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Rend. 
~~r~ ' -' '- -i v *.tja • ;-:>- • 

r „• <H>1 laetilme . . . 
Magaum iacnunent>;m*. . . 

>Kend a lelke miudennek< .— ez 
az axióma a költészet magasztos berr 
keibe varázsolja az érző szivet, nemes 
lelket; megadásra kényszeríti a hatalmas, 
meg nem dönthető erejével a makacs 
főt; s mint mindent összetartó eröt 
tiszteli a legobjektivebb komoly tudös. 
••' y. Kend a lelke a végtelen világűr 
csillagainak; • rend a lelke á nagy álla
moknak; rend a lelke a megelégedett, 
tiszta háznak; rend a lelke a haladás
nak, a fejlődésnek,, a munkának, a jó 
iparnak s á virágzó kereskedelemnek. 

Rend, te minden biztonságnak őre, 
te csillag, melynek a fénye szent és 
besugárzód azt az utat, mely a boldog
ság felé vezet, te hatolj most a lelkek 
mélyébe. -

Rend, te mostan megtámadott 
isteni bástya, falaidat, melyek védik az 
erkölcsöt, népet, a nyugodt éjszakát, a 
dolgozó ember filléreit, értsenek meg 
téged az elkeseredett szivek, a tépett 
lelkek, a fázó és rongyos testek, a szen
vedések szenvedéseit, a kínok kínjait 
átélt szegény katonák, a jövendő, a 
nemsokára viruló magyar haza függet
lenségének halhatatlan, örök érdemii 
hös úttörői. ;._ 

" Rend, te magad is lélek, te hasz
nos és nyugodt cél szolgálj a lelkekbe. 

Rend, értsenek meg léged!. ' ... 
• . . És megértettek. — A katona, 

kit a lövészárok <zer' borzadálya egyik 
percben Isten tagadóvá s a másikban 
hívővé tett — háromszínű szalagot hord 
a karján, hogy téged megtartson, hogy 

I téged szolgáljon. * • 
. . . És megértettek — a falusi 

ősz, becsületes öreg, a régi vadászpus
kát hordja rokkant vállain s a karjára 
éz van írva: »Polgárőr«._ V , 

. . . ..-Éa megérlették^ + 1 a nagy,, 
várva-várt újjászületés napjaiban író, 
tanár, iparos, gazda és napszámos rólad 
prédikál. Csák a tolvaj, az érezni nem 
tudó perverz ember, a haza becsületét 
szennypiacra dobó torzszülött rabol éa 
gyilkol e sorsdöntő órákban. De percig 
sem élvez a szentségtörő, mert lesújt 
sasként a jók szövetkezete büntetni a 
rendbontói, a bonárulót, mert az, aki 
most tolvajlásra készte't, rablásra buzdít, 
fosztogatásra indul: hazaáru ló : az a 
haza sírját ásna, 

. . . fe, talán szerencsétlen kö
rülmények folytán magadról 'megfeled
kezett, vagy könnyelműen bujtó sza
vakra, megfeledkezni akaró embertár
sam tudod mi a haza ? A haza a le 
és polgártársaid összessége. Tudod mi 
a haza vagyona'- A te és a polgártár
said ingó és ingatlan értékei. Ami a 
tied — az a hazáé. is. 

Ha -te bosszúból leszúrod polgár
társad lovát, ha felgyújtod házát, ha 

porrá zúzod bútorát — hazádat szegé-.^™ 
nyíléit _ . •' 

Ha miattad vér folyik, dolgos ke
zektől fosztod meg bonodat. 

S ha szegényited liazádal, a seb
zeit hazával te is szenvedsz, mert csak. 
az ép,' a gazdag haza adhat neked ra-
hit, cipőt és jó eledelt. 

A'hazán nagy a teher, ne súlyos
bítsd, de könnyitsed azt. Az ellenséged ' , 
ökre — a hazáé is: ne pusztítsd ti: • 
Amit elpuszhisz, azért a külföld nem 
fizet. " 

Az elégett házat föl kell építeni a 
az építéshez talán idegen államból is.. _ 
kell anyag, tehát oly magyar pénz ván
dorol ki, a mi maradhatott volna. 

Tehát ne gyújtogass! 
Tudod mi a nemzet kincse ? A 

nemzet kincse: a nemzet erénye. Erény , -
a rend is. K külföldön ellenségeink'azt 
híresztelték, hogy barbárok vagyunk. 
Tudod mit jelent c szó ? Barbár az, 
aki rombol, pusztít, rabol, gyilkol, go
rombáskodik. - «.:. 

Ennél méllatlanabbul még e szót 
nem használták, mert a magyar finom, 
udvarias, lovagias, becsületes s a ma- S 
gyár büszkeség éaJetMismeret nem 
lüri a lopást, a csalást. 

De ha hallgatsz a korcsmagyarra, ki 
rablásra buzdít s ha megfeledkezel a 
tisztességről és itt is, ott is fosztogatá
sok történnek' és ezért vér foly — * 
barbár nevet megerősítik, arcodra, ha-

Szent Erisébet és a modern 
"keresztény női ideál. 

A hölgy, k Mária-koafTaftciójának Szt Eruttet ünne
pélyén .l.'aitia : ír . Elaár Flárii. 

