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Karácsony.
A szeretet ünnepénél öregebb a sze
retetnek parancsolata, mely a bethlehemi
kriptában elhangzott zsolozsmát: ihletés
énekéből, sejtelmesen üdvözölt bennün
ket. Kiválogatott nemzetek mindig tudtak,
hogy az emberekbe beoltott családi sze
rétet, a forró óhajtás: övéiket megvéde
ni és sorsukat, javítani, még nem elegen
dő az egyeseket 'erkölcsileg magasra, a
közt nagyra .emelni;. pesszimisták még
megtagadták dicséretöket a szeretet ta
nításától is, azzal érvelvén, hogy annak
jótékony visszahatása lévén a saját észre,
tulajdonképpen nem is nemes cselekedet
Ha tehát a családi szeretet a legkorábbi
történeti idők óta, sót valószínűleg még
régebben is, magától értetődő dolog, ha
aa apa még az ősfoglalkozások idején,
vadászati zsákmányát hazahozta feleségé
nek és gyermekeinek, ha az első anya
fájdalmakban született gyermekét, előző
példa nélkül, alighanem épp oly édes
mosolylyal szorította kebléhez, mint akár
melyik később születet leánya: ugy eb,
ben csak a nagyobb szeretet csirája rej
lik, mély magja az idők ölében szunnyadó
mindeneket átölelő emberszeretetnek.
8 igy az idő feltartóztathatlan lépé
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sekben, évezredeken át bizonyos pontig Szűkebb körökben iiraikoáifc" V szeretet
oly tatba tán müvét és dicsek edhetnék sike az ég e gyermeké,'a boldog karácsonyi
reivel, ha a valódi nagyság általában di időben. Am nemcsak a saját otthonunkat
csekedő természetű volna. A családból díszíti, elhatol a legutolsó zugig; nyomát
kis község került ki és sok ilyen köz követhetjük mindenütt, ahol együtt van
ségből lett az állam. Az átlagemberek nak, kiknek se házuk, se telkük, se sztttöbbsége azonban csakhamar elhagyhatta lejök, se gyámolójuk, sőt még azoknál
a kiválóak álláspontját, akik a szeretet is, kiknek hiányzik' az értelmiség, hogy
forrasztó erejével akarták együtt tartani eszük tökéletességével köszönthessék az*
a világot. Még csak a szükségszerű a napsugarat, melyet a meny szülöttje:
- '
- *<
ség törvénye
se
bizonyult annyira a szeretet küld nekik.
Nekünk, az ujabb kor gyermekeinek,
szilárdnak, hogy a részeket egymással
összekösse, őket együvé vezesse, ha nem újdonság a béke és a' szeretet;'
azok egyszer^elváltak egymástól. A jósá hirdették nekünk mindig újból mind ért
gos atyai kéz azonban, mely a világ min hetőbben, s annál világosabb lett, amenydenséget vezeti, as évszázadok folyamán, nyivel közelebb ért testi szemünk elé.
ha mindjárt hosszabb időközökben is, a Mind érthetőbbé vált az üzenet, csakhogy
magasabb erkölcsi parancsokat hirdetőit sajnos, nem derűs viszonyok közepette ;'
küldte a földre, vagy oly sorsot juttatott ám megtagadásából is becsülni tanultuk.
az embereknek, mely annyira meggyőző, Nagyon jól tudjuk, mit vétkeztek egy annyira érzékeny volt, hogy meg kellett idő óta hazánk ellen; nem háború vagy'
látniok, miképp az egyesek nem küzd: járvány, nem a víz vagy tüz hullámai
hétnek ellene, a higgadt ész nem győze-' pusztították hazánkat. Természeti törvény,'
delmeskedhetik felette és csak a szere hogy a sírokból uj élet kél, s ha elemek
let hatalmával lehet ellene fellépni, a pusztítanak, ugy segítnek ismét alkotni;
szeretettel, mely gyakran, soká szundi ahol azonban ideális javakat semmisíte
kál a szívben, mintha nem is volna élet nek meg, ahol megrontják a felébaráti
revaló, s hirtelen nyájas derültséggel szeretet, az összetartozandóság, a testvé
bukkan elő, mint tavasszal az elrejtett riség érzetét; ott kételkedni kellené a
jövőben, mely salak és jég alatt mégis
virágocska a hó alól.
l r
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szék, A pincér végigtántorgott közöttük, s csak talált, a miért Gizával pörölhetett Az pedig ide
az utolsónak, egy sokat ért és most rohamosan ges lett ebben a lázas és szomorú életbe 1. A tűz-'
rózsák és a köhögés azonban reményt, adtak neki,
sorvadó öreg nőnek mondta.
Irta: POGÁNY B É L A .
— Bizony Isten undorodom már tőletek. hogy közeleg ebből a borzalmas életből való
Csak az a szerencsétek, hogy egyszer én is kö megváltás. Hogy még jobban közeledjék, rávette
zétek jutok.. Én is itt togok köhögni a Giza ber magát a pálinkára. Amig a haját kisütötte, amig
.-.'.... Verőfényes tavaszi napokon délben járt haza liner kendőjében. Te utálatos vén dog — és az arcát kikente, már az ágyában pálinkaködök
szállták és Ilyenkor merésznek erősnek érezte,
és estig aludt. Többnyire részegen jött es végig odább lökte a nőt.
parolázott a külvárosi ház lakóival, akik nagy ; , Az ajtaja előtt ott volt a szemetes láda, azt magát A köhögés "azonban nett szünetelt A mikor
Rezső
dúdolva, fütyörészve bejött a borbélytól,
részt tüdóvészes éjjeli muzsikusok, öreg beteg berúgta a konyhába, aztán maga is bement Al
emberek —- ott sütkéreztek, a második emeleti' mos asszonyhangok hallatszó ttok ki. Giza szólt, akkor is arcraborulva dölt le a'leány a tükör elé,
folyosón. Ki karosszékben ült es ngy bámulta a a prímás leány, aki csak pár órája feküdt le. A amelyben a haját igazgatta. BÜutuffltor a bányák
szökellő, visszaverődő napsugarakat, ki meg föl férfi részeg volt dülöngélt, zajt csinált. Aztán ban' sziklákat robbantanak dinamittal, ngy sza
alá járkálva akart magába, szívni egy kis életet. csönd lett a leeresztett függönyü egy ablak mö kadtak fői tüdejéből a beteg sejtek. A pincér
