végre egy babos nyakkendőt 
tudott kedvére megkötni. Nézte az órij* 
annyira elmerült az öltözködésbe, hogy 
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szinte viaszhipgznH; és ,-^'ezt majdnem el
felejtettem ^ - holmi csipke, szegély, ruta 
szakadás -néikQI. (Azt hiszem ez a jelenet 
megint halas témája-fett volna, egy amatőr 
fényképe-znek). 

Utoljára maradt az erőpróba: barátom 
nejének átemelése. Barátom vis.-zaogn.ll s 
hajtott derekával (szegény!) tassan emelkedő 
hidat képezett, melyeri őnagysága — hogyan 
— hogyan sem; nem tudom — föltápászko
dott a kerítésre, ahonnan aztán — hogyan, 
hogyan sem, nem tudom, de tény, hogy ep' 
testtel löldrejuttattuk. \ , 

k • Ab'g az eg is könríyezett nevelteben. 
Mosolyogva c-öpörgött. A mi szidalmunk pe 
dig P. Feiicián után — haragosan dörgölt. 

Meg. a nevét se-volt szabad említeni. 
Meglehetösen-ejáxva' jutottunk haza hajnalra. 
A puccsot otthon elhallgattuk és az eeyes 
kérdésekre, hogy mi voil,.. milyen .loll, stb., 
*lég ügyesen felelgettünk. €-sak arra nem 
tudtam inegieieíui, mikor valaki azt kérdezte 
tőlem: 

— És mikor Kezdődőit az egész? 
— Az. ördög tudja — teleltem, de so

káig tartott a hecc, mostanában nem kertiek 
belőle. 

De azért, ha szegény összeszidott Feli-
cian újra hirdetne magát, alighanem ott len
nénk egy szálig és újra meghallgatnánk azt 
az élősipokból összerótt angyali orgonát, me
lyen ő játszik. Jaj, de gyönyörűen játszik . . . 

Szenlgyöryyi Ignác. 

KEMENESALJA 

H l R E K. 

Rend a t rai ikárusitásual . A pénzügy
miniszter ujabb rendeletében a trafikengedély 
a kávéházakban, vendéglőkben s azon kiske
reskedőknél, kik nem csupán trafikárusitásssal 
foglalkoznak (szatócsuk), ideiglenesen felfüg-
gesztetik. 

Pfeiffer Ottó 
' ndvari tanácsos. 

, Alig pár évvel ezelőtt cserélt gaz
dát a vönöczki uradalom s költözött 

j oda Pfeiffer Ottó, az uj birtokos, kit, 
j mint minden njoníöttet, eleinte bizal-
| inatlanul fogadtak. Csakhamar megszűnt 
-a-bizalmatlarrsáu, tűért belátták, hogy 
a;: uj birtokos áldott lelkű nejével 
együtt azelőtt is, de különösen a há
ború tirtatna alatt valóságos nemtöje a 
környék szegényeinek, szükölködőinek. 
Sok vetömaghiányban szenvedőn segí
tett s tette lehetővé, hogy kenyerük lett. 
JóU4l<«iket fölsorolni sem lehetne, mert 
rendesen titokban történt a szűkölkö
dők könnyeinek letörlése. Ez a jóté
konyság eljutott a trón zsámolyáig is, 
ahol méltányolva az elévülhetetlen ér
demeket, a király Pfeiffer Ottót udvari 
tanácsossá nevezte ki. Örül szivünk, 
mikor egy igazán nemesszivü ember
barátot ér a legmagasabb kitüntetés, dé 
kétszeres az örömünk, mert járásunk 
területén lakik a kitüntetett s itt érez
tette különösen jószívűségének á'dásait. 
A királyi kézirat igy szól: 

Személyem kői üli magyar miniszterem 
előterjesztésére Szöllősi Pfeiffer Ottó vasvar-
megyei földbirtokosnak, a mezőgazdaság 
terén szerzett ^rdeinn elismeréséül, a ma
gyar királyi udvari tanácsosi cimet díjmen
tesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1916. évi november 
I hó 6 án. 

FERENC JÓZSEF s. k. 
B_;ró Roszner Ervin s. k 

— Sok ilyen igazi urat adjon né
pünknek a magyarok Istene! 

