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Szerkesztősét és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk, i
ide intézendök a szellemi részt illető közleméin,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

| rást tiltja, nevezetesen a munkaadónak szabad
| kizárni, de más munkaadókkal a kizárására
A már két izben is ismertetett lörv. vonatkozólag megállapodni nem szabad. Az
tervezett harmadik részét. adjuk t. olvasóink 547. szakasz tiltja a sztrájk vagy kizárási
ele. E ' részben legfontossabbnak az u. n. megállapodásokra csábító fölhívást akár szóban
sztrájk-paragralusokal s- az ilyes esetekben akár írásban s az ilyen megállapodáshoz való
ítélkező bíróság szervezését tartjuk.
^-csatlakozásra erőszakkal vágy fenyegetéssel
Azon tervezett ellenőrző és inunkásjóiéti rábírni valakit Az ily előforduló esetekben
intézkedések után, melyeket a javaslat tör pedig nemcsak a tettesek, de a részesek és
vényerőre akar emelni, nem mondhatjuk még felbujtok is még az okozott kár egyetemleges
az okos, jellemes munkásság szemponliáböl megtérítésével is tartoznak.
sem szigorúnak a törvényjavaslat intézkedé
Tilosak a törvényjavaslat szerint azok
seit, melyek a sztrájkra, a bojkottra, kizárásra a munkabeszüntetések és kizárások, a melyek
vonatkoznak. S ami fő, elfogulatlan bíróra nek
célja
a munkaadókat, illetve- az
talál a munkás is, a munkaadó is a kétes alkalmazottakat a fönnálló törvény rendelke
esetekben is az igen fontos dolog, hogy fél zésekbe ütköző föltételek megállapítására
reértések esetén ne leigázás, hanem belátás vagy a munkaadóknak, illetve az alkalmozoblegyen a felek osztályrésze, mert a további taknak törvényileg' biztosított egyesülési sza
> okosegyOtt működés csak belátáson alapulhat. badságát korlátozni; a munkaadókat,, illetve
A javaslat rendelkezései megszüntetik, az alkalmazottakat oly kötelezettségek meg
illetve büntető határozatokkal torolják meg állapítására kényszeríteni, mely kötelezettsé
a hatalmi túlkapásokat
ugy a munkásság, gek teljesítésére a munkaadó vagy az alkal

Az uj ipartörvény.

min! a munkaadók részéről. A javaslat bizónyos megkötésekkel szabad teret enged a
sztrájknak és kizárásnak, mint a munkakinálat és kereslet érdekköreinek összeütközé
sénél alkalmazásba kerülhető jogos eszközök
nek, de a munkaadó és munkás gazdasági
érdekharcát csak a közvetlenül érdekeltekre
korlátozza, s azok cselekvő szabadságának
megszorítását kizárja a törvényes lehetősé
gek közül.
A sztrájkot é s kizárást föltétlen tilalom
alá veszi azokban az üzemkörökben, a m e 
lyekben a munkamegszüntetés lényeges közér
deket sért. Igy tehát a közvilágítási, vízveze
téki, hajózási üzemek, tűzoltás és kórházi
szolgálat keretében általános munkamegszűntetés nem lehet. Egyéb üzemekben azonban
csak a külső, közvetetlenül nem érdekeli
elemek beleszólását, azu gynevezett hatalmi
kérdésnek bármely oldalról váló érvényesü
lését, vagy erre irányuló eszközök alkalmazá
sát tuja a javaslat.
Erre a tervezett több pontja vonatkozik.
Az egyik szakasz tiltja az olyan megállapo
dásokat, a melyeknek célja a" munkaadót az
alkalmazott és í z alkalmogottat a munkaadó
korlátozni, az 543. szakasz

másik szerződő fél kezelésére, megmunkálá
sára, gondozására, vagy felelőségére bízott
ingó vagy ingatlan vagyonát megsemmisülés
nek vagy lényeges megrongálásnak vagy a
szerződésszegésre való tekintet nélkül bárki
nek életét vagy testi épségét veszedelemnek '
teszi ki.
V

