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Szerkesztőség is kiadóhivatal:

FettMí nerkesxtS:

D I N K Q E E V B NAlTDOS

IHnkgreve -fiándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide inlezendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénziDetékek.

Egyházkerületi közgyűlés.
Bár egyszerűséggel, mégis, lélek
emelő ünnepélyességek, között ment
Végbe a dunántúli ágost. hitv "evang.
egyházkerületnek éyi rendes közgyűlése
az elmúlt hétnek napjaiban városunk
falai között
Hétfőn már a déli órákban befutó
vonatokkal többen érkeztek a tiz esperességnek küldöttei közül. Gyurátz Fe
renc egyházkerületi püspök ur őméltó
sága egy sajnálatos véletlen folytán hét
főn nem 6 órakor, mint előre r jelezve
volt, hanem osak este 8 óra 30 pkor
érkezett meg hozzánk Baldauf Gusztáv
püspöki titkár, Horváth Sámuel egyház
kerületi főjegyző és több
egyház
kerületi képviselő kíséretében. A szeretett
föpásztort a vasútállomáson
Takách
Márton, járásunk föszolgabirája, majd
Nagy Sándor,. az ágost. hitv. evang.
egyházközség lelkésze fogadta és üdvö
zölte a megjelent küldöttségek élén
jos éljenzések között, amaz a járás
zönsége, emez az egyházközség neve
áldást kívánva a fópásztorra és a dui
tuli megyékből összesereglett képvise
mint akik az egyház és haza/ja\
célzó ügyeknek elintézése végett gy
kéznek össze itt az articuláris templ
nak falai között. Az üdvözlő beszéde
szíves hangon válaszolt a fópásztoi
tőle már megszokott ékes szavak
majd üdvözölvén a nőegylet tagjait
megköszönvén a fehérruhás lánykák
zéból átvett virágcsokrot, megszáll
Berzsenyi Dezső vendéglátó házához:
egyházkerületi képviselők pedig rés/,
a vendégfogadókban szállásoltattak
részint azon magánházaknál, a inelij
vendégszeretőleg nyíltak meg előttük
Kedden reggel 8 órakor a teniplo
ban áhítatos éneklés és imádkozás ,ui
megkezdődött az^gyliázkerületi lelké
egylet tanácskozása a főpásztor elni
lete alatt, aki rámutatván korunk szel
inére. mely a hitközönyt és a matéria
must terjeszti s a velük járó erköl
nyomoruságokat sokasítja, hathatós s\

vakban szólva, a lelkészek feladatáról,
buzdítván azokat az eyaugeliom szolgá
latára. 1'rohle Károly, soproni theol
tanár szépen, lelkesen előadott beszédé
ben Gerhardt Pálról, az egyházi ének-'
költőről és Ruyter Mihályról, a holland
tengernagyról emlékezett " Mindkettő
1607-ben született. Amaz ma is haszná
latban levő vallásos, érzelmes énekeiről,
emez győzelmes csatáiról emlékezetes;
de főként arról, mert ó. a győzelmes
admirális kónyszeritetie egykor á nápolyi
királyt a protestáns gályarabok szaba
don bocsátására Stettner Gyula felső
vasi esperes az egyházi lyturgiáról tar
tott épületes felolvasás:
Kedden délután ugyancsak á tem
plomban az egyházkerületi tanítóság tar
totta szervezkedő gyűlését, hogy akik
edtlig esperességenként külön-külön egyIníokhan mnnt-;ii"''*-i- ezenlnl egy narülve, az önműve>gyesületi szellem
utthatósabban szolk szent ügyét. *
- bár erősebben perjvek. mégis sürü
\ szomszédos közaesalja távolabbi
templomba, mely
illett az ünneplő
tr Pál linkonvilkész tartotta az
lyben s szegény
eket, templomaik
>an segítő Gyám
ul, eszközeiről s
isságárcl szólott
majd buzditólng
n jótékony intéz•-———jrntását. Az-isteniénekkar is kózrej

-

ép. és hatásosan,
az egy ház kor ünépességre haritkán látott,, az
oltak, hogy néiilitsünk, Brunner

János, Farkas Mihály, Kund Sámuel,
Gzuppon Sándor, Németh Pál, Horváth
Sándor, Varga Gyula esperesek, Poszvék
Sándor, Gecsányi Gusztáv, Pap József,
Németh Sámuel tanintézeti igazgatók,
Ajkay Béla, Hrabovszky István, László
Kálmán, Lágler Aladár. Berzsenyi Jenő,
Barcza Géza, Szeniczy Géza, Csemez
Elek eaperességi felügyelök, további
mintegy 70 — 80 lelkész, 140—150 ta
nító és az előkelő világiak közül is szá
mosan az Ostffv, Vidos, Berzsenyi,
Fischer, Mesterházy, Hrabovszky, Gmresz
s több más családokból.
Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő
ur őméltósága gyöii«rélkedés« miatt
nem jelenhetvén, őt a felügyelői szék
ben dr. Berzsenyi Jenő esperességi fel
ügyelő, járásunk országgyűlési képvise
lője helyettesitette, segédkezvén a fépásziornak a tárgyalások vezetésében,
amiket egymásután mindketten tartalmáé
beszédekkel vezettek be. A közgyűlés
kellő tájékoztatást é s világos képet szer
zett magának a különféle bizottságok
előterjesztéseiből az egyházkerületi há
rom középiskola, két tanítóképző és lel
készképző-intézetnek állapotáról, azoknak
működéséről, szelleméről, látogatottság
gáról, pénzügyi viszonyaikról, hiányaik
ról, szükségleteikről s lehető intézkedé
sek tétettek az itt-ott egyben-másban mu
tatkozó bajoknak orvoslása iránt Beható
tanácskozás tárgya volt a népiskolai ok
tatás és nevelés ügye; valamint az ittott felmerült sérelmek miként leendő
orvoslása; mégis a lelkészek fizetésének
lehetővé rendezése é s az itt-ott immár
szinte elviselhetetlen egyházi adóteher
könnyítése. •
;. ...
Folyt-folyt mindezekről és- ezekhez
hasonló egyjiázi és iskolai -kérdésekről
a tanácskozás szerényen'és nagy érdek
lődés mellett; kiki sietett elméjének és
tapasztalásának tárházából legjobb hite
és tudása szerint előhozni azokat, ame
lyek e téren a további sikeres haladást
előmozdítják. Déli 1 órakor a közgyűlés
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Füszerüzlet megnyitás.

Magyar Francia Biztosító
Társaság ügynöksége.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Celldömölkön, a Kossuth Lajos-Utcában (Simon Sándor
ur bázában)-a mai kor igényeinek teljesen megfelelően dúsan berendezett,

a »Fekete kutyá«hoz címzett

fűszer-, csemege-, fesoékés ásványvíz-kereskedést
iiyitotiain május hó 1-én.

...

Az összes legjobb minőségű kávéfajokból, legizlésesebb sajtokból,, hideg felszeltekből, gyümölcs és
déligyümölcsökből, úgyszintén a legfinomabb minőségű bonbonoból dus választékot tartok

Raktáron tartom a legjobb minőségű szobapadló-lakkokat négy színben, puha
és kemény padló fényezéséhez.
....
Nagybecsű vevőim belém helyezett bizalmát hogy nagyobb mértékben kiérdemelhessem, áruim tisztaságára
és előzékeny kiszolgálásomra a legfőbb súlyt fogom fektetni.
A n. é. közOnség szíves pártfogását kéri
kiváló tisztelettel-

Hzvohodá
Ugyanitt két | ó nevelésű fin
tanoncul felvétetik.