Uj. alezredes. . A novembert, katonai, 

gyi Lajos honvédőruagy, Somogyi Miklós vár
megyei tiszti főügyész fiának, Somogyi Alsdar 
czelidömölki tb. főszolgabíró nagytehetségű 
testvérbátyjának nevét is, ri t a király vezér 
kari alezredessé nevezett ki s szolgálattételre 
a m. kir. honvédelmi miniszter mellé oszta
tott be, mint parancsőrtisztet, ' 

•üvészes tá ly Sárrárott A szegény gyér. 
mekek és a Sarvárott időző katonák kara 
csonyfaja javára december 9-én nagyszabású 
művészésiély lesz. A mozgalom és rendezés 
élén a község elöljárósága álL ... 

Elhnnyt főszolgabíró. MolnárfT; Géza 
vasvári főszolgabíró pénteken délután el 
hunyt. Ma délután tartandó temetésén a 
czelidömölki szolgabiroság részéről duk i 
Takách Marton főszolgabíró jelenik meg, mar 
az elhunytnak volt jo barátja. . 

Kinevezés. A in. kir. igazságügymicis-
fer László Zsigmond ógyallai kir. járásbirö 
sági leiekkönyvvezetőt — földinket, — jelen
legi alkalmazása helyén a IX. fizetési osztályba 
sorozott telekkönyvvezetővé kinevezte. 

VUlantTilágitás Nagysimonyiban. Pén
teken Czelldömölkön járt egy társaság, kik a 
vHlamvilágttásuak Nagysimonyiba leendő be
vezetéséről tárgyaltak a viilamostelepen. A 
községben igen erős mozgalom van és ez 
mutatja, hogy van érzék a jóhoz, célszerüséz 
hez, széphez. Az Ugy — igen valószínű — 
meg is log valósulni s igy Nagysimonyi — 
és bizonyosan Tokorqr is — uemsokára éjje
lenkint menykő-fényben úszik. 

Az ötödik hadikölesAnre jegyzéseit 
elfogad a' Kemenesaljái Takarékpénztár az 
eredeti feltételek mellett. Jegyezni lehet f. é'.'i 
november hó 23-álol kezdve december 22 ig. 
Bővebb felvilágosítással az intézet . ábat ki
bocsátott falragaszok szolgálnak. 

háromnegyed 4 óra volt. Ijedten rohant le a 
lépcsőn, szinte repült. Sietett ki a villamos 
állomásra az első kocsira felkapott és ro-
haoni-tolni szeretie volna a kocsit, hogy ha
marabb ott legyen. 4 órára oda is ért a nyu
gatihoz. A leány még nem volt ott. Türel
metlenül járkált fel és le. Törölgette magát 
a zsebkendőjével, anyira izzadt. Nem vette 
észre, hogy a zsebében a leánynak szánt 
töltölt csokoládé felolvadt és mind össze kente 
az arczát a zsebkendőjével, mert az is a 
nadrágzsebében volt. Türelmetlenül járkált 
fel és le. Vagy hússzor már elővette az órá
ját és nézegette. Végre feltűnt a leány. Szinte 
szaladt elébe. Örömmel üdvözölte. A leány 
mondotta, egy kicsit késtem. — Már azt hit
tem, hogy nem is jön, — mondotta Kovács. 
— Hát-az t hiszi, hogy amit mondok nem 
tartom be. — Nem hiszem, magáról nem le
het ilyent feltételezni. — De mi Jelte magát 
és nagyon nevelett- a leány, szinte zengett 
az utca a kacagásától. Hogy néz ki maga? 
Ép? Én?^ Hát mi baj van. — Vegye elő a 
tükröt és nézze meg magát! Milyen az arca! 
Kovács szinte maga is megijedt, mikor meg
látta magát, csupa csokoládé volt az arca. Ijed
ten mentegetődött és a csokoládét emlegette. 
Letörölte szinte szégyenkezve az arcát. Lássa, 
lássa, mért nem spórol, korholta jóakaratulag 

a leány. (Milyen spórolós leány! gondolta Ko
vács, ez lesz a lele»égein) Felöltek a villa--| 
mosra, kiértek a mulatság színhelyére. Zene 
szőlt^ tarka, vig sereg táncolt. A sok fehér
ruhás leány sürgött forgott. — Viláimostát 
tessék! ugrott egy leány elébük és Kovács 
megvette a kínált lapokat. Találkozott bará
tokkal, akik egymás között mondogatták, nézd 
csak a Kovácsot, egy leánnyal van. Nem is 
szép. Milyen nagy orra van és mekkora a 
lába, nézd csak. élcelődrttt az egyik. Kovács 
mindebből egy szót sem hallott. 