A nagy ripacsos-arcu pincér többnyire részeg volt gött Bent ideges, rikító álmokat álmodott két gúnyosan mosolyogva ránézett abbahagyta a
ilyenkor és a B ú g a szánalmas öregek kezét ember, miközben tönkre tett szervezetük némi fütyülést és azt mondta: .
— Mikor esz' meg mar a fene ? Mond mikor ?
szorongatta, mindenki számara volt néhány kel. csekély, szomorú frissességet szedett magara.
Ismétlen kérdése. ,,
Döcögős tehetetlen álom aa ilyen, a mely nem A leány már nem köhögött. B pillanat alatt ha
raggal,
keserűséggel . Zjetlt m*
a
nyugalom
fekete
csöndjét,
hanem
a
félálom
— Hát maga még mindig él Matyók ur?
.atoreigít".
kérdezett meg egy nagyon kehes öreget — hiszen zavaros szineit borítja a fáradt agyvelőre. Mikor Végtelen pMjjjgjfewfflaW
in ol ó apró
fölkeltek késő délután a pincér borostás arcai, föl és hazug erőt érzett. A'azems
már nagyon köhög.
a'ért
VOlna,
tüzrózsákhoz
mintha
varázsló
.
— Es a leánya? Igai-e, hogy azt tartjaki hajtott gallérral rohant keresztül, a folyosón, a pri"ItékvérvSmáaleány meg lázas sietséggel sütötte a haját egyszerre kinyírtak, szétterültek;'
magukat? Jól megy a szeretőjének?
Szép nagy leány volt Szőke hajú, kelle rös párnáikkal SZ egész arcát Fölkapott egy fes
Az öreg Matyókot, aki bár előbb foltozó
varga volt, apró uzsorakölcsönökkel foglalkozott, mes vonalakkal a testén. Az arcán azonban tűz- tékez skatulyát és mindén erejével a pincér felé
egyszerre elöntötte valami fakó színű, kopott pi rózsák virultak és köhögött. Szegény, odaadó te dobta. Nem talált A skatulya lezuhant a sarokban
rosság, majd megint viaszsárgává vált az arca. remtés vqlt. Olyan hűséges kutya természet, és összezuzódott. Az ember pedig röhögve, vi
Nem szólt azonban semmit, hanem tovább járt amely mindent elvisel még ast is, hogy ne sze gyorogva állt a szoba közepén.
Es a 'leány most még inkább érezte a vég
resteit. Volt is tűrni valója. Ez a pincér egy napon
föl-alá a 'maga egy ablaka előtt
elkeseredést a leküzdhetetetlen bátorságot
Rezsó tovább ment 8 közben nagyot neve megváltozott és durva, részeges lett Nem ia telen
és
a
hazug
erőt. Fölszakitotta az ajtót és kirohant
szerette
már
a
leányt,
tehát
féltékenységi
jelene
lett tulajdonképpen olyan volt igy tavasszal ez a
kórházszerű folyosóra, félrelökte az éjsraka
folyesó, mint ha egy nagy kórházhoz tartozott teket csinált Erőszakosan ivott délig, mikor akiszolgált
vén kedveseit. A festékmarta arcú nők
volna. Csapa betegek, csupa nagykendő és karos hazament fölforgatott mindent és ezerféle okot
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titokban csírázik és a kellő pilla nemzetek népeit hatalmassá, de kiváltké képen, mint a születési számok növelésé
pen gazdaggá tette, reájött arra, hogy a vel elérni nem lehet. Tehát annak a ha
natban ki fog hajtani.
zafias felbuzdulásnak, mely a legutóbbi
Mi magyarok nem akarjuk nélkülözni nagy család kész nyomorúság s hogy
a szeretet bűvös hatalmát, s nem akarunk kevés gyermek a keresetet elegendővé napokban oly sok és nagy port vert fel,
kizárólag a szükségszerűség törvényében teszi, ha még olyan rossz viszonyok ural rugói mint látjuk nem annyira a hazafias
lelkekben rejlő tiszteletreméltó erényekben
- és az életfen tartási ösztönben bízni. Sőt kódjának is.
biztosan* reméljük, hogy a szeretet ősi
A belügyminiszterhez terjesztett me keresendő, hanem mint minden kör, ügy
ünnepe részünkre, a reg várt béke és morandumukban tehát a magyar mágná ez esetben is az önös érdekek előmozdí
megelégedés ünnepévé fog válni, s ebben sok azt követelték, hogy intézkedés tör tásában.
Hogy különben a magyar mágnások
a reményben Összes olvasóinknak és jó ténjék arra nézve, hogy az „egyképrend
akaróinknak :
szert támogató mindama hesználati cik az általuk annyira elitélt .egyke"-rend
.Boldog karácsonyi ünnepeket kivá kek elórusitása korlátoztassék s igy ele szernek csak elvi ellenségei, azt mutatja
ve elvétessék az a becsületes mód, a az a körülmény is, hogy ők maguk csa
nunk."
melylyel a már gondolko'dni is met;tanult ládi életükben anna^légflrVebb'TSvetői.
magyar nép, saját boldogtalanságának út =
'
'
a
' —
Az egyke és a mágnások.
ját szegje, melylyel előmenetele, vagyo
(F. É.) A magyar mágnások, a ki nosodása s ezzel együtt kulturális elő
váltságos nagy urak pillanatnyi felbuzdU' menetelét előmozdítsa. A minisztérium ez
lasukban elhatározták, hogy a magyarság ügyben az országos egészségügyi - tanács
szaporodására tenni kellene valamit. Mé hoz fordult, hogy annak szakvéleményét
—
szerűen készült:
—
gis csak borzasztó, hogy azokon a vidé- kikérje. Az pedig ugy döntött, hogy a
Mindenfajta
dékeken, hol a fajmagyarság él és virul, magyar mágnások teljesítése káros ha
a népmozgalmi statisztika oly szegényes tással -járna a magyar anyák egészségére
felső kabátok,
—
téli kabatoíí,
számokat mutat fel s hogy az „Egyke" a s egyben a születendő gyermekek fejlő
városi aundák,
a szerintük vészthozó intelligentiája a désére, életképességére is.
gazdasági bundák,
modern 'magyaroknak, oka mindennek,
Am a magyar mágnások nem azért
szalon öltönyök,
mert a magyar ember nem akar ma már magyar mágnások, hogy a tudomány akaf i u ruhák,
nagy családot felnevelni s technika s or ata előtt meghajoljanak. Qh nem,Isőt elangel sacco öltönyök.
vostudományok egyéb vívmányait s új enkezőleg. Haragos hadjáratot indított az
Első rangú s z a b á s é s
kori segédeszközeit Veszi igénybe arra a országos egészségügyi tanács szakvclemunka. Jutányos á r a k .