NyuiiHiiKii Djnkgreve Núndnr kftiiyvnvoihünj.ilian i .rlahim.ilki'.:..
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Megjelen minden vasárnap reggel
\
Hofizetézi ára: Egész érre 8 korona, félévre 4
korona, negyedévre 2korona.
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j D I N E G E E V S ITÁITDOE
fillér.

» Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
; ide inlézendök a szellemi részt illető közlemények,
|
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Egyházkerületi közgyűlés.

Bár egyszerűséggel, inégiTlélekcineló ünnepélyességek
közölt ment
végbe a dunántúli ágost. hiiv
evang.
egyházkerületnek évi rendes közgyűlése^
az^elmojFJijétnek napjaiban városunk
falai között.
Hétfőn már a déli órákban befutó
vonatokkal többen érkeztek a tiz es'pcrességnek küldöttei közül. Gyúrátz Fe
renc egyházkerületi püspök ur őméltó
sága egy sajnálatos véletlen folytán hét
főn nem 6 órakor, mint előre jelezve
volt, hanem csak este.8 óra 30 pkor
érkezett meg hozzánk Baidauf Gusztáv
püspöki titkár, Horváth Sámuel egyház
kerületi főjegyző és több i PJ.M házkerületi képviselő kíséretében. A szeretett
főpásziort a vasútállomáson
Takách
Márton, járásunk fószolgabirája, majd
Nagy Sándor, az ágost. hitv. evang.
egyházközség lelkésze fogadta és üdvö
zölte a megjelent küldöttségek élén za
jos éljenzések között, amaz a járás kö
zönsége, emez az egyházközség nevében
áldást kívánva a föpásztorra es a dunán
túli megyékből összesereglett képviselők,
mint 'akik az egyház és haza javára
célzó ügyeknek elintézése végett gyüle
keznek össze itt az articuláris templom
nak falai között. Az üdvözlő beszédekre
szíves hangon válaszolt a topásztor. a
tőle már megszokott ékes szavakkal,
majd üdvözölvén a nőegylet tagjait és
megköszönvén a fehérruhás lánykák ke
zéből átvett virágcsokrot, megszállott
Berzsenyi Dezső vendéglátó házához; az
egyházkerületi képviselők pedig részint
a vendégfogadókban szállásoltattak el,
részint azon magánházaknál, a melyek
vendégszeretóleg nyíltak meg előttük.
;

Kedden reggel 8 órakor a templom
ban áhítatos éneklés és imádkozás- után
mégíez'JÖdott" áz "egyházkerületi Iellfészegylet tanácskozása a főpásztor elnök
lete alatt, aki rámutatván korunk szelle
mére, mely a hitközönyt és a materialis
must terjeszti s a velük járó erkölcsi
nyomoruságokat sokasítja, hathatós sza

vakban szólva a lelkészek feladatáról,
buzdítván azokat az evangeliom szolgá
latára. Proliié Károly, soproni theol
tanár szépen, lelkesen előadott beszédé
ben -Górhatniá*Wlr-»z—egyházi értekkóltöröl és Kuyter Mihályról, a holland
tengernagyról emlékezett.
Mindkettő
1607-ben született. Amaz ma is haszná
latban levő vallásos, érzelmes énekeiről,
emez győzelmes csatáiról emlékezetes;
de főként arról, mert ő, a győzelmes
admirális kényszeritette egykor a nápolyi
királyt a protestáns gályarabok szaba
don bocsátására Stettner Gyula felső
vasi esperes az egyházi lyturgiáról tar
tott épületes felolvasást
Kedden délután ugyancsak a tem
plomban az egyházkerületi tanítóság tar
totta szervezkedő gyűlését hogy akik
eddig esperességenként külön-külön egy
letekben munkállódtak,- ezentúl egy na
gyobb testületté tömörülve, az önműve
lődés..- valamint az egyesületi szellem
ápolása mellett annál hathatósabban szol
gálhassák a nevelésnek szent ügyét.
Szerdán, reggel, bár erősebben per
metezett az idő, a hívek mégis süni
csoportokban siettek a szomszédos köz
ségekből, sót Kemenesalja
távolabbi
gyülekezeteiből is a templomba, mely
aztán zsúfolásig raegtellett az ünneplő
gyülekezettel. Uofbauer Pál bakonyszombathelyi esperes-lelkész tartotta az
ünnepi beszédet, amelyben a szegény
es erőtelen gyülekezeteket, templomaik
és iskoláik fenntartásában segítő Gyám
intézet szép feladatáról, eszközeiről s
eddig kifejtett munkásságáról szólott
szépen és épületesen, majd buzditólng
ajánlotta a szeretet ezen jótékony intéz
ményének további támogatását. Az isteni
tiszteletnél a gyülekezeti énekkar is közre
működött meglepő szépen és hatásosan.