Azt irta a Pesti Hírlap a forradalom 
ntán: Nekünk a múlttal szemben csak egy 
kötelességünk van: feledni. A multat telje
sen feledni csak az teheti céljává, akinek a 
múltban .semmije, senkije nincs, aki a jövőjét 
a múlttal összekötué. De küiöuös volna, ha a 
bimbó Öntudatra jönne és azt gondolná: fe
ledjük a multat, feledjük a_gyökér földi éle
tét, az életnedynek keringését a lassan lejlődő 
szárban, mely végre bimbót fakasztott és 

A "múltat csak azTTéTédlietî  kTrok~gf5? 

kere nincs a mnltban. 
Szent f á i azt mondja:'Krisztus ugyanaz 

. tegnap, ma és mindörökké. A mi lelki vilá
gunk Krisztusból, az ö tanából, egyéniségéből, 
kegyelméből ék Ahogy jiigyanaz Krisztus teg 
nap és má, a múltban és a j e l e n b e n , ugy 
kell. hogy a lelkivilágunk is belekapcsolódjék 
á múltba; hiszen kell. neki gyökér, kell neki 
szár, melyben az élelnedv kering, hogy virá
gokat (akasszon. 

Tény az, hogy a virágra is behatással 
Van a.talaj, melyben él, a környezet, melyen 
keresztül'hozzá er a sugaras nap, a levegő, 
az árnyék, a körOlöue tenyésző növényzet—-
tény az, hogy korok, váitozo idők, változó 
világnézetek, társadalmi, viszonyok üj tajéko-
zódást, aj' oriéBnth'diat kivannak mitőlünk is. 

| Dé mindez nem okozhat lényeges, teljes vál-
j tozást, hiszen hogy újra visszatérjek hason-
! latomra: a rózsa rózsa marad, akár az Bveg-
I házban fejlődik, akár kinn a szabad termé-' 

szet ölén. , 
Azért nem félek, midőn Szent Erzsébet 

ünnepén kapcsolatot kell keresnem a közép
kori és a modern keresztény női ideál között, 
azért állítom öt bátran mindnyájuk elé és 
azt mondom, hogy Szent Erzsébet vonásairól 

átalakulásban is Krisztus- süellemében kíván 
fejlődni, élni; 

Mi jellemzi a modern kor női típusát ? 
A modern alatt nem azt értem, hogy tapos
suk sárba: legszentebb,eszményeinket, hitet, 
erkölcsöt^ erényt és szépséget— ez a mo
dernség nem a jeléné, legkevésbbé a jelenkor 
női típusáé — az isteni törvények elten Való 
lázadozás ép olyan régi, mint amilyen régi 
az ember és az isteni törvény. Ha ezt vnéz-

nők modernségnek, akkor É T I anyánk volna 
most is a" legmodernebb. Uodern alatt nem 
is azt értem, amire a hölgyek gondolnak a 
divatnál — itt nem kvaszról nyárig tartó 
nekilendülésről van szó, miként annak idején 
a tulipánmozgalom, vagy napjainkban a 
chrisantheai hordozás. " , • * 

A modern kor mindazon szellémi.anyagi 
és erkölcsi tényezőknek az összege, melyek 
egy évszázadnál tovább erjesztő anyagként 
dolgoztak a társadalomban és végre a jelen, 
alakuláshoz vezettek. Ismertető jegyei ennek 
az alakulásnak: az anyagi és szellemi kultúra 
rohamos fejlődése, a technika nagyarányú 
előhaladása, a társadalmi helyzet felborulása 
és uj alakulása; a társadalmi rangnak, érőnek 
a pénz j-'gyeb-n, a nagytőke- jegyeben való 

sadalom mélyében •— harcol pedig, áz egyén 
joga az összességgel, a legszélső individualis-
mus a bólseviki kommunizmussal, kollekti
vizmussal*. 

A mai társadalmi helyzet mindenkiből 
gépet csinál és minél inkább akarja géppé 
lenni, gyárban, irodában, műhelyben, annál 
iakább felfokozza Öntudatát. A gépiesség hozzá 
magával, hogy az embernek a megélhetésért 
folyik á legnagyobb harca; ebben a harcban 
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zádra sütik a nagy nemzetek fiai ma
guk, kitt'most mint rendcsinálók köz-
tünknimek. • ~ * i 

Már csudálkoznak a mi fejlettsé
günkön s győzzük meg őket, hogy e 
szerencsétlen hazában nincs >barbir<. 
Hadd meséljék el, hadd írják meg haza: 
a magyar rendszerető, műveltségre tö
rekvő, becsületes és kedves faj. 

Hadd írják meg ezt, mert ez szen
tesíti az óhajunkat, hogy élhessünk, 
hogy épségben máradhassunk. 

Mert ninns lélek, nincs sziv, aki a 
békeasztalnál egy népet, ki megtudta 
mutatni rendszeréletét, nemes emberi 

^hajlamait — lassú haldoklásra ítélne. 
Nincs józan elme, ki ne tudná, ne 
vallani, hogy egy józan és rendszerető 
nép ép oly szükséges a világnak, mint 
a faluban, a. becsületes kovácsmester. 

Magyar, mindig is a rend betartása 
völt a boldogulás utja — ma hazánk 
megmentője lehet. 

Magyar, ma kétszeresen dolgozz, 
ma kétszeresen légy becsületes, ma 
kétszeresen szolgáld a köz-jót; magyar, 
ma ne kegyelmezz a rendbontó haza
árulónak: magyar, ma imádkozz: Isten, 
magyarok Isten szeretettel, irgalmaddal 

-őrködj a rossz indulatokon, akadályozd 
azokat és segítsd, erősítsd a nemzetőrt, 
a polgárőrt, ki most rendért hordja a 
fegyvert. 

Rendért, hazáért, tanaid megtartá
sáért. Isten, magyarok, népek Istene, 
segíts minket, árva magyarokat. 

' Ssabó Gyula., 

Céi irá ibu lthetoleg jártai ir-
••k, vagy inokklsais it iy dr. Sieke-
rea Pal cielldömölkl ügyvéd irodájá
ba! aiowall alkalmaiást ayer. 