Ő boldog volt. Nagynehezen találtak egy 
üres asztalt. Leültek. A (ürge pincér máris jött 
oda. Aszóigája! köszönt a pincér. Sört, bort? 
Én kérek egy pohár sört és őnagysága mit 
iszik, szinte sört? Két pohár sör. Azzonnnal 
krremássan ! Elrohant a pincér. Ez házaspár
nak nézett bennünket! >Ogy látszik, mon
dotta Kovács. Sietett a pincér vissza a habzó 
gusztusos sörrel. Fizetni és Kovács megint 
fizetett Egyedül maradtak, kezdett Kovács 
nagyokat nyelni, mert bele akart kezdeni a 
szerelmi vallomásába. De sehogysem ludta 
hogy kezdje? Ügyetlenül kezdte: Árva, nincs 
senkije? Igen az Vagyok, anyám-apám elhalt 
én a nagynéninél vagyok. Tudja mit, én nem 
szeretem a sok beszédet és nem is tudok 
sokat beszélni. Kérdezem magától akar a^ 

feleségem lenni? Ilyen hamar, az első talál
kozásnál kérdezem, mert nem szeretem a 
sok beszédet és a hiábavaló szaladgálást leá-
nvok után. — Ilyen hamar kérdezi ezt? 
mondotta a leány. Igen, felelte Kovács. — 
Maga nem vesz el feleségül engem. — Nem? 
nem? Hát ugyan miért nem? Miért nem 
veszem el ? kérdezte Kovács. Tndja, én magá
nak megmondom, olyan jó fiúnak látszik. 
Nekem két gyermekem van, a Liga gondozza 
őket. Mije van magának ? Kérdezte meglepet
ten Kovács. Két gyereze? magának? IgenI — 
Kovács minden reményét romba látta dőlni. 
Hát ennyire szolid leánynak, hogy lehet két 
gyereke? gondolta Kovács. Kávémérése, ott
hona, minden romba dőlt ezzel a két szóval: 
kél gyerek. — Hát igaza van! Akkor nem is 
egyeznének bele a házasságunkba a rokonaim, 
mondotta. Tudtam, felelte szomorúan a é-at.y. 
•Visa-vís. kerestetik! Kiáltozta a táncmester. 
Tessék és tuszkolta be őket a terembe. Szólt 
a zene. Kovács kiábrándultan, a leány szomo
rúan táncolták a négyest, a zene szolt, a pá
rok boldogan simnltak egymáshoz. Csak Ko
vács érezte magát ugy, mint akit leforráztak. 
Vége lett minden reményének, amit a leány
hoz és boldogságahoz' fűzött. 
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A roma" betörés miatt Petrozsényből 
m-nekOlt szénbá"nya~-munkás"ok 'közül";! I Cs*-
.••I CreUdömöikre került; róluk a MÁV gon

doskodik. A joszivü közönséget (elkérjük, szi-
v—kedjék viseltes ruhát, iahbelit juttatni ré
sz ikre, hogy a közelgő tél hidegsége némileg 
enyhítve legyen.\Egyenlőre legszükségesebb 
voína 0 nő-, egy 14 éves leány-, két 10 éves 
leány-, egy 7 eves leány-, egy 5 éves fiu-, 
egy. 2 éves leány- és 2 eves fiu-. egy 1 éves 
fiu részére ruhanemű e» lábbeli. A joletk 
adakozók szíveskedjenek adományaikat a hi-
rr j Bárany-vendéglő tulajdonosához: Hubert 
Sámuel nrhoz szállítani, kinek kúriáján vall
unk a szegény színmagyar székely menekül
tek ' elhelyezve. 

Piaci borzalmak. Nagyon jól tudjuk, 
hogy népűnk nem az a nép, amely a régi 
unt. A sok idegenszerű divalbolondság szi
vet-lelkét is divatossá: piszkossá tette. Tessék 
eak kimenni a piacra, bárki meggyőződhetik 
• óla. Mnlt csütörtökön is igazán impertinens 
módon zsarolták a vevőközönséget. Egyik he-
v n 60 fittérért adták a tej literjét. A tojás 

darabja 40 fillérjével kelt. Akkora kis darab 
vaj, amit egy 5 éves gyermek uzsonna-ke-
i yerére lehetne rákeuni, 120 K. volt. Egy 
úriasszony megállott egy kis kosár dió előtt 
KerdezőskOdésére megtudja, hogy 12 etem 
dió 20 fittér s mikor kért 14-et, a szemébe 
nevetett a frájla. >Hiszen akkor ebből a kis 
kosár dióból 10 forintot is beárul! mondja a 
vásárló. .He ám, még 15 öt is! Ha nem 
t.ccik a naccságának órább is van ut!« Ilyen 
? énhez hasonlók történlek. 