János, Farkas Mihály, Kund Sámuel,
Gzuppon Sándor, Németh Pál, Horváth
Sándor, Varga Gyula esperesek, Poszvék
Sándor, Gecsányi Gusztáv, Pap József,
Németh Sámuel tanintézeti igazgatók,
Ajkay Béla, Hrafiovszky István, László
Kai.nán, Lágler Aladár, Berzsenyi Jenő,
Barcza Géza, Szeniczy Géza, Csemez
Elek esperességi felügyelók, további
mintegy 70— 80 lelkész, 140—150 ta
nító és az előkelő világiak közül is szá
mosan az Ostffy. Vidos, Berzsenyi,
Fisc.her, Mesterházy, Hrahovszky, Emresz
s több más családokból
Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő
ur őméltósága gyengélkedése miatt meg
nem jelenhetvén, őt a felügyelói szék
ben dr. Berzsenyi Jenő esperességi fel
ügyelő, járásunk országgyűlési képvise
lője helyettesítette, segédkezvén —a—fl>
pásztornak . a tárgyalások vezetésében,
amiket egymásután mindketten tartalmán
beszédekkel vezettek, be. A közgyűlés
kellő tájékoztatást és világos képet szer
zett 'magának a különféle bizottságok
.előtérjesztéseibóLaz.. egyházkerületi -Jia=rom középiskola, két tanítóképző és lel
készképző-intézetnek állapotáról, azoknak
működéséről, szelleméről, látogatottsá
gáról, pénzügyi viszonyaikról, hiányaik
ról, szükségleteikről s lehető intézkedé
sek tétettek az itt-ott egyhen-másban mu
tatkozó bajoknak orvoslása iránt Beható
tanácskozás tárgya volt a népiskolai ok
tatás és nevelés ügye; valamint az ittott felmerült sérelmek miként, leendő
orvoslása; mégis a lelkészek fizetésének
lehetővé rendezése és az itt-ott immár
szinte elviselhetetlen egyházi adóteher
könnyítése.
- Folyt-folyt mindezekről és ezekhez
hasonló egyházi és* iskolai ' kérdésekről
a tanácskozás szerényen és nagy érdek
Majd kezdetét vette az egyházkerü lődés mellett; kiki sietett elméjének és
leti közgyűlés, amelyhez népességre ha tapasztalásának tárházából legjobb hite
sonlót — mondják — ritkán látott az és tudása szerint előhozni azokat, ame
egyházkerület. Jelen voltak, hogy né lyek é téren a további sikeres haladást
melyeket névszerint is említsünk, Brunner I előmozdítják Déli 1 órakor a közgyűlés
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megszakittatván, közebéd volt á Korona ken kitűnik a halálos kimenetelű balesetek
táblázatos kimutatásából. Budapesten például
szálloda emeleti nagytermében, ahol a
1906 évben 29 ipari baleset volt halálos
főpásztor a nála megszokott ékesszólás végződésű, ez ugyan a munkásságnak csak
sal ősi szokás szerint poharat emelt a j 003'/ -a, de emelkedik e szám pl. a kolozs
legelső magyar emberre: koronás k i r i - j vári iparfelügyelőség területén, ahol (Tl&l,-*
lyunkra azon óhajjal, hogy királyi szé az alkalmazott ipari munkásoknak járt halá
két még igen sokáig folyja körül a losan szerencsétlenül. Van ugyan ezeknél sok
kal kedvezőbb arány is, ilyen legelső helyen
magyar nemzetnek hódoló tisztelete, hú
a pécsi kerület, ahol 7149 munkás közül csak
ragaszkodása és kívánatos boldogulása;
1 szenvedett halálos szerencsétlenségét, de az
mások a föpásztort, az elnökséget s a ember sem keresztény felebaráti szempontból,
- kerületi képviselőket köszöntötték fel.
sem nemzeti, sem szociális felfogás szerint
Délután 5 órakor újra kezdődött és nom olyan olcsó portéka, hogy akár egynek
folyt tovább a tanácskozás esti 8 óráig, is erőszakosan vagy gondatlan könnyelműség
ugyszinte csütörtökön is reggeli 8 órá folytán bekövetkezett halála felett egyszerű
•sajnálkozással napi rendre lehetne térni.
tól még déli 12 órán is tu I ; amikor
De még a munkások balesete sem olyan
végre befejezésre jutottak azon ügyek, egyszerű dolog, istápolását vagy némi kár
amelyekkel az együtt tanácskozó hitfele- pótlását el lehetne mellőznünk. Az 1907.
kezet a felvilágosodás és szabadság, a XIX. tvc. erre nézve modernül intézkedik, de
józan vallásosság 68 nemes erkölcsiség, szükség is volt már ezen intézkedésrer-rmvel
a hazafiság és emberszeretet követelmé pl. aradi iparfelügyelöi kerületben baleset
ellen a munkásoknak csak l'ti"„-a volt biz
nyeinek és ezeknélfogva az emberiség
tosítva, a pozsonyiban is csak 4zV/,-a; —
legszentebb érdekeinek kívánt ezúttal is j
még Nagyváradon és. Fiúméban sem ideális
szolgálatot tenni.
az állapot, pedig az elsőben 75"'„, az utóbbi
t

Csütörtökön bucsut vettek, és a
délutáni vonatokkal eltávoztak a gyűlés
tagjai, hogy kiki visszatérjen hazájába
a hiven teljesített kötelesség tudásával.
Gyurátz Ferenc püspök ur őméltósága
csütörtökön délután meglátogatta Wagner
Lőrinc apát ur .őnagyságát; valamint
Takács Márton főszolgabíró urat; majd
este 6 órakor hazautazott Pápára.
Ezzel véget ért városunkban a há
rom napig tartott szokatlan élénkség és
újra visszatért a szokásos nyugalom és
hétkönapi tevékenység, amelyet elkez
dünk azon óhajjal: vajha jó emléket
vittek volna el innen magukkal mind
nyájan, akiket, városunk vendégeinek is
. tekintettünk s majd néhány év multán
visszatérnének ide. hogy kultúrának és
hazának érdekében itt is ismét jó szol
gálatot végezzenek!

ban 52-2*/, volt a baleset ellen biztositolt
munkások viszonyszáma. (A -győri kerületben
50-4'/., a budapestiben pedig 8tí"/ .)
Az aggsaq esetéré biztosítottak viszony
száma pedig épen meg nem felelő. Legnanagyobb a .fiumei kerület - arány száma :
22-2%, továbbá a kassaié, 1(1 í"'„, leghátul
áll Arad l°6V -kal Győr szintén csak ennyivel.
Nem lehetünk megelégedve azzal sem,
ha a szellemi erők munkásai nem látják
legalább tűrhetőnek elkövetkező öregségük
napjait, de fáj azt látnunk, hogy az a sze
gény munkás, aki e drága világban nem bír
takarékoskodni öreg napjaira, az minden
reményétől a becsületes megélhetésnek meg
legyen fosztva.
Rosszul esik olvasnunk a női munkások
és a 16 éven aluli gyermek-munkások
szá
mának szaporodását is. És nagyon szomorú
világot vet a magyar iparos jövő fejlődése
elé az a tény, hogy -á tanom-képzés . . .
majdnem kizárólag a kontárok kezébe jutott.0

Én vagyok a legfőbb büszkesége,
Egy reménye, féltett szemefénye.
Szivének csak az a gyötrő gondja,
Mért nincs olyan tehetsége módja,
Hogy, mint mások, ő is nekem annyi
Gazdaságot, kincset tudna hagyni
• Mert ládd, fiam, ugy vagyon az élet:
A méh fárad, más eszi a mézét.
Szegény embert még az ág is húzza . . .
Mért van ez így? A jó Isten tudja.
Nem panaszkép akarom ezt irni,
— Tudom én az Istent félni, hinni —
De hát én csak akkor lennék boldog,
Ha téged nem űznének a gondok..
így ír szegény, így fűzi a szókat. ,
Hamar irjak, sokat írjak, nógat
Mert mikor a levelemet kapja,
Akkor van a legboldogabb napja.
Persze mert én vigasztalom szépen:
Nincs biz, anyám, semmi bajom nékem
Sohse aggódj! Jó az Isten, jót-ááV—-—r
Fújunk mi még egyszer vígabb nótát.
Igaz ugyan, nincs nagy gazdaságom,
Tökepénzeni, pusztám kettő-három, De hát azért gazdag vagyok s boldog:
S nem is olyan nyomasztók a gondok.
Van szent hitem, égi reménységem,
Szeretetem s ez a kincsem nékem.
Ki ezeket a szivembe véste,
Te vagy, anyám és e halom
Fiad öröksége.
~— . Simon Miklós.
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Anyám levele.