célra, hogy a születési statisztika né emel- j menye ellen, csak azért, mert nekik a
D E U T S C H F. KÁROLY és Tsa
kedhéssék. Szóval a magyar nagy urak nagybirtok müveléséhez olcsó munkaerő
férflszabók
nak nem tetszik az, hogy olyan kevés Bzükségeltetik.vmert ők „olcsó paraszt"
Budapest, TD„ Ferencziek-Ure 2.
munkáskéz kerül a világra csupán azért, nélkül nem tudnak olyan nagy jövedel
hogy a munkabérek a nagy kínálat kö meket öröklött latinfundumaikból' kipré
vetkeztében alacsonyabbra ne szállhassa selni, mint a minőre tulmodern s épen
nak, de főleg éa különösen azért, hogy ezen némileg dicsérendő akeiójukkal el
a szorgalmas és kereső családfőnek ne lentétben álló kedvteléseik kielégithetéÚJDONSÁGOK.
kelljen oly sokfelé szelnie azt a karéj sere szükségesek.
kenyeret, mely neki, esetleg egy-két gyer
Tehát a* nemes akció lólába ime ki
— Hírlapunk olvasóinak, mankatársainknak
mekének még unos untig elegendő, de a látszik. Nem a magyar nemzet számbeli él ismerőseinknek, boldog karácsonyi ünnepeket
mely nagy családhoz mérten már a sze nagyobbodása a cél, hiszen ezt az orszá kívánunk.
génység és nyomorúság falatjává ala gos egészségügyi tanács véleménye alap
— Hátralékosainkhoz. Hírlapunk jelen szá
kulna át.
ján lerontaná a jövendő generáció le- ma ez évben az utolsó, tisztelettel kérjük v i 
JFurcsának találják a magyar nagy gyöngülése, melyet nyomon követ a na déki hátralékos olvasóinkat, legyenek szívesek
nekttk a hátralékokat beküldeni, mert nekünk is
urak?, hogy a magyar nép is reájött már gyobb halálozási, szám hanem tisztán és
szükségünk van a pénzre. Azt hisszük, hogy
arra a nagy titokra, amely a külföldi egyedül az olcsó munkaerő, melyet más- most már végre ia itt az ideje a bátraiékok be:
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és alkoholtól megrezesedett orra férfiak dühöBen megszerették. A doktorok meg különösen jól bán
*IV.
néztek utána mint veszett dühvel rohant végig tak vele. Veregették a vállát, simogatták az arcát.
Természetesen, hogy igy fölvitte a dolgát
a folyosón.
Rezső egyszer bejött, de Giza nem állt ssóba vele az isten, nem maradhatott továbbá Ko Kövesin utca • U
'
Akkor még nehéz volt az állapota és csak annyit ban sem. Előkelő városrészbe költözött, ahol pazar
Í
lakást tartott. Déltájt fölkelt, selyem pongyolát
A tavasa kezdett már nyárba hajtani éa mondott neki:
— Hát megtagadod. Jó. az latén megáldjon öltött és beleült a hinta-székbe. Lapot olvasott.
Giza tükörben nézegette magát a folyosón. A
többé nem a kököresia utcai háza volt, bár na Harmadnap bejött meglátogatni Gizát az öreg Es volt benne.
Napihírek.
gyon hasonlított hozzá. Csupa beteg asszonyka Matyók, aki ott sxokott kint üldögélni a kövesin
törődöttek, munkában vagy züllésben férgese utczai ház folyosojón nagy berliner kendőbe csa A* éUtmentts áldozata Egy hónap előtt megírtuk,
dettek üldögéltek karosszékben piros és kék csi varva Elmondia, hogy a pincér máris vigaszta hogy a szaztizennégyes számú rendőr kimentett
kós hosszú vászonkabátokban, Giza is a maga lódott. Betelepített a Giza örökébe egy negyven a Dunából egy zenészleányt, aki öngyilkos akart
lenni. Az életmentés azonban életébe került. &
kékcsikos vászonkabátját nézegette és ngy tet esztendős kasziros kisasszonyt
szett neki, hogy az ó fehér borii arcához ez is
— Jó nó — mondta az öreg Matyók —jó szaztizennégyes rendőr, névszerint Kovács Gábor,
jól áll. Testének szépségei a zsákszerű szabásán nő, bár maga jobb volt, de maga már nem jöhet bravúros tette közben meghűtötte magát és ma
hosszas szenvedés után meghalt. A rendőr, akit
is átütnek. Altaláben jé érzései voltak. Senki sem oda többet vissza.
méltán nevezhetünk az életmentes áldozatának,
gorombáskodott vele, pálinkát sem ivott és nem
m.
is köhögött Alig vette észre, hogy egy kis fakó
Egy hét múlva Giza elhagyta a kórházat. fiatal özvegyte és négy árvát hagyott hátra.
leányka, a civiléletben minden bizonnyal cseled, Levetette a kékcsikos kabátot és fölvette azt a
már egy óra óta mesél. Most itt tartott . . .
ruhát amiben a Dunából kimentették. A betegek
— Aztán bementem a Goldsteín úrhoz, vet pénzt raktak össze nek\ hogy legyen miből njra
Az asszony.
tem gyújtót Megittam, de észrevették éB most kezdeni az életet, az ap icák megsimogatták az
Egy ember csak az asszonyának élt,
itt vagyok. Villamos kalauz miatt Hát á kisasz- arcát, megcsókolták a homlokát. A doktorok pe
dig csokrot küldtek neki.
A lelkét adta azért az asszonyérti
szony miképen csinálta ?
már a Délibáb kávéházban muzsikált
Dolgozott érte reggel, imádkozott este.
— Én ? . . . — dadogott a meglepett Giza a nőiEste
zenekar
élen.
Harmad-negyed
napon
uri
A
szeszélyét tűrte, vágyait leste
Igen . . . A Dana.
vendégek
érkeztek
a
kávéházba.
A
korházi
orvo
—
8 az asszony nem as érette . . .
— Duna ? Nehéz volt ez elszánás ?
voltak. A Bzeparében mulattak Gizával és
— Nem. Kitait sétáltam a hidon és zanpaz. sok
még
két
leánnyal.
Pezsgőt
ittak.
— Ás élt valahol nagymessze
— Ki miatt ?
. Doktor urak sztsn elküldtek a barátaikat is.
. Egy ember ki azt a nőt rég elfeledte,
— Pinc.r.
Mindig
mindig
Gizával
mulattak.
Azelőtt
piszkos
Járt
mulatva, kacagva,
— És ki fogta ki?
es durva iparosoknak kellett szolgálatára lennie;
- Vágyat színlelve, szerelmet hazudva;
A Bzástizennégyes.
Most csnpa urak jóttek es keresték. Csupa ur,
Más nő borait szivére remegve
És jöttek a többit k Mind dédelgették, mind csupa virág és csupa pezsgő. —— Az asszony azt szerette I . . .