KEMENESALJA 

V é r ^ i r e i g i l l a t ú . . . 

Ver Virág illatú taVaszi p o m p á n "•— 
Ajkidon mod-zengjen a diadal ének, 
Őltözköd él magyar ünnepi ruhádba. 
A szabadság felkelt dicső Istenének! 

Vér Virág illatú tavaszi p o m p á r a . 
Jeatünkct széttépni közeled az ellen, 
E szép magyar hazát rabló bandák dúlják ' 
S Védekezni nem mert magyar nép ez ellen ? 

47. szám. 

És most szent szabadság isteni zenéje. . 
Zengjél a fülünkbe győzedeelmi mámort, 
A nagy szabadságiak dicső • örömére 
Kergessük szét a Vad éa romboló tábori! 

KÉSY JÁNOS. 

H I R E K 

Most ébredj fel népe'm szunnyadó álmodból 
Mert most már szabad Vagy tiéd ez a haza! 
Ragadd "fel a fegyvert, hogyha él .mag benned 
A szent szabadságnak becsületes szaVa! 

Segítségért 'kiált • nagy magyar alföld 
Segítségért kiált a Kárpátok tája . . . 
Halljátok-e mindezt szabadságnak tiepe 
Oh magyar katonák, mit feleltek rája? 

Véres meg • fegyVer, sebünk újra tátong. 
Alighogy lehullott a rabbilíncs rólunk, 

[-Mária újra tépik, marcangolják teatünk 
És nekünk nem szabad igazságot.szólnunk? 

így tehát el Vele minden gyáVa szóVal . . . 
Ébredj fel szabad nép mint a szent szabadság 
fenjünk el mindnyájan ellenséget űzni-, 
Ez leasz méltó hozzánk, ez lesz az igazság! 

A testünkön járnak, testünket tiporják 
És mi tűrjük mindezt. gyáVa koldus módra ? 
Mindenki csak minket akar eltiporni 
feldarabolni az uj nagy alkuVóra! '. 

Vér Virág illatú tav'aszi pompára 
Lakodalmat ülnek milliók a tájon, 
Békés mogynroUnak vérafe-folytk shzerte * 
Az alföldi híres msgyer rénaságon! 

Esküszünk, hogy tovább nem tűrjük a jármot 
Nagy, szabad nemzetté akarnnk mi lenni..,-' 
Élvezni akarjuk a szent szabadságot, I I 
Ami mindnyájunkat boldoggá fog tenni ! 

Személyi hír. Értesülésünk szerint a 
varmegye főispánja intézkedés* alapján So
mogyi Aladár tb. fószolgabiránkat áthelyezte 
volná a szentgotthárdi főszolgabírói .hivatal-, 
hoz. Amennyiben bennünket-és a járást érinti 
ezen hir, mindnyájunkra meglepetésszerűen 
hatott. Somogyi Aladár általános, felfogasban 
nélkülözhetetlen a mai válságos helyzetben 
ránk nézve. Tekintve azokat a nehéz átala
kulásokat, melyek a társadalmi közérdeket 
szolgálják. Ugy a hivatali, valamint a társa
dalmi intézkedések szükségessé tették, hogy 
ez irányban a legmesszebb menő polgári 
óhajunkat hangoztassuk. Kívánjuk szívből, 
hogy a vár negye főispánja velSnk egyOtt' 
érzően intézkedjen. És azon elhatározása, 
amely. olyáuformán alakulna, hogy nékünk 
Somogyi Aladár tb. fóbiránkat körletünkbe 
vissza helyezne reánk nézve csak üdvös volna. 
A járás valamennyi községének egyforma 
oliaja ez. Most, amidőn mindenki esik a ren
des kerékvágásba óhajt jutni, a közigazgatás 
intézkedésében látja azokat a biztosításokat, 
melyek nemssak a hivatalnokot, de egyszers-
mint az ismerős egyéniséget is tisztelik. So
mogyi Aladár tb. főbíró tehát ránk és a já
rásra nézve fontos tényező, amiért is remé
nyünk van arra, hogy ezen áthelyezés ránk 
nézve kedvezően dől elr~Á czelldömölki Nem
zeti Tanács ebben az irányban határozatilag 
egyöntetűen kimondotta, hogy Somogyi Aladár 
áthelyezési ügyéi magáévá teszi és a járás 
minden körjegyzőségével és polgáraival égy-

jönletü kívánság tujk ad kifejezést, a közöttünk 
f ismert közügyek további intézkedéseinek bi

zalmas folytatására. Ezt a szivünk legforróbb 
és legőszintébb melegségével óhajtjuk. Isten 
tartsa öt közönünk sokáig. * 

megáll a bensőnek, a léleknek a kultusza; 
eczekcsiklaudozó, piaci ára lessz a merészet, 
irodalom, melynek feladata volna a lélek mé
lyítése. Elveszvén a lelkiségnek a megbecsü
lése — ez a kor keveset törődik vallással. 
Tudománya, bölcselete Htheista — morálja 
önző, elvtelen. 

Hogy alakult ebben a világban a" nőnek 
a helyzete ? 

A társadalmi fölfordulás a női tipust 
sem hagyta kikezdve nélkül. Mi még itt nem 
élünk benn a nagy világ minden! átformáló 
forgatagában, előttünk még szent emlékként 
él az édesanya, a női gyengédség, áldozat
készség, kedély — egyszóval — a szerétet 
mélysége. Itt még a modern nőről legfeljebb 
az a fogalom, hogy mindig divatosan öltöz
ködik, szereti a feltűnést, a regényt, a zon
gorát, a társaságot es tud kikapós lenni. Ez 
még nem a modern nőnek a képe, ezt még 
ennek a világnak a szelleme nem formálta át. 