Jelentések az ipari fel
ügyeletről.
o A képviselőház
munkásügyi
és
közgazdasági
bizottságainak
jelentése van
előttünk. Érdekességre kell ezeknek számot
tartaniok valamint az iparos világban, azonképen a nagy közönségnél is.
Eddig az egész országban 17 iparfelügyelőség működött, most . számukat 35-re
emelik, hogy felügyelésük valóban szemlélés i
legyen, ne merüljön. k i magáhaii_a„jnesszire
való utazásban. Kifogásolják a bizottságok azt
.is, hogy c felügyelőségeknél ingyenes munkát
végző egyének is vannak, akik tehát épen
fiezetéstelenségüknél fogva nincsenek az állá
sukhoz szükséges függetlenség birtokában.
Pedig hogy mennyire szükséges egyrészt
a függetlenség, másrészt az ezzel feltételez
hető erélyesség a felügyeletben, nagyon élén

Itt a levél. Megéreztem, vártam.
Mertem volna hitet tenni'bátran,
..Hogy az én j ó édesanyám, lelkem,
Fölkeres ma levelével engem.
Olvasgatom, gyönyörködöm benne;
Ugy tekintem, mintha maga lenne...
Minden szava fűlemile-ének;
Minden sora tükre szerelmének.
Mig két kezem a levelét tartja,
Sírok is, meg mosolygok is rajta.
Megsiratom oly mostoha sorsát,
Megmosolygom örökös panaszát.
Hej I de kinek .olyan nagy a. gondja,- .
Ezt a nótát mindig egykép fújja. •
Víg levele hogy lehetne néki,.
Mikor gondját, szive búját érzi!
Szegény anyám . . . Mindegyre azt hajtja :
Életének én vagyok a napja;

Fürdői levél.
Irta: TAKÁCS GEDEON.

IV.

"

•Folytatás.)

Említettem, hogy vannak kincstári szál
lodák. Nem is egy, vagy kettő, hanem ennyi:
Rezső-, Ferenc József,. Ferenc- és Nándor-'
udvarok, Stefánia-szálló
és az Erzsébetnyaraló. Ez utóbbiban lakott Istenben bol
dogult királynénk 1887. év tavaszán. Kedves
formájú kisebb szálló, de igen elegáns 17
kiadható szobája van, ezek közül a legolcsóbb
szoba (a fő időszakot, júl. aug. hónapokat
értjük) 2 K 40 fill., a legdrágább pedig 16 K
egy-egy napra. Legnagyobb és egyszersminta
legelegánsabb a Rezső-udvar;
nagy és csinos, I
szépen, arányosan tagolt kétemeletes, modem,
de a renaissance felé hajló modorban építve,
két emeletnyi magasságig terraszukkal. Iiejárója is igen j ó hatású, — mély földszintjén
kis kerttel — melyet a naphosszait erősen
szOkő ugrókut is érdekessé tesz. 104 kiadható
szoba van benne; árai 11 K-tól 2 K 80 lill.-ig
vannak, tehát még a kissé laposabb erszény
is kibírja. Nekem maga Kéüy egy. tanár aján
lotta, mint a legtisztább szállót és- eddig —
ötödik hete lakom benne —''semmi kifogást
sem tehetek ellene. Hasonló hozzá a Ferenc( ^ z s e / d M ^ o r j ^ m e l y b a n . királyunk, Károly
román kir. és Sándor szerb király is laktak.' |
Bejárata impozáns, de folyosói szűkebbek i&>
sötétebbek is a Rezső-udvarénál. Oldali részei
nem oly nyíltak, nem oly könnyed kiképzések,
mint a Rezső-udvaré, de azért bármely na
gyobb városunknak is dísze volna. 8g szoba.
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van benne, árai 12—3 korona közt váltakoz nagy táncoló hely, amely azonban hétrőlnak. Nagy szálló meg a fmnc-udvar
is. hétre szűkül, mert a helyhez röitzitett plüs
Kívülről korinthusi feloszlopokkal tagolt ka ülőhelyek már nem elegendőek, jó két sor
szárnya-szerű épület; belül átkozottul sötét es szék kell még, hogy a holgyközönség helyei
nyomott Árai 10 - 2 8 0 K-tg változnak. A foglalhasson.
Stefánia-szálló arányos épület, kisebb vagy
1804-ben épült e terem. Mennyezete
középrangu városban igen jól beválna, itt lacunarokra van osztva, tölgyfa-faragás; a
csak másodrangú a Ferenc-udvarral és a lacunarok római mntivumu gyönyörű színha
Nándor-udmrral
együtt; de ebben is van tású festéssel. Akkor 34 ezer forintba került
46 szoba, a Stefánia-szállóban pedig 52.
csak a festés, ma kétannyiért sem festenék
A katonai kincstárnak is van egy nagy k r é s nagy kérdés, vájjon lenne-e ily
>a.
szállója: a Theresienhof. Szemközt vele van A vilánylámpák is stílszerűek.
a legénységi korház, inkább szálloda és a
9 uraiul 1 t-ig van a tánc ideje. B .un,
parancsnoksági
épület. E kettő között egy njra boszton. De tegnap egyszer csak rázenmost épülő kincstári szálló foglal helyet, mely dült a csárdás. Az . állandóan itt lakók azt
már nem is pavillonszerü, hanem inkább mondják, hogy eddig alig egy-két pár szokta
palotaszerül mutat. Azt mondják, hogy szük csak a csárdást ropni, de kellemesen csalód
ség van-rá, mert a fő fürdőzési időszakban tunk. K nemzetközi sokadalomban is volt
nincs elég hely a vendégek elhelyezésére. — legalább is 20—25 csárdást táncoló pár ;'
Drága lesz e szálló, 400 ezer koronánál többe meg is újrázták, mi meg hatalmasan" meg
tapsoltuk, meg is éljeneztük a táncosokat is,
kerül, pedig a telek máris a kicstáré volt!
Van ezeken kivül még. 6 magán szálló a zenét is. I t l m á r - c s a k - vendég a magyar
is, legnagyobb köztük- a Hotel Gofft.. Nálunk szó, a magyar nóta, a magyar tánc és. hozzá
legalább is külső formájára, az első szálloda a mienk, — bánjunk vele vendéghez valóan
volna, itt nem sokba veszik. Ezek közül egyik és legyünk rá büszkék !
Ami elegancia van •• fürdőben közönség,
a Vilin Lilin, mely ma munkás penzió.
2 K 80 lill. napi fizetségért kap az ott szálló modor, ruha, figyelem, kiszolgálás dolgában,
munkás —de csakis munkás — ellátást, für az itt összcpontosul. De legyen is elegáns és
dőt, orvost. Tulajdonosa ennek a Temesvári uri minden: a magyar államkincstár i t t a
Agrár Bank, vezetője Náday Elek állami házi ur, ilyen gazdához csak az elegancia illik.
tanító. 80—100 munkás nyer benne j ó otthont.
Különösen a Máv, egyes bányatársaságok és j
betcgsegelyző-pénztárak küldik ide betegeiket
Már az egész időszakra elő vannak jegyezve
az érkezendő fürdőző munkásuk. Bár több
Hogyha nem is . . .
helyen lenne ilyen j ó és olcsó intézet!
- - A „szegények h i i a pedig az ^ErzsébetHogyha nem is látsz te.
szegényház", mely 24 szegénynek nyujl la
Mégis v>eled fagyok.
kást, fürdőt, orvost, gyógyilószert és napon
Még álmaidnál is
kint 40 fillért. Ezenkívül mindenki, aki sze
Mint- őrző angyalod,
génységi bizonyítvánnyal jön ide, ingyen für
És ha arra ébredsz,
dőkel kap az igazgatóságtól és lakást a Halár
Hogy csóktól ég ajkad,
házban. K0nnye.n megtehetik! A gazdagok, kik
Ne csodálkozz azon: .
akár gyógyulni, akár üdülni, akár mulatni,
— Lelkem hagyta rajtad.
akár a maguk mutogatására ide jönnek, hagy
Kis.
nak itt annyi pénzt, hogy jut abból a szegé
Lajos
bajor
herceg
magyar
fürdő
nyeknek is. Igy pl. a szegényházat bizonyos
rendbírságok és a hetenkint egyszer vagy két helyen. I-ajos bajor 'herceg családjával és
szer rendezeti tombola jövedelme tartja fenn. egész udvari kisérstével mult csütörtökön
A nyertes ternó, quatemó lapokat elárverezik: délelőtt a vasmegyei Tárcsa fürdőbe érkezett.
most egy-egy lap 5—ti koronáért kél el, de A herceg társaságához Vörösvárolt gróf
amint hallottam, 00—100 K-ra is felverik majd Erdödy Gyula csatlakozott. Az ünnepies fogad
egyes pénzes urak e lapok árait Adjon a tatást mellőzve, Lasszinger István főszolgabíró
szegényeknek az, aki lud adni; hogy hogyan rúrdőbiztos és a fúrdöigazgatóság fogadta
őket. A herceg a magyar üdvözlő, beszédre
adja, az az ő dolga.
E tombolákat a gyógyteremben
tartják tiszta magyarsággal válaszolt. A hercegi csa
meg. E terem c fölírást viseli kétemeletes lád ezután végigjárta a csinos fürdőhely
homlokán: Salutiet laetitiae, vagyis a gyó látnivalóit
Tanítók esküje Vasvármegyében. A
gyulás és a jókedv számára. Csakugyan össze
függ egymással a gyógyulás és bizonyos egész vallás- és közoktatásügyi miniszter tudva
séges jó kedv. Itt táncolnak a párok, most levőleg elrendelte, hogy a nem állami
már elég sokan; itt vannak a hangversenyek; szolgálatban levő tanítók is kötelesek hi
ez a hölgyeknek d. e. 11—12 óra. közötti vatali esküt tenni. A törvény rendelkező része
időben a találkozó helyük; az apróságoknak már megjelent a néptanítók hivatalos köz
és a még nem is .süldő-lányoknak» a tánc lönyében s a tanítók azóta - napról-napra
türelmetlenül várják a kir. tanfelügyelőség
iskolájuk.
... . Elegáns római modorú teremi es. -Karán} T e m h d t o é a é ^ r ^ h r t - é r t r * ^
karzatok vonulnak rajta, a homlokzati részén ben az eskü kivétele azért késik, inert még
az u. n. ezüst terem van. A karzatok alatt nem érkezett meg az uj törvényben emiitett
kényelmes vörös plüs ülőhelyek, mögöttük végrehajtási utasítás. Énnek megérkezése után
asztalok a borozgató, söröző, avagy beszél a kir. tanfelügyelő nyomban felhívja a tanító
gető, szórakozó közönségnek. Középütt elég ' kat az előirt eskü letételére.