KEMENESVTDÉK

december 25.

küldésének. Ismételten kérjük a Tiátralékoknak Klaffl Gyula, igy nevezettek rendeB tagjaivá vá mutatása mellett Celldömölkről 15-én intéztek
beküldését és az • előfizetések mielőbbi meg lasztattak az iskolaszéknek, póttagok lettek, Krei- kérvényt a tárgyban az alispánhoz. Rövidesen
ner József éa Berkes János 146, Rosenheim Ferenc megindul tán még a héten a munkásházak léte
újítását.
136 és Fábián Dezső 128 szavazattal. Szavazatot sítése tárgyában az elüljárósággal való tanács
- 1 Legényegylet táncvigalma. A celldö" kaptak még Horváth Jánoa (20), Nagy Litván (12),' kozás is.
mölki rém. kath. legényegylet január 8-án a K " László Ferenc (5), id. és ifj. Reich Imre (2-2).
— Utcai verekedés. Tóth Sándor éa Roza
rona-vendégló nagytermében az egylet házalap? Dr. Géfin Lajos, Károlyi Józsej (2-2), Raffel
magyargencsei lakosok dec. 11-én d. u.
javára műkedvelő előadással egybekötött za^ Mihály, Kelemen Tivadar, 8zabó Imre, Ujtz Géza
óra között az utcán egymásra támadtak. A
körű tancvigalmat rendez, melyre a belépés dfjj Anrdás, Dr. Brnnner Ferenc, Gersei Ferenc, He 7-8
viadalban testvére segítségére sietett Rozs Klára
az elsősorban személyenkint 2 kor., csoládj ^* gedűs Sándor, Molnár János, Karáth JózBet, 8zeözv. Kripinger Déneané a egy üveget dobott
5 kor. A többi sorokban személyjegy 1 K . ön e gedy Gyula, Kazincky Ferenc és Málnási Antal férj.
Tóth fejéhez. A felek mindegyike 10-12 nap alatt
családjegy 3 kor. Kezdete este fél 8 érakor, p l i
gyógyuló
sértést szenvedett, a miért ellenük a
-Törvényhatósági bizottsági tagyálasztása.
lülllzetések köszönettel fogadtatnak és hirlaniiu,
Vasvarmegye törvényhatósági bizottságának man feljelentés megtétetett a kir. járásbíróságnál.
nyugtáztatnak. Ssinre kerül: Árva Rózsi, 3 . - 5 dátuma
fele részben e hó végével lejár, ennek
Vilmoa t felvonásos népszínműve. Szerepelnek. folytán intézkedés
— Lemondott közsézbirák. Süle Péter maa választások megejFülöp Margit, Keresztes Aranka, Klaffl M i,ka tésérél a járásban tétetett
es Szalóky Lajoa kemeneehőgyészi
csakúgy, mint városunkban. gyargencsi
Kovács Roza, Perepatits AflOTSka, Rosta Maria' Városunkban egy bizottsági
községbirák
valamint es utóbbi helyettese Teke
tagot választanak a Lajoa tisztségükről
ka. Szarka Mariska a bitígyazdrepekben, _ p! képviselőválasztói jogosultsággal
lemondtak.
biró választók.
renci Lajos Fülöp látván? fiprváth Dé es, Ma A választás Celldömölkön december 29-én dr.
— Belirt Iskola Borgáta községben a
gas Józaef, Nagy Janoá %^Alajos, Szabó La Pletnits Ferenc elnök, dr- Brnnner Ferenc he gyermekek
között a kanyaré járványszerűen fel
jos, Szarka Karoly, s£djAr_4yula, Virág Antal lyettes elnök és Lóránth Gyula jegyző vereté- lépett, miértis
a községi népiskolát e hó 17-én
es Wenesz Sándor.
v
Bével fog megtörténni. A jelölések közül annyit bizonytalan időre, bezárták a fószolgabiréság in
tudunk, hogy Kemenesmihályfán dr. Király Já tézkedése folytan.
, . ~
«í állomáson. A magyar kirá- noa járásorvost, éa Magyargencsen Somogyi Ala
lyi államvasutak szombathelyi Uzletvezetősége dár szolgabírót jelölték. A járás eme két kitűnő
— Bendöri kihágások A uj bűnvádi per
értesíti a közönséget, miszerint a vasúti kocsik szorgalmú és ügybuzgó tisztviselőjének megvá rendtartás amely 1911 jan. 1-én életbe lép
ban es állomást helyiségekben talált tárgyak el lasztása a törvényhatósági bizottságba immár nagyban át alakítja a bíróságok mőködését kü
árverezése a határozmanyok értelmében Celldö biztosra vehető.
lönösen a szolgabiróságok ügykőre változott meg
mölk allomaaou f. évi december hó 80-án dél
az uj törvény rendelkezéseivel, ngyanis eddig
előtt 9 órakor veazi kezdetét
— Tüzeset. Felaőnemeskeresztnron folyó minden csekély kihágásí ügyben tárgyalásra
idézték
a legtöbbször vidéki feleket, míg most
• ^ ü T . * * T » •"••Pé'rek. A kemenesaljai hó 17-én este 7 órakor özv. Marton Boldizsárné tárgyalásbenélkül
a beadott feljelentése
kozkorhaz az irgalmas azivü adakozók bősegeB házának tetőzete kieyuladt s benne levő élelmi ket csak ha a félelintézik
idézik be őt a tárgya
filléreiből (147) kor. feldiszitett karácsonyfa ün szer és takarmánykészlet is a lángok martalé lásra, de ez akkor kívánja,
kerülhet A büntető