A modern női típus, ahogy az a jelen 
társadalmi helyzetben kialakult, magán viseli 
az individualizmusnak a jegyét. A modern nő 
nem akar megelégedni azzal a helyzettel, 
melybe a természet állítja — hogy míg a 
férfi küzd az élettel, ő legyen őre a családi 

a jövő kor reménye, a gyermek —-_hogy az 
élet harcában ő legyen a nyugvópont, ahol a 
küzdelem megpihen, a munka örömmé válik, 
az élet küzdelme szeretette olvad — a modern 
nő. amikor a társadalmi helyzetétől szabadulni 
akar, egyúttal mintha szégyenlené magán a 
nőiesség örök vonásait és maga is ki akar 
állni-az élet küzdi porondjára és olt kivan 
versenyt azzal, akivel a természet nem szem
beállítja, hanem inkább élettársakká leszi — 
a féifival. A nagy gazdasági átalakulás, mely 
a régi, ipari, kisgazdasági, kisipari rendszert 
átalakította gyári, tömegprodukcióra működő, 
rendjjzerre és az embert a gyár, a gép rab
szolgájává, a nagytőke robrttmunkásává tette, 
beleallitntta igen nagy számmal azt a tipust, 
mely régente még igen ritka volt: a kenyér-
kereső nőt. Ahogy a férfi végzi napról-napra 
gyárban, hivatalban, üzletben, műhelyben a 
robotmuokát, ugy végzi a nő is. 

Mivel azonban természetének a megeről
tető testi munkanem felel meg, tódol az 
irodákba, az intelligens pályákra. A kenyér
keresés, az önállóság, a családtól való elsza
kadás megmásítja a nőijlelkűletet, eltörli az 
örök nőiség (az etrig weioliche Goethe) ham
vát és kifejleszti a férfival munkában, köz-

S T E R N B E R G 

városok tele vannak ezekkel a típusokkal. A 
szociális helyzet a családalapítást nehézzé 
teszi, ennek következménye a nemi erkölcs 
lazulása, sót elvadulása. i_-

Ez a modern nő, ahogy a társadalmi 
helyzet kialakította. ' L 

Ebből a környezem'I igazán öröm Sz. 
Erzsébetre nézni, akit a németek csak ugy 
neveznek — dnr Kébe, heilige Elisabeth. Benne 
a női sziv jelenik meg minden gazdagságával, 
bájával, benne a nő mint kedély és boldogító 
szeretet jelentkezik; nem versenytársa a 
férfinak, hanem élettársa; aki tud férjet 
boldogítani és férje halála után szeretetét 
kiárasztja szegényekre, betegekre, ember
társaira. ' - - . - -

Arpádházi Szt Erzsébetben, a Wartburg, 
a Minnesangerek dalától édes Wartburg szent
jében három olyan vonást akarok kiemelni, 
amely kell, hogy rajta ragyogjon minden nőn, 
aki keresztény lélekkel akarja helyét a jelen 
életben'elfoglalni. 

-Az első vonás a kedélyéletnek, hitnek, 
imádságnak, leírhatatlan mélysége, a második 
a családias érzés bensősége. a harmadik a ' 
társadalmi, szociális és charitativ munka' 
másokért. ' - * 

i t-étefr^k « f e nem .le- _ 

HEGEDŰ 
hangja páratlan! 

Kitűnő hangú, szép munka K 30.— 
Hangverseny hegedű, mesés 
jóhangu . . . . . " . I 60.— 
Vonó I 8 . - . K 12.—. I 15. | 

B UD AP EST, VII., Rákóczi-ut 60, saját palota, Atutaii a vén ei.r.b^á..áo 
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Kinevezés. A vármegye főispánja dr. 

HelthrtMj-Ele* czelldömölki- körorv<.si, czeil-
dömölki járisorvossi kinevezte. 

S í n t Erzsébet ünnep a Maria kong 
regációban. Gyönyörű és megható ünnepély 
folt kedden, folyó bű 19-én d. u. 5 órakor 
az apátsági templom tarházában. Dr. Kühár 
Flóris plébános magasan szárnyaló előadásá
ban teljes lelki felfogása alapján ismertété 
•Szent Erzsébet é s a modern keresztény nöi 
ideált 'cumi mürét, amelyet a mai számunk 
Tárca" rovatában már áz olvasóközönség élve
zetére kötre bocsájlnnk es folylatasa a jövő 
számunkban is helyet foglal. Az ünnepi" mű
sor impozáns-volt, amely'a zsúfolásig megtelt 
tárház lelkes közönségét á legmélyebben ki 
elégítette. Az ünnepély klasszikus műsora, 
amely a vallásossággal párosolt a következői-
képen volt összeállítva: Kreioer Terus elsza
valta az »orgona legendát ját (melodráma), 
harmoniumon kisérte Merkly Annus, Kuthy 
Mici szavalata >Szent Erzsébet beteget, Mar
ton Annus elszavalta Szent Erzsébetet. Zára
dékul a kongregáció énekkara több egyházi 
énekel adott elő művészi produkcióbán. Az 
élvezetes délután bár sokszor ismétlődne. 