HÍREK.

8. oldali
Áthelyezés. Klaffl Mihály körmendi
segédlelkész midinket a megyés püspök Zala
egerszegre helyezte át.
T é r e s mulatság. Ismét emberrér csor
dult ki a csendörszurony nyomán Kemenes
alja egyik őrségi fészkében, Ostffyasszonyfán.
Nem ez az első eset, hogy a csendőrök fegy
vert használtak Ostfiasszonyfa renitens legé
nyéi ellen, akik minden alkalmat felhasználnak
arra, hogy a hatóság emberei ellen táplált
ellenszenvüket kimutassák. Csak- nemrégiben
történt, hogy a csendőrök rálőttek Ostfiasszouyfán egy garázdálkodó legényre, akinek azoffban akkor semmi baja sem történt Talán
éppen ez a"vak szerencse tette a legényeket
olyan elbizakodottá, hogy most minden alka
lommal belékötnek a csendőrökbe, akik pedig
minden lehetőt mégtesznek, hogy a felmerült
ellentéteket békésen elintézhessék. Mulatságra
gyűltek össze vasárnap este az ostfiuszenytái
legények a fal* korcsmájában. Vígan szólt a
muzsika s az idő elmúlásával egyre nőtt a
mulatozó legények kedvé is. Éjfél tájban azon
ban hirtelen valami feleit néhány legény összeszólakodott > oly parázs verekedést rögtönözlek,
hogy a korcsmáros az esetleges nagyobb szabású
verekedés megakadályozására csendőröket h i 
vatott A csendőrök hamarosan meg is jelentek
a korcsmában, ahol ekkor már több legény fe
küdt belyukgatott fejjel az udvar porában.
Gazsi Imre csendőrörsvezető rendre intene a
még mindig dulakodó legényeket és felszöllitotia őket, hogy azonnal hagyják el a korcsmát
A legények azonban nem is hallgattak a
csendőrökre, amikor ped.g azok azzal fenye
getőztek, hogy a fegyvereiket fogják hasz
nálni, a legények sorából előlépett Szilva
György és a mellére mutatva, nagy hangon
oda szólt az úrvezetőnek: Na, lőjjetek ide,ha
mertek! Persze, meg is tennétek, ha megvolna
töltve a puskátok. Amikor aztán Gazsi Imre
örsvezető szúrásra emelte a fegyverét, Szilva
György félre ugrott s megkapta az élesre fent
szuronyt. Az őrsvezető látva, hogy a dolog
nak most már fele sem tréfa, kirántotta
Szilva kezéből a fegyverét és oly súlyos csa
pást mért a fejére, hogy eszméletlenül terült
el a földön. Az é l e s r e fent szurony valósággal
ketté hasította a koponyáját Életben mara
dásához kevés reményt fűznek az orvosok. A .
vizsgálat megejtése céljából hétfőn szállt ki
a helyszínre a székeslejérvári kerületi csendőrparancsnokságtól az egyik hadbíró.
:

A márialányok Cellben. Mult vasárnap
a pápai Máriakongregáció mintegy 60 tagja
Kriszt Jenő es|ieres, mint igazgató és a ked
ves nővérek vezetése mellett körünkbe ér
kezett, a hol, miután otthon előzetesen
meggyóntak, Wagner l.úrmc dömölki apát
megáldoztatta öket A kegytemplomban '/,8
órakor csendesmisét hallgattak, illetve Szentiljl'ir,7,I/I karnagy orgonakisérete mellett éne
kellek, valamint ' ' l l l órakor
melyet Kriszl esperes celebrált Ugyancsak
T