nepélyét december 23-ikán este 6 órakor tar kává lett. A házban lakék kára: özv. Marton- parancsai nagyban költségébe
egyszerűsítik
a kihágások el_
née
1199
korona
kor.
Marton
Józsefé
114
kor.
totta ozv^ Szogyény-Marich Ferencné született
bírálását
Kigyuladt
még
és
leégett
Csik
József
szomszéd
Gorcey Paula grófnő páratlan nemesszivü rész
vétével. Az ünnepélyen az érdeklődők és a jó sertésóla 150 korona értékben. A leégettek mind
— Újházi-Anekdota. Orfeumi művészek ró
s z í v ű adakozók közül is többen megjelentek. A biztosítva voltak. A tüz keletkezésének oka ezí- beszéltek. Mindenki elmondta a csodákat, amiket
begyült összegnek 2/3 részén kapták a betegek deig ismeretlen.
itt-ott látott a brettlin. Rémea trapézkunsztok,
a karácsonyfát, a meleg alsóruhikat s nemez
— A közigazgatási bizottság ülése. Várme zBonglör-mókák, büvéazeti mutatványok kerültek
cipőket, a fenmaradt 1/3 részt pedig takarékba
elő az emlékek közül, míg végre vajaki elmondta,
teve a távozó vagyontalan gyógyultaknak segé gyénk közigazgatási bizottsa a e hó 14-én tar hogy látott egy bűvészt, aki pénzt vett a szájába
totta rendes havi Ülését a távollevő főispán
lyezésére jordittatik.
helyett Herbst Géza alispán elnöklete alatt, uz és az orrán adta ki.
A helybeii rém, kath. legényegylet f. hó egyes jelentéseket tárgyalta á bizottság. Alispán
— Ez semmi — mondta Újházi.
24-ikén este tartotta karácsonyfaünnepélyét ma szerint a közbiztonság kielégítő. A főállatorvos
— Hogynu ? Ez egyike a legnehezebb, mu
gas vednöknőjének özv 8zógyény-Marich Fe jelentése szerint ez állatok között a száj- é s látványoknak!
rencné szül. Gorcey PaulaJgrófnó és Hollósy Ru- körömfájás terjed. A vármegye közegészségügye
— Szó sínes róla. Az unokaöcsém sokkal
pert apát részvételével az egylet helyiségeiben. már kedvezőbb, csak a kanyaró fordutt elő egyes nehezebbet tud,
de veszélyesebb jelleg nélkül. A tan
— Ugyan mit ?
— Istentiszteletek az apátsági templomban helyeken,
felügyelő a tanügyi állapotokról, a pénzügyigaz
— Aranyat tesz valakinek a szájába és a
A karácsonyi ünnepek alkalmából a helybeli iraté az adózási viszonyokról, az államépitészeti zsebéből
veszi ki.
apátsági templomban az ünnepi istentiszteletet l hivatal főnöke az utakról, a kir. ügyész pedig a
Általános meglepetés. Azt kérdik.
Hollósy Rnpert dömölki apát, as ünnepi szónok ' fogházakról jelentettek, melyeket a bizottság vita
— Bűvész az öcscae, mester ?
latot pedig a plébános tartja. — December 81-én,
— Nem — felel Újházi nyugodtan. — Fog
Szilveszter estéjén 6 órakor hálaadó istentisz- nélkül tudomásul.vett.
orvos.
/
telet lesz amelyet Hollósy Rnpert dömölki apát
—
Népszámlálás.
Az
alkotmány
visszaállí
celebrál.
— Göcseji tájszólás. Sokszor mosolyt fa
tása óta az 1911 évi január elsején megkezdődő
— Áthelyezés. A belügyminiszter Oláh népszámlálás lest az ötödik országos népszámlá kaszt az ember ajkán a jó göcsejiek beszédje
Emma jánoshazai telepfelógyelőnőt a szolgálat lás, amelyet az 1910. évi VIII. t, c. elrendelt mely tájszólás tekintetében páratlan az ország
érdekében a szombathelyi gyermektelepre he Megjegyezzük, hogy a számlálóbiztosoknak a leg ban. Ilyen a következő is:
— Szaladj át a gjángjimliat és kérd el tőle
lyezte át s egy idejüleg a jbázai telep felügye tisztább igazságnak megtelelő adatokat valljuk be,
előtt be akarok
letével 1911 január 1-től Kemény Simonná úr mert ebből a bevallóra hátrány épen nem fog a kalafintyot mert még csaUidtdt
Uttytnteni.
nőt bízta meg.
származni, csak valótlan és hamis adatszolgáltatás
Ez pedig azt jelenti, hogy : szaladj át az
kor a kihnaást elkövető 100 koronáig terjedhető
— Hitközségi Igy. A jánosházai izraelita pénzbirósúggál büntettetik, A számláló biztos és ángyomhoz és kérd el tőle a kenyérsütó-lapátot,
hitközség f. hó 18 án tartotta évi rendes közgyű népszámlálási felülvizsgáló ezen működésében mert még napfelkelte előtt be. akarok vetni.
lését, melynek legfontosabb tárgya a tisztikar közhivatalnoknak van minősítve s aki ezeket nép
— Ha te így, él is agy Idegen ember te
éa képviselótestestület megválasztása volt A vá számlálási teendőiben erőszak és veszélyes fe
lasztást Zollner Béla vezette a már tőle meg nyegetés által akadályozza esetleg bántalmazza, lepszik egy ur asztala mellé. Mikor süteményt
vett,
sorjába ropogtatta valamennyit. As előbbi