Bestiális anya. Mult szombaton reggel 
Kemeiiesmagasi községben kerek kosárkába 
helyezett egy 50 cm. hosszú, teljesen kifejlett 
u'-zi.lött leánygyermeket találtak, — meg
fojtva. Az allatias anyát Gécs Ida ottani 
lak"- személyében kinyomozta, a csendőrség, 
ak t nyomban letartóztattak, de kihallgatása 
ui MI szabadon boksátotlak. Ugy látszik, hogy 
sz gyene elől menekülni akart, mert szerdán 
de előtt bele ugrott a kulba, de nem emészt
hette eí magát, mert a közelben foglalatos
kodó oroszok i kútból élve kihúzták. 

Gyilkosság. Nagysimonyi községben a 
mult hét szerdáján Kutasi József torzsalkodás 
közben megszúrta társát. Nerer Józsefet, ki 
a szenvedett sérülésekbe bele is halt. Az 

rrosrendőri vizsgálatot Somogyi Aladár tb. 
"szolgabíró és Hetthéssy Elek dr. körorvos 
inrtották m-g. A gyilkos embert elfogták. 

Adományok a sebesült katonák re 
Síére. A czelldömölki Vöröskereszt kórház 
es vasúti Bditö-allomás re-zere az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Gyömörey György (hV.u) naponta 2 liter tej, 
Klaffi Gyula naponta 10 üreg -zodavtf. Csönge 
község 28 kg. liszt, IS kg. bab, 94 drb. tojás, 
S zsák burgonya, 1 zsak káposzta, 10 I. tej, 
05 dk. sznlouna, túró, lel I. tejfel, 80 dk. zsir, 
22 drb. kenyér, 3 korona. Vidos Jozsefné 
Keiiienesinihalyfa) 2 zsák káposzta, 1 kosár 

j zöldség. Kovács Dénes (Ság) 20 K. Deubch 
| Gyulané 30 K. Nagy Joz>ef (Kocs) 5 drb. tojás. 

A TáSUt köréből. A B-osztályban elő-
| léptek vasutasaink között Szóka Gyula vonat-

fékezö a 33. fiz. csoport 2. fokozatából a 
3 ik fokozatba. Oswáth Gyula vizsgáiólakatos 
a 7. fiz. csoport 1. fokozatába k o C s i v i z s g á l ó v á . 
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v a s k á l y h a 
olcsón eladó. 
Cini a kiadóhivatalban. 

k i a d ó : Dinkzreve Nándor. 

Grand Hotel $ 

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

ben a „Lukács-fürdővel." 

Közlekedés percenként min
den Irányban. Hegállóhely. 

Hónapos szobák egy személvre 
120 koronától feljebb. Góz-
nités, hideg- és melegvíz. 
Gyönyörű kilátás a Rózsa
dombra,' ózondus levegő. Rend
kívül csendes, nyugalmas, első
rendű szálloda és berendezés, 
líj vezetőség. Átutazó vendé
geknek naponként 4 koronától 

feljebb. 

Keresek megvételre 
egy 

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

F e l h i v á s ! 
A Kemenesaljái önsegélyző Hitelszövetkezet CzeUdömölkön 

f. évi november hóban nyitja meg 

I V I . (3 éves) é v tár su la tá t . 
| Egy üzletrész 50 fillér. 

H Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett bélyeg-mentes kötelez" 
H vényre, mely kölcsönök a heti befizetésekkel törlesztődnek. — Minden 
H üzletrész ntán 50̂  fillér beiratási dij fizetendő ' egyszersmindenkorra. 

Üzletrészek a 

Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank Részvénytársaság 

Czellűömölk üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyezhetők. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
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Bokros Károly és Géza. 

Nincs p e t r o l e u m - h i á n y 
ha a villamos világitást bevezetteti. 

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

leum-szükségletét nem birja beszerelni, miért ls ajánlatos 

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

olcsóbb, tisztább, egészségesebb. 
Világítási berendezéseket jutányos áron készí

tünk — részletfizetésre is. 
Költségvetéssel és esetleges felvilágosítással készséggel 

díjtalanul szolgálunk 

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

Nyo-atott Diojcjfrtve Nándor vülsoverore berendezett könyvnyossdájábsB, CelMömOlkT 