az esperes tartotta a szent beszédet is. Szentf . y e t i r t t ^ l l a E olW'
a r ' na^rfli5eTi'
melyet Színek Izidor dr. plébános énekelt,
egy gregoriánmisél mutatott be az ahhoz
értőknek ugyancsak nem mindennapi épülé
sére. A-bucMijárok az esti vonattal visszatér
tek Pápára.
1
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Köszönetnyilvánítás. Alulírottak kedves
kötelességet teljesítünk, a mikor a neraesdömölki ágost. hitv. evang., egyházközség ré
széről a mélyen érzett hálának adunk kifeje
zést e helyen is Celldömölk nagyközségnek
tisztelt elöljárága és képviselőtestülete iránt
azon lekötelező előzékenységért, hogy a leg
közelebb elmúlt uapokbau a dunántúli ágost.
* hitv. evang. egyházkerületnek egyházközsé
günkben megtartott évi rendes közgyűlése
alkalmával a különféle biz•'• 'ságok haszná
latára a nagyközségi t a n á c s .met átengedni
szíveskedett és hogy egyébb %itünő dolgokban
is előzékenyen és júakaraui segítséggel volt
egyházközségünk iránt az érintett közgyűlésnek
lefolyása alatt. Hasonlóképen a mélyen érzeti
hálát -nyilvánítjuk Celldömölk nagyközségnek
mindazon tiszteli lakosai iránt, v a l a k i k az
egyházkerületi képviselők elszállásolása te
kintetéből egyházközségünknek nehéz felada
tát szívesen megkönnyítetlek azzal, hogy a
megérkezett képviselők előtt lekötelező barát
ságosan házukban ajtót nyitottak és azok j
iránt egyébként is sok jóakaratot és nyájasságot tanúsítottak. — Fogadják mindezekért
a hálás köszönetnek ismételt nyilvánítását.
Remete Dénes egyházközségi felügyelő, yagy
Sándor egyházközségi lelkész.
Őszi idö. Néhány nap óta megváltozott
az időjárás s a napfényes nyári meleg he
lyett borongós, hideg és esős novemberi idő
ben van részünk. Különösen esténkint olyan
szeles és csípősen hideg az idő, hogy felöltő
ben is fázunk. Ez a fordulat az időjárásban
általános jellegű s a meteorológusok fürkészik
is erősen az okai. Egy angol csillagász szerint
ennek oka egy hirtelen leibukkant kisebb
üstökös, mély a hal csillagképében és • naptávolban van. Június 4-én vették először
észre s amint az angol időjós állítja, csak
ugusztus 15-én fog eltűnni. Eszerint augusztus
közepéig őszi időre kell elkészülve lennünk.
Az üstökös egyébként csak kevés ideig lát
ható. Hajnali :! órakor tűnik fel az égboltoza
ton s napkeltékor láthatatlanná válik.

A nádasokban szol a fagyver. Újra

lekerült a szegről a vadászfegyver s a ne
mes sport kedvelői újra áldozhatnak szent
Hubertusnak — kacsákat. A vadászati tila
lom csak e hó végén. jár le, de m á r a
kacsázás megkezdődött. A viziszárnyasok
közt a tőkés fuca, csörgő- es maláta réce
az első a fészkelésben. Április végén .uár
ül a tojásain s május második felében már
úszkálnak a nádasok vizein a pelyhes kis
kacsák. Másfél hónap elegendő idő, hogy
anyányiak legyenek az apró viziszárnyasok.
Július és augusztus a legalkalmasabb a
kacsázásra, mert később már a csekély vi
zekről a nagy nyílt vizekre viszik ki az
öreg gácsérok a fiatal nemzedéket. A mi
városi vadászaink is előszedték már a l.ankasztercket s járják a berkeket, nádasokat.
A vizvidékek csendjét a fegyverdörgés rázza
föl, mire megriad a szárnyas sereg s -a
sirályok, bíbicek csapatosan k-.v-tl»i>giiak a
légben s köztük egy-egy lomha pém is

szám

Népünnepély. Az ipartestület által ren
Feltartóztatott kivándorlók. Must, ami
dezendő Hollósy-népüi.nepély az apátsági
kor a bőségesen termő magyar földek is annyi majorban — mely a raujt vasárnapi nagj
munkást igényelnek, hogy még a hazai erők esö miatt néni tartatott meg — ma délután
sem bizonyulnak elegendőnek és seregestől 4 órakor fog megtartatni.
jönnek be az országba idegen munkások,
A borhamisítás ellen. A földmivelés.'
mégis akadnak a föld egyszerű munkásai ügyi miniszter körrendeletet küldött az ország
közt olyanok, akik messze idegenben, á ten összes gazdasági egyesületeihez, melyben feji
geren túl keresőét maguknak megélhetést. hivja őket, hogy a szőlőtulajdonosokat figyel
Pedig azoknak a szegény embereknek sorsa, meztessék a borhamisítás káros és tilos \„\.
akik lelketlen ügynökök bujtogalására és égy tára. A körrendelet felemlíti, hogy a borba
csábító jövő reményében Amerika felé veszik vagy kész kierjedt törkölyborba vizet önteni
útjukat, éppen nem irigylésre méltó. Az első, tilos és, tilos a természetes bornak' törköly
amire rájönnek, még mielőtt hajóra szállni vagy gyümölcsborral való keverése is. Az
u k volna, az, hogy az ügynök őkel becsapta. 1893. XXHL L-c. szerint: aki tiltott bort for
A hajójegy, amely az ügynök és a prospek galomba hoz, 600 koronáig terjedő pénzbün
tus szerint harmadosztályon 90 forintba került tetéssel büntethető, aki pedig bort vízzel
volna, tényleg 105 forintba kerti!, mert az vagy mással kever, .az 2 hónapi)! terjedhető
ügynök ur időközben fölemelte a dijakat. De elzárással s 600 koronáig terjedhető pénz
mit tegyen'a már Hamburgig eljutott kiván büntetéssel sújtható. •
dorló? Fizetni kénytelen. Az utazás a hajón
Friss birkakas. Rothschild Dávid sági
oly borzasztó. hogy arról a legszegényebb vendéglősnél frissen vágott birkahús napond
embernek sincs fogalma. A sanyargaltatások kapható kilónként 1 korona 12 filléren.
iskolája ez! A hajón, épp ugy mint a katona- :
Száz állás a postásai. A J T L kir. pagufc_
ságnál, minden ember kap egy csajkát, ame nát, a távíró-hivatalnál és távbeszélőnél be
lyet magának kell tisztogatni, s amellyel étke töltendő 100 gyakornokjelölli állásra most
zés idején az ebédért mehet: Mintegy 2(100 hirdet pályazatot a kereskedelmi miniszter.
ember tolong ott, ahol az ételeket kiosztják Ez állásokra azok az ifjak pályázhatnak, akik
s vár, amíg sorra kerül. Üikat nem kapnak középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más tan
az~életből, de nem is keHssyfitinek. Mert az intézetei, érettségi vizsgával, sikeresen elvé.
ellátás oly rossz, hogy azt .az első napokban geztek, 18-ik életévüket betöltötték és magyar
egyetlen utas- seni tudja megenni és csak állampolgárok. Az állásokat a kerületi posuH
•
amikor már az éhség kényszeríti,, a későbbi és táviróigazgatóságok fogják betölteni.
napokban lát ehhez az ételhez, melynél kü sajátkezüleg irt és születési, orvosi, erkölcsi
lönb az a maradék, amit otthon a kutya is és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt folya
otthagy. Az étéinél csak egy borzasztóbb a modványokat f. évi augusztus 1-éig nyújtsák,
hajón: a fekhely. Mintegy :inri embert szorí be. A lel fogadott posta- és távirógyakornók-:
tanak be egy szűk fülkébe. Ember ember jelöltek fogadalmat tesznek, két korona napi
mellett hever, ugy, hogy megmozdulni sem díjban részesülnek, állásukat szeptember 1-én
tud! Fojtó levegő s undorító szag keletkezik elfoglalni tatoznak, 1908 seeptember clsejéa
a tultöraött és rosszul szellőztetett helyiség-- saját költségükön budapestié, illetve Zágrábba
ben, mely ragályoknak tenyésztő helye. Es fognak áthelyeztetni a posta- és távirólisxtmégis hány ezren hagyják el szülőhazájukat, képzóVtanfolyam hallgatására. A kik gyakor
hol most nagy szükség vár rájuk. De ezzel lati alkalmaztatásuk alatt teljesen beválnak,
nem törődnek. Hanem mikor kinnt vannak az a tanfolyam szabályszerű elvégzése és a tiszti
Újvilágban, akkor tudják meg mi a haza, de alapvizsga sikeres letétele után, posta- és
ki, 1000,
már akkor bármennyire is fájjon szivük, a távíró-gyakornokká neveztetnek
lelkeden csábítók kifosztották mindenükből illetve 800'-korona segélydijjal.
őket s kénytelenek oly nehéz munkát vállalni;
amelybe a legnagyobb része elpusztul. A héten
is egy 10 tagból álló kivándorló-csoport ér
kezett Szombathelyre, Bécsen keresztül Ame
rikába akartak kivándorolni. Az állomáson
levő-rendőr azonban szóba állt velük és a
beszélgetés során kitűnt, hogy egyiküknek
sincs útlevele. A feltartóztatott kivándorlókat,
akiknek nagyrésze katonaköteles, visszakísérték
illetőségi helyükre.