szokott páratatlansággal. Az elnökségjteljes mér | hatóság elleni erőszak büntettetét követi el és
vendég nézte, de nem szó t semmit.
tékben bírván a tagok bizalmát, a választás három évig terjedhető börtönnel sújtható,
Mikoi vége volt az ebédnek, az első ur ki
szép simán folyt le. A választás eredménye: el
nök Steiner Ignác, I . tanácsos Zollner Béla, II.
— A Háj él körömfájás terjedése. Mak vesz egy fogpiszkalót, megpróbálja éa visszateszi.
Mikor
vagy a hetediket próbálja és teszi
tanácsos Kohn Ignác. I . templ. atya Roth Ber rán cxy János járási m. kir állatorvos jelentése
nát. II. t. a. Kánic Ignác, pénztáros Kasatl Miksa. szerint a járás több községében, Karakó és Ke rászól a másik ur:
— Ugyan kérem, hát aztán hogyan hasz
Képviselők: Zollner Ferenc, Federer Iduác, dr. resztúr községben is fellépett a marbaállomány
Götzl Gy. Fischer J. Fucbs J. Salzberger Mór, ban a ragadós száj és körömfájás. Mivel nagyon nálja más vendég ezután a fogpiszkalót?
— Hát én rászóltam as úrra — feleli as
Singer 8., Zollner I . Kehn Károly, Beisinger ragadós a betegség, nagyon óvatosnak kell lenni
Zs. Stem József, Kohu Arnold. Póttagok: Rubin a tejhaszonnal, mer könnyen elkapja az ember első — mikor a süteményt mind összefogdosta ?
S. Singer A. Palcer B.
is, amint vidékünkön már egynéhányan megkap
— 1 világ kus legaagyobk városa. Egy
ták a fertőzött tejtől a betegséget. Az állatok
— Kié a hnsz koronái T Majd megfelel reá között leggyorsabban megszűnne a baj, ha azok njabb statisztika szerint a különféle államokban
a celldömölki kir. járásbíróság. Rozsa Károlyfjjá- a gazdák, ahol a betegség fellépett, egyszerre levő hnsz legnagyobb város sorrendje alább kö
Bosháaai lakos eltulajdonított Hevesi Mihulyiól ápoltatnák a bajt, igy az ellen immúnissá válnék vetkezik. Elaó helyen áll London 7,450,000 lakosaal. utána következik Newyork 4,500 000 Paris
egy 20 koronást még a mult héten, de vissza az állat szervezete.
12,745.000, Chicago 2,166.000 lakossal. Berlin (a
adni nem hajlandó.
— Törvényhatósági bizottsági tagválasstások. jkülvárosok beszámítása nélkül) 2,103-000 la
— Keszthelyi állatvásár- A m. kir. kereake Vasvármegye törvényhatósági bizottságának man kost számlál, Bécs 2,021000, Szentpétervár
delemügyi miniszter 88644/1910. számú engedé dátuma fele részben e hó végével lejár, ennek 11,550 000, Philadelphia 1,533.000, Moazkva
lye alapján j Keszthelyen f. évi december 22-én folytán intézkedés tétetett a választások megej- 1,412.000, Buenes Aires 1,147.000 lokost. Azon
állatfelhajtással pótvasár tartatott, a mely a le tésérél a járásban csakúgy, mint városunkban. nagyvárosok között, melyeknek lakosaága a mil
hető legkitűnőbben sikerült. A nagyarányú felhaj Városunkban egy bizottsági tagot választanak a liót még el nem érte. első helyen ál Kalkutta
tás miatt az árak egy kevéssé csökkentek.
kepviselóválasztasi jogosultsággal biró választók. 993.C0O lakossal, majd következik Bombay 978 000
— Iskolaszéki választások. A rém kath. is A választás Celldömölkön december 29-én Dr. Birmingham 875.000, Hamburg 866.000, Glasgow
kolaszék tagjainak megbízása ez év végin lejár Pletnits Ferencz elnök, Dr. Brnnner Ferenc* 760.000, Budapest 811,000 (ez a szám a januári
ván f. hó 18-ikán folyt le, annak megnyitása belyetteselnök és Lóránth Gyula jegyző vezeté népszámláláskor természetesen emelkedni fog),
Liverpool 763,000, Kairó 693.000, Manchester
szokatlan érdeklődés és ritkaság szamba menő sevei fog megtörténni.
694.000 éa Rio de Janeiro 686.000 lakossal.
egyértelműséggel. Összesen 149 szavazatot adtak
'
Innkáshaiak
ügye
Celldömölkön.
Várme
be, a melyekből 149 esett Sxaxka József, 149
Furcsa bók. Ob, kedves nagysád, ha igaz,
Sütz Gyulára, 148 szavazatot kaptak Dr Hetthésy gyénk agilis alispánja. Herbst Géza, a munkás- hogy —
as emberek a majomtól származnak minő
Klek, Lóránth Gyula, 8zalay Jáaos, Simon Sándor, házak létesítése tárgyában megindított akciója azép
lehetett
az a majom,
Mészáros János. Szalay József, 147-et Kóvary mindenütt visszhangra talál a járásban, sót »
Mihály és Kati József, 146-ot Szabó József és mult héten lapunk helyettes szerkesztőjének út származik I
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Ozv. KBÁtJSZ IGIUfcZNÍ ,TnrnI« cipíraktárábap