Előadaaok a mii nipokröl. Zsámboki 
Lajos főhadnagy, a Nemzeti tanács -megbízá
sából a Czelldömölk járás területén minden 
községben előadást tart a mai eseményekről 
amelyben kiterjed a hadkötelesek bevonulá
sára és a nép bé.ét, nyugodt viselkedésében 
a rendes napi foglalkozáshoz való visszatérésre! 
Pénteken Ságon tartott előadást. Jövőhélen 
a következő sorrendben tartja meg az. elő
adásokat: November 26 án d. e. 8 óra Izsák fa, 
10 óra Nemeskócs, fél 1 ! H ó b a . d u. 1 óra 
Kemenespálía. 3 óra Jánosháza. 27-én d. e. 
8 óra Karakó, 10 óra. Nemeekeresztur, d. u. 
I óra Duka, 3 óra "Krssomlyó: 28-án d. e. 8 
óra Kelsőmesteri, fél 10 óra Alsómesteri, 11 
ó r a . Kerneneskápolna, d. u. 2 óra KiekOcsk, 
fél 4 óra Euyhazashetye.. 29 é n d. e. 6 óra 
Vönöczk, fél 10 óra Kemenesmagasi, 11 óra 
Szergény, d. u. 1 óra KenJéneshőgyész, fél 4 
óra Magyargencs. 30-án d. e. 8 óra Keme-
nessze.it p é t e r , fél 11 óra Papócz, d. u. 1 óra 
Rábakecskéd, 3 óra Kenyéri. Decemaer 1-én 
d. e. 8 óra Csönge, fél 10 óra Ostffyasszonyfa, 
11 óra Kemenesmihályfa, d. u. 1 óra Tokorcs, 
3 óra NagysimonyL 2 and . e. 8 óra Keme-
nessömjén, fél 10 óra Kemenesszentmarton, 
I I óra Merseváth. d. u. 3 óra Czelldömölk. 
Ezen előadások igen fontosak minden köz

ségre nézve. Az elcsüggedt sziveket felüdíti 
és a ferde - felfogásokat megszünteti.. Tehát 
minden köziégben támogatni kell az előadót 
nehéz és fáradságos munkájában. -

Az Arany Paraszt. Lapunk belső 
munkatársa: Késy János országos reciiátor 
darabot i r t amely folyó hó 30-án szombaton 
és december 1 én vasárnap kerül bemutatóra 
Czelldömőlkön a Korona szálloda nagytermé
ben. A szerző jól megrajzolt társadalmi szín
müvet tár elénk, amelyben szépen tünteti fel 
a társadalom minden rétegéből az emberi 
erőt. A drámai, jelenetek mögött kellemes 
komikum tartja derültségben a közönséget, 
igazi tőről metszett magyar nótákkal és tipi
kus népies alakjaival. A darab cime »Az 
Arany "Paraszt«, akinek nemes szive felülke
rekedik az emberen. A cselekvés gyönyörűen 
folyik ki egymásból. A szerepek ügyes kezek
ben vannak és az érdeklődés.a darab iránt 
is nagy. Az Arany Paraszt 1919. február hó 
6-án a debreceni színházban is bemutatóra 
kerül. A darabban előforduló remek népdalo
kat Barabás Ernőfőkántor-tanitó .zenésítette. 
Nagy zenei képességre vall, hogy e zeneszá
mok egytOI-egyig sikerültek és méltó helyet 
foglal el r zenemüvek birodalmában, amely 
már decemberben megjelen a zenepiacon is 
zongora kíséretre letéve Bárd Testvérek ki
adásában. Jegyek előre válthatók mindakét 
előadásra Dinkgreve Nándor papifkereskedé-
sében. A helyek számozva lesznek. A darab
ban előforduló énekszámokat Sarközy Gábor 
zenekara kisen 

Követendő példa. Pfeiffer Ottó vft-
nöczkí nagybirtokos nemes példajtal. járt elöl, 
amennyiben a czelldömölki nemzetőrségnek 
egy hízott sertést ajándékozott. Hálás köszö
net érte. Vajha sokan igy cselekednének. 

Élelmeiéli tanács. Czellben is meg
alakult az. élelmezési tanács. A inai válságos 
i d ő k b e n bzBksée, van o k o s a n gondolkodó em
berekre, akik mindenkor tudatában vannak az 
emberi kötelességek társadalmi hivatásának. 
Az élelmezési tanács tagjai lettek: Somogyi 
Aladár tb. főszolgabíró, Loránth Gyula főjegy
ző, Draveczky Arptid áll. főnök, Z-tray Károly, 
Parapatics Ferenc, Hefmler Ernő, Rőh Pál, 
Szalay Józsel pénztáros, Simon Sándor, Né
meth István, Saliér Gyula, Parapatics István. 
Nagy sikert uj hivatásukhoz. 

A helybeli elesett bólékért a jövő 
szerdán délelőtt 8 órakor az apátsági tem
plomban gyászmise lartatik. . 

génda, a történeti kutatás megfosztotta a sal-
langtól, de most annál inkább ragyog eiöuünk 
a kereszténységnek ez a hőse. akin a szép, 
bensőséges, hitből élő, az Isten akaratával 
teljesen egybefonórió lelket csodáljuk. 