M. kir. Babaképzö-Intezet, Szombat

helyen. A vall.-és közokL miniszter 1907.
évi július il-iki 76231 sz. rendelete alapján
a szombathelyi m. kir. bábaképző-intézetben
az 1907 tanév téli (magyar nyelvű) tanfolyammára a beírások 1907 szeptember 1—3-ig
tartanak.,A felvételhez szükséges: 1) 20—40:
közötü életkort igazoló születési anyakönyvi
kivonat, 2) férjezetteknél házassági anyakönyvi
kivonat, 3) erkölcsi (községi) és 4) orvosi hí-'
A háromféle feleség. Aki szerelemből zonyitvány; végül jártasság az Írásban
házasodik, az feleséget vesz el, aki a pénz olvasásban. A tanfolyamban 5 tanuló, V
kedvéért teszi, az iinvil vesz el, aki pedig a magát arra kötelezi, hogy 5 éven át oly
társadalmi állás kedvéért nősül az urliölgyet községben folytat szülésznői gyorlatot, hol
vesz el. A feleséged szeret, az úrnőd bgcsül, okleveles bába nincsen, 180—180 korona
az úrhölgyed megtűr. A feleséged a tied, az államsegélyben részesülhet Akik ezt elnyerni
unió a házadé és barátaidé, az úrhölgy a óhajtják, az idézett okmányokon ki vili sze
génységi bizonyitványnyal és az említett fcöteesapl«aiüaJ^d.őjZitrjajüiíL,. ^/,u.v.iil„ kinin . ^ ü -világé és a társaságé. A feleség egy vélemé- leVvínnyer^éTISfoTf^Tallas^'és IftztiKTSrásügT*' fl
nádasokban megtörődölt már a természet TáyW* RuTvéléo-; azUrno" Rflrmányo3* 'te'gen7
nagyméltóságú m. kir. minisztériumhoz inté
ünnepi nyugalma; a vadászok munkához az úrhölgy felügyel rád. Hogyha beteg vagy
zett bélyegmentes folyamodványukat legkésőb
a
feleséged
ápol,
az
űrnő
meglátogat,
az
úr
látnak.
hölgy pedig tudakozódik egészségedről. Fele ben 1907 július 20-ig a szombathelyi m. kit
séged osztozik bánatodban, az urnő pénzeden, bábaképző-intézet igazgató-tanárához küldjék
Egy kiló kávé 2 korona 40 fillér
az úrhölgy adósságodon. Hogyha meghalsz, a be^A tanulók korlátolt számmal havi 20 kp
ért kapható Szvoboda Károly füszer- feleséged siratni fog, úrnőd sajnálni fog, az rónáért az intézetben lakást és ellátást kap
nak. Dr. Heismann Adolf igazgató tanár.
kereskedesében,
| úrhölgy pedig gyászba borul.
,
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CSARNOK
Egy erdész naplójából.
Irta: F a i r 048a.

hogy megmásítsam hirtelen elhatározásomat.
A szűre alatt hozott rozsdás karabélyát
a sarokba rúgta s izmos tenyereivel össze
zsugorított kucsmájába görcsösen vágta be
könyörgésre kulcsolt ujjait
— Gyakornok ur! Eljöttem, lőjjön ágyon,
de — ha tud — segítsen a porontyomon!
Űzött vad vagyok, akit a legutolsó paraszt is
leüüiet, bátrabban, mint akármely kóbor ebet,
mert hát elég 'gazság terheli a lelkemet, de
ne büntessék az én gonoszságaimért a csalá
domat — a gyermekemet!
Elcsuklott a szava s csak az összeszorí
tott fogai közül nyögte el szaggatottan a többi
"mondókáját
Hej! Lesújtott már rám a törvény, mi
kor a famíliámat is földönfutóvá tették, mi
kor kiűzték az emberek közül-azt a nyomo
rult asszonyt, meg azt a beteg gyereket!
Hiszen csak a famíliámat védtem, mikor a
múltkor is a Pojana sziklái alatt fűbe harapattam azt a zsandárt, aki a nyomukban volt,
hogy ha már velem nem bir, az enyéimet
vigye vasba, hisz tudják jól, hogy elmennék
utánuk még a poklok mélyére is!

5 oldal
hírhedt vadorzó a mi pagonyunkban bujdosik
s hogy a napokban meg is hajijuk miatta
a sürüt
'
"~
Ha tudták volna, hogy én beszéltem
is vele!
Szidtuk aztán a borzalmas időt s kö
zösen sajnálkoztunk az Isten olyan teremt
ményei-felett, amelyek ilyenkor a szabadban
kénytelenek tölteni az éjszakát.
tik a vadjainkat szánták, én meg azt
a beteg gyereket
Társaimnak igazuk volt A hatóságok
tényleg elrendelték a pagony átkutatását,
amelyben egy szakasz csendőrnek az összes
erdészeti személyzet is segédkezett
Véletlenül én voltam az, aki elsőnek
vetettem át magamat azon á sziklatömbön,
amely a Ponoris odu bejáratát védte, ahol
rá is találtak az üldözöttre s ahol aztán
gúzsba is tették.
A íogarasi törvényszék poros írásai kö
zölt'pedig most is meg lehet találni azt a
jegyzőkönyvet, ahol Pordány 'Demeter be-,
diktálta annak a hét áldozatnak
akiknek halála a lelkét nyomta, vallomásának
azzal a záradékával együtt, hogy . . . • mikor
megpillantottam, hogy egy jáger felugrott a
sziklára, célba vettem, de azután eldobtam a
puskámat és megadtam magam, mert felis
mertem benne azt az embert, aki meggyó
gyította a . . . gyerekemet*