Iiltíl.tn tatát irta P M I 1907.

ZX3SÏXT

Kéretik
í-rraT^

^«Á^a:p35T

AMERIKÁBA
Ajánlja' . . j á t " "kéí'iítmé n^ii hangszereit. éa
dut raktárit u. SU

6—8—10 kor.-tól fel].

Ukoli keresik
laraozlkák
•rasufonok

'
34-W-70

Indulás HaTTebÓl minden |
haton. Bécsből minden kei
dlB. Jegyek kaphatók „írszm
ctaUiii által.
-

Amerikai va sot je gyek
minden állomásra eredeti áron
Bővebb értesítést bárkinek in
gyen és bérmentve' ad a :

|s
•

f *
•

J Francia Unie

J<

C I MB ALMOK:
Peáál nélkül
60 kor.-tól feljebb.
Pedállal (.aloi cimb.) 120 . . .
•»'••«.."

Templomteri házamat, esettet; üzlet
helyiségemet és at uraktáromat bár
mely időben el- és átadom. Bóvebb
felvilágosítást e lapnk: szerkesztőségénél
és alulírott háztulajdonosnál nyerhető.

50 százalék engedmény

.

. mm,

Házeladás.

a, tímrm fiavtttl I 1 1
-

Bécs, I V . , Wiedeuer Gurtel No 1!.

Akiknek karácsonyi és újévi ajándék
ra sziiksepe van, azt soha el nemért
olcsó áron sz-rezheti be* felhalmozott
áruraktáromra való tekintettel. A ki
árusítás csirke hé vegéig tart, igye
kezzünk tehát szükségleteinket mie
lőbb beszerezni:

özy.

Zsigmond Istvánné
áruhazában Czelldömölk.

Szemben a Déli és az Államvasutakkal.

¡1 ÓK«Vt é-ví JótéUlaka.

Z ON 6 0
Harmoniumok

RÁK:
600 kor.-tól feljebb.
500 .'„
140 .
. -

Molnár L a j o s « • » ..-!,! t,.C E L t

Hangatarak raariatfiretégre ia kaphatók.
iliadannamtt haagaaerjantáaok azakaianien ég
l e l k ű i m é r e tej en eatkőtöltetaek. R é g i hangszerek
jnegrétalpek it bacaeréttetaek. Az ö . a z e a hangixerek alkatrészét k»[.h.tok.

i . szsrész
DÖMÖLK.
Ajálja jól fel
szerelt óra ék

szer és látszer üzletét a

n. é: közönség
b. figyelmébe.
Raktáron tar

tok inga, faii
és zsebórákat

P etánc z i

Í-— a legjobb
gyártmányból.

1

savanyu viz, l / , literes
üvegekben. 10 üveg vé
telnél 26 fillér. Karácso
nyi és n] évi ajándékok
ban nagy i választék:

Ékszerekből
nagy
választék.