Már gyermekkora óta szerencsés volt 
lelke lejlOdése. Mimóza érzékenysége volt a 
hitből jövő benyomások iránt Olvasni még 
nem tud és megfordított imádságos könyvvel 
térdel a templomban, leveszi lejéről a koro
nát, mert szeme megakad Krisztus koronáján. 
Szeme megakad férjén a szentmise alatt és 
mindjárt a vértől csepegő ÜdvOzitOre gondol, 
akinek áldozatán 0 jelen van (Prohászka). 
Olyan imádságos a hangulat most is a Wart
burg mohos falai között, a wartburgi kápol
nában, mintha most is Erzsébet lelke lebegne 
ottan. De ez a lélek mélyen belenőtt az em
berekbe, az irodalomba, művészetbe. Wagner 
Tanháuser-je ját az eszemben és ha 0 vál
toztat is a történelem Szent Erzsébetén, lé
nyegében jól ragadja meg a nőiség ezen örök 
típusát.... m m m l 

Tanháuser a Venusbárlang foglya, kötve 
tartja az érzéki, kietlen löldi szerelem. Kisza
badul innét. Résztvesz a wartburgi Minne-
sánger-versenyen és feltámad benne ott ugyan 
ez a szerelem a vár nrnője, Erzsébet iránt 
Tüzes daliban ezt a szereimet dicsőíti,amiért 
távozni, menekülni kénytelen. Újra visszaesik 
Venusbárlang igézetébe, majd ebből njra ki

szabadulva zarándokokhoz csatlakozik és Ró
mába megy vezekelni, hogy bűneiért feloldó-
zást nyerjen. A pápa azt felelte, nem bocsát
hat meg, mig a kezében levő száraz bot ki 
nem zöldéi. Tannháuser kétségbeesve bujdo
sik. Erzsébet megkönyörül ezen emberen, az 
O imádsága száll az égbe Tannháuserért és' 
mikor Erzsébet holltetemét viszik s vár alatt, 
meghozzák Rómából a pápa'kizöldelt botját 
Erzsébet imádsága rügyet fakasztott rajta, 
Tannháuser fel volt oldozva. 

Ez a költenek a meséje, a költOé, aki 
igy érzékitette meg áz imádság, a közbenjá
rás erejét A történelem Erzsébetének semmi 
köze Tannháuserhez, de annál mélyebb, hat
hatósabb imádsága, kortársaiért, a bűnösök
ért, mindenkiért Az 0 élete nem volt célta
lan szórakozás, hanem az Istenben való 
folytonos elmerülés, imádság. 

Most, amikor ebben a világban annyi 
Tannháuser jár, aki hamis élvezetek igéze
tébe van fonva, amikor a férfiakból kivész a 

sag mindenható erejében. Ki fog jobb lelkei, 
tisztább.világszellemet, nemesebb, eszményibb 
életét teremteni köztünk, ha nem a nO, a mo
dern keresztény nő, akit á romlás nem tesz 
kétségbeesetté és nem is ragad magával, 
hanem erejét felfokozza, hogy közreműköd
jék egy jobb világ megteremtésén. 

(Folyt k3v.) 

•elyreigazitii. A multheti számunkban* 
a mély NyírtlerűhkOn 1 rjipoczi rablással' - -
párosult felfordulást jelezte, tévedés volt, 
amennyiben az uszítás helyett csititás lett " 
volna a helyes. — 

1 aépiroda fontos tényezője az állasai 
rendszernek. A magyar népkormány udros 
intézkedése volt, hogy figyelme kiterjedt a 
legfontosabb célt szolgáló érdekközösségre.. A 
mostani összekeveredett helyzet szükségessé 
telte az országban, a népirodák felállít i s i t 
Rendkívüli' módon előnyös az, nemcsak a 
közursadalom ügyeinek lebonyolítása szem
pontjából, de igenis a rend és érdek teuntar-
láW szempontjából is. A mai, viszonyok ál
talános fejlődése mindenesetre rávilágít és 
igy kell, hogy különösen a nép érdekeit a 
kellő intézkedésekkel óvja és ahol l ehe t , se-
gitőleg támogassa minden díjazás nélkül. Ez 
tehát a népiroda hivatása — a szociális re
formok — első, reánk nézve igazán kellemes 
intézkedés. A népirodinak Czelldömőlkön is • 
nagy tere van; mert ngy a vidéke, mint maga 
Czelldömölk is nagy keretet Olel magihoz. A 
czelldömölki ügyvédi-kar és sz Összes társa-. 
dalmi tényezők a szombathelyi Nemzeti Ta
nács elveinek megfelelő nepirod.it létesítették, 
melynek hivatása a szegénysorsu lakosság 
panaszait felvenni, nekik útbaigazítással szol-
gilni és a panaszok elintézésében segédkezet 
Különösen a hazatérő katonák, rokkantak, 
katona özvegyek es árváknak segítésére lenni' 
és a munkanélkülieket munkához juttatnia 
Amelyet teljesen ingyenesen l i t el. Hivatalos 
órait minden héten kétszer tartja meg CsaH-
dömölkön a községháza hirstslos helyiségébea 
és pedig csütörtökön és. minden vasárnap 
délelŐR 9 órától déli 12" óráig. Kérjük az 
elöljárókat, hogy ezen fontos intézkedést mi
nél tágabb körben hirdessék, a munkaalkal
makat, különösen "pedig sz ipari munka
alkalmakat a járási népirodinak bejelenteni 
szíveskedjenek. A járási népiroda tagjai: Benkő 
Károly, dr. Móritz Dénes, dr. Pletnits Ferenc, 
dr. Scheiber Zsigmond, dr. Szekeres Pál, dr. 
Tompa Sándor ügyvédek, dr. Kühár" Flóris 
plébános. Szabó Gábor ig . ev. lelkész, Balassa 
István ügyvédjelölt Simon Sándor községbiró, 
Loránth Gyula és Rikosi Jenő jegyzők, Ber
zsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Pécsi Imre és 
Miié Elek a járási hadigondozó bizottság 
tagjai, Schwsrtz Kamiin m i r . munkavezető, 
Bein vári Istvin, Horváth János és Wölfinger 
János munkasok képviselői. 

Elhunyt 101 évsi hajsáon. A mult 
napokban halt el Diósberénytmn Nagy Lídia 
103 éves hajadon, aki a szabadságharc ide
jében szintén mint honvéd szolgált Nagy 
Sándor táborában. Az öreg kisasszony rokona 
volt a nagy honvéd tábornoknak. Állítólag 
Jókai Mórnak volt a menyasszonya egykoron. 