Akkortájban nem beszéltem el senkinek
sem azt a találkozást.
Furcsa is lett volna elmondani, hogy
egy többszörösen körözött gazember kezembe
adja az életét s jó magam pedig futni en
gedem.
^ Pedig akkor már^ a hivatalos körök is
elég tekintélyes összeget tűztek ki a fejére.
Valahol az íróasztalom fiában most is
meg van az a litografált hirdetmény, amely
adja tudtára mindenkinek, akit illet, hogy
Pordán Demetert, a hírhedt vadorzót, ha va
laki élve vagy halva a törvény őreinek kezeibe
szol gáltalj a, vagy csak ha a nyomára is ve
zeti, 50 cs és kir. körmöci arany jutalomban
részesitik.
•
..
s> .
Nos, hát erről az összegről megírhattam
-voina-a nyugtát s talán a lelkiismeret sém
igen furdalna, hogy a puskám egy lövéseért
ilyen tekintélyes vérdijat vágtam volna zsebre.
— Fiatal! ur! Ne fogja rám azt a
De hát k i tehet róla, ha vannak pilla
natok, amikor az elitélt gonosztevőt is meg fegyvert, hanem adjon valami szert, amitől
meggyógyuljon beteg gyerekem, akit- négy
szánja az ember.
A rendesnél valamivei korábban kerül napja már, hogy a hideg gyötör s mégis a
tem haza, a fenyvesek övezte kis vadászlakba, forróság emészti, aki már engem — az apját
amely künn a bércek alján, távol az ember — se- ismer meg, hanem mindig másnak,
Nem tudom azért-e, mivel velem Ss
lakta vidékektől, négyünk számára szolgált valami láthatatlan szellemnek gügyög érthe
tetlen szavakat Miért is nem veszítenek el nem végzett olyan röviden mint á többi
lakóhelyül.
engem inkább, csak az a gyerek élje tul az héttel, vagy pedig ezért a vallomásáért-e, de
Főnököm a fővadász családjával lakta
én máig sem tarlom elveiemuit gonosztevőnek
[
az épület nagyobbik szárnyát, én pedig még apját! Hiszen mikor ott fuldoklik a .nyomorult
Pordány. Demetert!
; \ ~
két társammal az oldalépületben voltunk el- poronty a Ponoris párkánya -alatt,' jobban
fáj az nekem, mintha már az én nyakamat
Persze a második találkozás után kide- .
k vártély oz va.
szorongatná a törvénytudó urak kötele.
rült ez elsőnek története is, s cs dálatosan az
Itt történt az a nevezetes első találkozás!
Két vízcsepp gördült alá szemeiből vihar elsőért a principálisom korholt holmi gyáva
Fáradtan, kimerülten értem alkonyattáj
ságot hánytorgatva ; a másodikról pedig, —
ban haza s a puha medvebőrön olyan jól verte arca barázdáin, ennek a könnynek a
•Ott a barlang mellettit értve — megvere
esett egy' küzdelemteljes nap élményeit ébren látása adta vissza csak teljes lélekjelenlétemet
Leeresztve a ráirányított fegyvert; a gette a vállamat s valami vakmerőséget em
átálmodni.
legetett
Időközben künn mindinkább erősebbé teljes szánalom érzetével kerestem a turistaNem sokat törődtem vele. Inkább annak
vált a dermesztő jannáriusi szél, süvöltve bőröndömben valami gyógyszert, amivel an
zúgott át a fenyveseken, szürke hófelhőket nak a nyomorult betegnek a láza csillapít Örültem, hogy életben maradt s j ó kezekbe
került annak a halálra ítélt gonosztevőnek —
görgetve alá a Negoj felől, amelyekkel aztán ható volna.
Találtam is valami olyan feliratú porokat, a porontya!
elzárta a kilátást Fogaras irányában is.
A havasok viharja kitörni készült a amelyeket legalább csillapító szerül alkalma
saknak véltem s idegesen nyújtottam a go
maga teljes borzasztóságában.
Társaimért kezdtem aggódni, midőn a nosztevőnek. Még a használati utasítást is
folyosón lépések zaja -kelt s szinte megköny- szinte öntudatlanul mormogtam hozzá!
— Félóránként egy-egy por beadandó! Tisztelettel hozom a m . t. c s e l é d 
nyebbülve nyúltam az asztalra helyezett
Felcsillámlott a szeme, amikor átvette t a r t ó közönség t u d o m á s á r a , hogy
fegyverem után, hogy eltávolitsam belőle a
patronokat, amikor az óvatosan felnyitott ajtó a gyógyszert s nem akadályozhattam meg,
oly hirtelen — megcsókolta a kezemet
mögül egy bozontos alak lépett a szobába.
Néhány pillanat még s amint az abla
Egész illedelmesen nyögte ki a Domnye
Zent s hamarosan valamelyik favágónak gon komon kitekintek, már eltűnt az erdő fái
megnyitottam.
doltam, addig, mig a báránybőr lövegének közt a szürkületben, belerohanva a rettene
levétele után az arcába nem pillanthattam. tesnek Ígérkező téli fergetegbe.
B. m e g k e r e s é s ü k e t k é r v e ,
Még az utolsó pillanatban, mielőtt vég
Nem tagadom, ez után a pillantás után
teljes tisztelettel
meghűlt bennem a vér, mert dacára a fél kép eltűnt szemeim elől, elragadott a hév,
•hogy
utána
küldők
egy
golyót,
de
mire
cé
homálynak, látogatómban megismertem a
lozhattam, már eltakarta egy vaskos fatörzs
hírhedt — Pordán Demetert!
Dömölkl-ntca 92. sz.
ihhé nem ig hnkkanl elő.
Egy dördülés' a'kezemben" készeirlevi
Talán jobb is volt igy, hisz orvosságot
fegyverből, aztán nyugodtan megírhattam volna

Cselédelhelyezfi intézet.

per cselédelhelyező
intézetemet

SÜTŐ KÁROLYNÉ CeUdömölk

-a^'^nByngtlitr'"--^-'--'. -«i»»-^^^'-----s~g.-.,;
' DeLnem tettem.
Lehet, hogy a meglepetés, lehet, hogy
az ijedtség bénította meg a? ujjamat, hogy
meg ne nyomja a célzásra emelt puska ra
vaszát, de lehet, hogy az arcán olvasható
szánalmas kifejezés is hozzájárult ' ahhoz,

Egy jó házból való fin

. Sokáig volt módomban tűnődni még
ezen az eseményen, mig társaim megérkez
tek, akik előtt természetesen egyelőre elhall
gattam, a történteket
Hallgattam akkor is, mikor azt újságol
ták, hogy a legújabb értesülések szerint a

itf •V^te^tsaswtt,a,',.v ~5^i
;

p*, • ' •

^ "í.T~"r'iiW^ '.

t a n o n c u
felvétetik
Kohn Jakab fiainál Jánosháza.

Fodrász-üzlet

átvétel.

Tisztelettel hozom a n . é . közönség b. tudomására, hogy
Celldömölkön, a Kossuth L.-utcában levő Mikus Kornélné-féle

l =

borbély

é s fodrász üzletet

=

átvettem.
Üzletem a mai kor igényeinek megfelelőleg van beren
dezve. A tisztaságra és figyelmes kiszolgálásra különös gond
fordittatik.
/
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

NÁGL GYULA
borbély és fodrász.

Amerikai fogóndontó fogmüterem,
Gelldömölkön^_aJorona-szál.óbarí

>

(I. em, 10. sz. szoba) 10 napi időtartamra
terjedő működését megkezdte az általá
nosan ismert amerikai

FODOR L.
Az eredeti amerikai arany, platina, porcellán hidak (Bridworsk).
Jlygienikus teljes szájpadiásnélkűli fogak — fogsorok (optruá^ r o l ^ ^ ^ r a T i y ^ a

Ez idő szerint egyedüli készítője.

Nynmalnti Dinkatere N.-imlor kOnyvnyonirlajíban r>l!(lüra(i)knh.