Versenyképes árak :

Mayer István
ÍQtxer

és

csemege k e r e s k e d é s é b e n

CZF.LLDÖMÖLK.
it

Órák javítását s legpontosabban
eszküzlöm és as általam kijavított
órákért 1 évi jótállást nyújtok.

I

Tisztelettel

lolnár Lajos

-

(Celldömölk, Gyarmati-tér.)
áruosztálya

!'

Celldömölk
STEIHBÇRGER

Fióktelepek:
Jjr..f "
P

4

Csornán

Muraszombaton,

H.- ' -sikïj <«i a i6Hr' 'tas'.M'"

Zala^szejOB;
Pápa,

• ffiOt&t
aktára. . .
ma . ••' .'.il.'i.. i 'k»;.t .... »... t .'• .
; Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű vetögépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
,- Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
'
kötélnemüek és mindenféle gazdasági cikkekből.
Sas

UTÓDA

i r o d a a H i t e l b a n k helyiségében

*

Fó ntcza 13, szám.

két évi jótállás malleti
Javítások jutányosán és pontosan tel
jesíttetnek.

SZEMÜVEGEK
susses kitilelden

omsi rendelés szerint is kaphatók.

5
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OZT. K R A U S Z

Megn.yiíí a rarácsonyl és njévi Yásár.

IGNÁÖZNÍ

.Turul" cipfraktárában

UtUtitn eUst irta Pest H07.

Házeladás.

Kéretik K ctaw* figyatri-M 1
- M W,*" ' » • " ! I V ' i "

l)

Templomtéri házamat, esetié? Balét
helyiségemet és áiurnktáromat bár
mely időben el- és átadom. Bővebb
felvilágosítást e lapok szerkesztőségénél
és alulírott háztulajdonosnál nyerhető.

'»'"

AMERIKÁBA
Ajánlja iáját
dua raktárát n. m.

kéiMtményü baugsiereit éa
' '
a .... ,..i¡r.,r
—

6-8-10 kor.-tól telj.

haton. BéCStÖl minden
ili: J é g j e k kaphatók,,rhuí.

.'•mán

.

•

J4-W-70 .

II

Akiknek karácsonyi és újévi ajándékra szüksége van, azt soha el nem ért
olcsó áron szerezheti be' felhalmozott
áruraktáromra való tekintettel. A ki- '
árusítás csuk « hé vegéig tart, igye
kezzünk tehát szükségleteinket miel löbb beszerezni;- •- ~

minden állomésra eredeti áron
Bővebb értesítést bárkinek in
gjén és bérmentve' ad a :

J
C i l i

50 százalék engedmény

Amerikai yasníjegyek

? s.

A L M 0 K:

Mái Mlkll
fcMtállal (uloa cint.)

által.

A

1

Francia Linie * ; ' Ó „ £ Í «
Szemben a Déli és az Államvasutakkal.

özy. Zsigmond Istvánné
.- ' áruházában Czelldömölk.

60 kor.-tól feljebb.
120 :.< t>

Z 0 N 6 0 R A K:

Molnár L a j o s a -

600 kor.-tól feljebb.
500 •
140 .

i:íu' t .. *• i • • szerest . • .
CELLDÖMÖLK.
Ajáija jól fel
szerelt óra ék
szer és latszer üzletét a
n. é: közönség
b. figyelmébe.
Raktáron tar
tok inga, faii
és zsebórákat
!-— a legjobb
gyártmányból.

Hangszerek részletfizetésre ia. kaphatok.
zíindeaaemtt haagazarjSTitáaok azakazarnen éa
lelküamereteaen eszközöltetnek. Régi hangazerek
megrétetnek éa beceéréttetnek. Az öaazea hañgj

azerek alkatréazet kaphatók.

Petánczi
savanyu víz, 1'/, literes
üvegekben. 10 üveg vetélnél 36 fillér. Karácsonyi és a] éri ajándékokban nagy választék: ., '

Ékszerekből
nagy
választék.

Mayer István
fűszer

é s csemege

Versenyképes árak:

kereskedésében

Órák javítását s legpontosabban
esrközlöm és as általam kijavított
órákért 1 évi jótállást nyújtok.

CZÉLLDÖMÖLK.
ir •

in-

Tisztelettel

Molnár Lajos 5^"*" *
(Celldömölk,

Kemenesaljái közgazdasági Hitettank r, t.
áruosztálya

Gyarmati-tér.)

Celldömölk
S T E . . B E R G E R

Fióktelepek:

UTÓDA

1

v.

Muraszombaton,

|H

Csornán és Zalaegerszegen.
*

. '

'»

r

'K' T ^

"'.Fi'""'.'-

gazdasági

gépek é s

Tina

JrülO fiifiiT'ii.

.. .

•

. i 8 >• h • , ' ! — Í T - — . ' M I K I

-..Í«-::KJ. laaSatiia-f.

-fon *'" . . — ; —
1

Pápa,

-..-aC'A'TV!'.'

szükségleti

Fő ntcza 13, a á É .

cikkek
r>i -nswn

v—-¿-+-1——

' A j á n l j a a legjobb és legújabb szerkezetű vetőgépeket, talajmivelő esz*/' közöket, cséplO szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
• Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
-Sl
kütélnemoek és mindenféle gazdasági cikkekből.
:

i r o d a a H i t e l b a n k helyiségében

•

ÓB-A E:

tét évi jéfillií Dtllelt
Javítások jutányosán és pontosan tel
jesíttetnek.
'
1

SZEMÜVEGEK
kMttifea

orvosi rendelés szerint is kaphatók.
vállalat gyorswjtójsa Dtvttstrkia U H .