A kuarak ismét szilluk. A központi 
sertéshizlalda közleménye szerint a sertésárak 
8 százalékot estek. 

A bar árainak óriást esése. A fővárosi 
borkiviteli központ közlése alapján Magyar
országon az ó bor i ra 31 százalékot esett. , 
Az uj bor ára pedig 46 százalékot. Az idei 
termések óriási mennyisége következtében 

j történt, mert a kiszállításokat betiltotta a 
népkormány. . 

k baromfi piic. Minden piacon olcsóbb 
lett a baromfi, csak Czelldömőlkön nem tágí
tanak az árakból. Még-Budapesten is arány
lag olcsóbb a baromfi, mint Czelldömőlkön. 
Ajáplatos lenne a baromfi árakat megnyirbálni. 

- Al ostffyasiionyfai rablóbandák ga
rázdálkodásai már szüüOfélben vannak, a 
fékevesztett- szerencsétlen lelkek számolnak • 

fogházából már nagy részét átkísérték a ko
máromi várba. A hivatalos értesülés szerint 
súlyos büntetés vár reájuk. 

A lárviri ciócielék bűne. Csúnya-
éltek vissza Sárváron a nagy szabadsáega. 
Amint értesülünk- az állomáson keltemen-1.-
kedett a csőcselék és károkat okozlak. Meg
vetésre méltó az ilyen c=unya rendzavarás. 

http://nessze.it
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_ Halálozások Simonyi Stabó Károly 
Bubái földbirtokos folyó éri, november hó 
2(i án il. u. ö órakor 68 eres korábau 
bo'dog házasságának 34 ik érében hosszú 
és kínzó betegségében csendesen elszenderült. 
A boldogult temetése november 22 én volt, 
:m kor is nagyszámú rokonságán kivül jó
ba rntai és ösnierősei kisérték utolsó aljára! 
A derék Oregnr nemcsak mint édes apa, 
limit minta férj, de egyszersmind az emberi 
szeretet példája volt, aki mindenben résztveti, 
es ahol csak lehetett segítségére volt a köz
jónak, Boba, és az egész vidék szeretettel 
vettek körül koporsóját. Halálát hűséges fele
sege özv. Szabó Karolyné, szül: Lorántffy 
Lídia, Samu és Gyula fiai, Özv. Borbély 
Jánosné, szül: Szabó Iloua* mint testvére, 
Yadászülési Mórit*. Józsefné, szül: Szabó 
Lidi i mjnt testvére gyászolják. 

r'ottyoudy - l'álne. >zül: Biankodelly 
Mariska spanyol lázból eredő tüdőgyulladás
ban lóval szenvedés után életének 44-ik 
evében folyó hó 18 án éjjel 11 órakor a 
család mily "fájdalmai* visszaadta lelkét, 
leramtöjének. Temetése folyó hó 21 én d. u 
3 órakor volt Kemenesszenlmártonban. 
Pottyoody "Pál ósmert agilis ember mint 
{öldbirlokos és agy szintén mint jó hazafi, 

nyt felesége hűséges társa volt mindenkor, 
j s a nagycsapás melyen sújtottá szivét. 

A megboldogultat Mije Pottyoody Pál, továbbá 
Özv. Pottyoody Lajosné mint anyósa és 
Pottyoody Lajos 7-ik - honvédhuszár had-

" ...igy fia gyászolják! 
PűUtl Ede honvédOrmester. aki 7 éves 

katonáskodása után a honiról jövet meglá
togatta bátyját, helybeli Foltéi Imre fodrász 
iparost, már a harctéren szerzett hüléss 
következtében ide érkeztekor is érezte baját, 
egy napi ídözése után rosszullét fogta el, 
amért'.is a kórházba kellett mennie: ahol 3 
napi betegsége után a pusztító spanyol 
nátha őt is elvitte az élót soraiból. Szerdán 
délután volt a temetése, amelyen megjelen
tek a Nemzetőrök teljes számban, és nagy
számú részvél közönséggel eggyült kisérték el 
utolsó útjára, az örök birodalom nyugvó 
..étjére. Bátyja, Póllel Imre helybeli fodrász 
iparos is bele esett a spanyol náthába, és 
családjl fájdalmára 8 napi szenvedés után 
Ü'is, fivére, atan a sírba költözött. A ke
gyetlen sors háborúja a Pöltel családból 4 
tini ragadot el. Pöltel Imre 30 éves volt, 
életének legszebb idején jött érte a halai, 
folyó hó 21 én temették el. Az elhunytai 
felesége, akivel 8 évi boldog házasságot élt 
özv. Pöltel Imréné szül: Glökkl Gizella fia 
IV- tel Lacik*, Pöltel József édes apja. Pöltel 
Antal és Gizella testvérei, és Clökkl Frigyes 
apósa gyászolják. 

Az élet virágaiból is rabol a halál. 
Egy ifjú kedves kis teremtés hagyta itt szülőit, 
testvéreit, mély fájdalomban.Kaufmann Henrik j 
helybeli kereskedő 12 éves Irmus leánykája 
spanyol betegségben csütörtökön este 7 órakor 
meghált. Temetése ma délelőtt 11 órakor 
tessz a Sági-utcai gyászházból. 

Adsmány as üdítőnek. Joó Ferenc 
(Kisktic-k) a helybeli U d i t ö állomásnak 8 
nagy kenyeret ajándékozott, mely szíves 
adományért köszönetet mond a vezetőség. 