Végűi munkásszünteléxekben való rész
vételből teljesen kizárja a törvényjavaslat
az iparos (kereskedő) tanulókat,
s ezzel
szemben egyszersmind kivonja őket a lobbi
alkalmazottat érő kizárás hatálya alól.
A törvényjavaslat a tilos megállapodá
sok és egyezmények létesítésére, terjesztésére
és foganatosítására való fölhívást az azokban
való részvételt és az azokhoz való csatlako
zást is eltiltja.
Ugyancsak tiltja a
törvényjavaslat,
minden oly eszköznek vagy eljárásnak
alkalmazását, mely a munkafüllételek meg
állapításaival
kapcsolatosan a munkaadókat
vagy az alkamazottakat szabad akaratuk
törvényszerű érvényesítésében korlátozni al
! mázott törvény alapján hatósági uton
ritható; a munkaadói az alkalmazott és az kalmas vagy a felek bármelyikére kényszert
alkalmazottat a munkaadó megválasztásának jelentene.
A büntető határozatok az ilyen hatal
jogában és a munkaszabadságában akadá
lyozni vagy korlátozni; a munkát a szerződés maskodást, bármely oldalról koressék is el,
megszegésével, illetve a lOlmondási idő betar kihágásnak minősítik és két hónapig terjed
tása nélkül az állami posta-és táviróflzemek- hető elzárással és hatszáz koronáig terjed
nél alkalmazottakkal, s általában oly alkal hető pénzbüntetéssel sújtják. Ugyané. bünte
mazottakkal abbanhagyatni, illetve oly alkal tést szabja a tervezet azokra, akik a munka
mazottakat kizárni, a kiknek munkaviszonya megkezdésének vagy folytatásának megaka
szerződés szerint nyolc napnál nem hosszabb dályozása céljából a munkások vagy munka
föhnondásiidövel és egyszerre megszüntethető; adók lakása,, tartózkodó helye vagy a műhely
vagy nyolc napnál nem hosszabb idő alatt előtt csoportosulnak.
felmondás nélkül is megszűnik.
Szabályozza a békéltető és választott
Tilos a törvényjavaslat szerint minden bírói eljárást és szervezi a döntő bíróságokat,
olyan megállapodás és -egyezmény is, mely ez utóbbiakat azokra az üzemekre való voszerint a megállapodásban résztvevő mun vonatkozással, amelyekben a sztrájkot és ki
kaadó bizonyos egyéneket egyálalán nem zárást tiltja a javaslat A döntő bíróság el
alkalmaz (bojkott), illetve, mely szerint a nöke egy táblai elnOk vagy tanácselnök, egyik
megállapodásban résztvevő alkalmazottak va bírája pedig táblai bíró lesz, akik az iparlakinek ipari munkát nem szolgáltatnak kivéve, bíróság elnökével és az érdekelt munkások
ha az ilyen megállapodás vagy egyezmény és munkaadók két-két küldöttjével egyetem
csak a munkabeszüntetés vagy a kizárás tar ben héttagú tanácsban kötelezőleg ítélnek a
munkadó és munkásság között felmerült vi
tamára szorítkozik.
tás ügyben.
A munkabeszüntetésnek vagy kizárás
iak a szerződés megszegésével való fogana^^afrja^-^t
torvéuyjavfcllai, hu az a szerződő féíneF*a
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kedö Osztrák és Német szomszédainkat Henrik, Dr. Balassa Jenő, Horváth József.
Diiikgrvve Nándor, Vénesz Sándor 150—tol'
is a lakás kérdés dolgában iszonyú K: Kövér József Sáfran József (SárvárI,
luesszé
mögötte
hagyja;
eszerint
LQÍÍVarga tiyuhi, Gerse János, KoCor Ferenc.
Az egészséges lakás, illetve a la
káskérdés egyike a társadalmi kérdések donban egy házra átlag 7 lakos, Bécs Nagy János, Reich István, llizeri Sándor.