A szegény iskola, gyermekek cipővel 
való e l l á t á s á h o z Deotsch Gyuláné 100 koronává! 
járult. E szép ..domái.yírj köszönetet mond 
a gy ojtőbizoitMic\ • ' 

A Szinha i Éle' , Inczé Sándor nep 
SzeiU -lapja.e bélen páratlanul „változatos,. 

"^Wcra^TiiSro**.' n^^Íi^r^hírilDj<^3 í fmíiiU* ét 
intimitásokai. 11 Jy Sándor ptiíig á „Vig-zirr 
házi premierjd' a Szenvedélyről nyilatkozik. 

T-JE—szám részN seo foglalkozik a Szipházi 
Élet Gyerekszinl záva', mely előreláthatólag 
népszéiü lesz a -• bbi színhazak mellett. A 

ríeniXes Wvátaí 1 y^di Pista^ -Hrtivers, Szép-

ságápolás, kottamelléklet teszik méit vonzóvá 
e számot, mely közli Karinthy Frigyes »A 
Téma« cimü egyfelvonásosát Egyes szám ara 
1.20 K. Előfizetési ár egy negyed /évre 12.50 
K. Kiadóhivatal Erzsébet körút 29! 

Takarékoskodjunk a cukorral. Amint 
hallatszik, az ország cúkorszükséglele csak 
újévig" van biztosítva. Megíörjlénhélik hogy a 
mostani 75 dekás fejkvótát isem lehajt betar 
tani, ugy hogy majd ennél sokkal kevesebb 
jot egy-egy személyre. ..Addig kell tehát 
minden eshetőségre előre gondoskodni, taka
rékoskodni, amíg ián miből. _:-

Nyilt-tér. 
E rovat alatt kozlotUkért a szerkeiztjaii hklCaiipt 

nem vállal ^ 

Tiszteléttel hozom Czelldömölk és 
vidéke nemes közönségének becses tus 
domására. miszerint elhunyt férjem — 
Pöltel Imre borbély és fadriai üzletét 
ezután is folytatni fogom azon meg
jegyzéssel, hogy oda törekszem, misze
rint kedves vendigeimet a legönzetlenjebb 
udvariassággal és előzékenységgel- ki
elégítsem, miért is továbbra is szíves 
támogatásukat kérve,, tisztelettel 

özv. Föltol Imréné. 

Köszönetnyilvánítás. 
A fájdalomtól megtört szi

vünk hálásan köszöoi meg- dr. 
Kühar Flóris pfébánosoak gyönyörű 
szép gyászbeszédéi, amely által 
megkönnyebbülést érzett a gyászba 
boralt rokonság. Búcsúszavaiban 
szeretett halottunk temetésén je
lenlevő résztvevők is megnyugvást 
lellek és ezért mégegyszer szívből 
köszönjük, rjzyszintén köszön* nő
ket fejezzük ki a czelldömölki 
Nemzetőrségnek, akik a temetésen 
nagy számban megjelentek és fel
ajánlották szolgálataikat; a kar-
társainak, akik a Nemzetőrséggel 
egy időben koszorút helyezlek a 
ravatalra. Továbbá mindazoknak, 
akik a temetésen részvétükkel 
megnyilatkoztak. Tisztelettel 

Pöltel Jozseí 
özv. Póttal Imréné. 

^Viszketegséget 
Sömört, rtkt * leggyorsabban 
elmulasztja a Dr. Flescb féle ere
deti, törvényesen védett 

„SKABOFORM" -kenőcs. 
Nincs szaga, ném piszkít: Mindig 
eredeti pecsétes" Dr. FlOteh-félét 
kérjünk. Próbalégely 4" K, nagy 
tégely 6 K. családi tégely 15 K. 
Kapható a helybeli gyógyszertárbao, 
vagy direkt a készítőnél rendelhető. 

Dr. Flescb B. .Korona, gyógy-
•' •- -izérlára'Győr. 

Vételnél a .Skabofornt' védjegyre 
ügyeljünk. 
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Kemenesaljái Takarékpénztár 
B. T. Czelldömölk. 

Részvénytőke és tartalékok: 500.000 kor. 
Betétek: 1500.000 korona. ' 

Beleteket elfogad betéti könyvecskékre, 
folyószámlákra és heti korona egyleti köny
vecskékre. 

Előleget ad értékpapírokra, vidéki pénz
intézetek részvényeire, arany ésizüst tárgyakra. 

Leszámítol üzleti es magán váltókat. 
Jelzálog kölcsönöket .folyósít földbir

tokra m hazakra. 
Értékpapírok, sorsjegyek és idegen 

pénzek ve:, let és eladását eszközli. 
Bevált szelvényeket és kisorsolt érték

papírokat. 
Beszedésre átvesz váltókat, utalványo

kat és csekkeket. 
Őrzésre es kezelésre elfogad értékeket 

A takarék'|ieiiz|árL.és. banküzlet körébe tartozó 
minden megbízást elfogad. , 
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Vasvármegye 
felhatalmazása alapján 

árvaszékének 38131/918. szám alatt 
ezennel közhírré tétetik, miszerint.a 

kelt 

Nemesdömölki 269. sz. tjkvben foglalt 264 225. k. 
r. szám alatti házas ingatlan egynegyed része 
folyó évi december hó 2 án d. e. 8 órakor a czelldömölki város

ház tanácstermében nyilvinos árverésen a legtöbbet Ígérőnek 

eladatni fog. . 

Árverési feltételek: a városházán megtekinthetők. 

Czelldömölk, 19Í8. évi novenjber hó 18án. 

Lóránth Gyula, főjegyző. 
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NvoSMtott Oinkgreve rttsdor vUlsoyerfr* beradezett köuyviryomdajoben, CelldoaiOlk. 