Szarka
József, Kamoiidy Ferenc, Borrka Nán
legfontosabbikának, mert a lakás viszo ben é s berlinben 8o\ Budapestre 4 0 dor, G>uba l«i.>/.lo, Karolyi István, Németh
lakos
esik.
Ez
olyan
tiszla
igazság,
nyai' nagy befolyással vannak ugy az
Marku.-. Barabás Ernő, Károlyi József, Szvo
egészségügyi viszonyokra, mint a' köz- hogy talán még a németek sem tagad boda Károly. Rúzsa József, Szalay Károly
1 —1 K: Pap Gyula, Szigeti István, Dr. Szabó
erkölcsiségre és a jellem fejlődésére. A ják el. A kisebb angol városokban egy
Imre, Vathi Imre, Németh Ferenc, Gersei
lakás viszonya minősége párhuzamban házra csak egy lakos esik. Minden há
János,
Molnár Lajos. Dr. Polcer Ferenc, Kláffl.
.
volt mindég és ugy van mai nap is a i zat kert övez. •
Kálmán. Winter János, Balog Ferenc, Géfin
nép iiniv.-li.-egi nívójával és gazdasági
Iván, Huszár~\Tenő, Molnár János, Szeifert
Lajos, Huchlhausen Frigyes, Garay Farka>,
helyzetevei. A legrégibb ember, az ő s
. M a j o r o s Lukács, Angyal Antal. Bauer Elvir,
ember barlangokban lakolt külömhöző
Szalay Lajos. Tolh Karoly, Fölöp László
állatok társaságában, ezt bizonyítják az
5t>—50 till. Világpostánál nyeremény-tárgya
ásatások; ezek kiderítették, hogy a har
kat 1. m. Az 1-sö nyereményt Lóránt Margit,
matikor legfiatalabb rétegén inár éli az
Húszezer koronás adomány. -Ne ll-ik nyereményt Nolnár Annuska, jutalma-.
ember, ennek a kórnak ai>ó földréte mes szivéről országszerte ismert özv. Szarka Marinka nyerlek. •
gében valamely ló-féle állatnak csofiljai
Jotekonyceln szoáre é s táncmulatság
W a 11 i s Gyuláné Somogyi Ilona grófnő
találhatók emberi csontokkal vegyest.
most ujabban a sátoraljaújhelyi
róm. ang. 16-án. A krónikás egy pillanatra nieg—' Ebből a két adatból azt a -követ
a lapodik. hogy igaz gyönyörűséggel konsta
keztetést vonják le, hogy a ló az . ő s kath. templom újjáépítési céljaira husz-_ tálja: ifjúságunk pihenő óráit nem stilizálalembereknek kortársa volt és mivel az-' ezer koronát adományozott. Azonkívül lan, lapos lehaságokkal, hanem artisztikus.
ueinesitö szórakozásban: a művészetekben
ő s barlangokban az ember házi állal- : az egyháznak ajándékozta tízezer
ko -való i'k>z(R-rimeiitálassal lölti. — Mikor este
jainak csontjai mellet a ló csónliait .is \ rona értékű némahegyi -korcsmáját és fele .nyakamba veszem az utcá.at, minden
megtalálták, kétségen kiviili lényként a hozzátartozó négy holdnyi
területet. harmadik házból valamelyik bánatos Chopin
w.ilse, vagy valami mélységes wagneri-ária
állítják; hogy már az ős ember fogyasz- |
Ez utóbbi adományt a grófnő Kálvária lopódzik, arad a lelkem felé: és én kiegye
totta" a lóhúst. — Később á z emberek.\
nesedve, büszkén állok a lefüggönyzötl ablak
sátrakhan laktak utóbb a sátrakat állati | építésére szánta. A templom építésére
.mellé. És bátran hallgatódzom, Es hallok
bőrből és növényi
részekből készített egy i/.ben már adott 5000 koronát. E egyebeket i>: ezüst hangú leányok éneklik
szövetekből csinálták. — Később léte- nemes tett szobornál nagyobb . hirde a Mendelsolin, meg Schubert dalait. Ko
molyan, férfiasan szobinak' az üveg mögül
sültek a cölöp építmények,- melyek a j tője az adományozó lelkületének.
Schumann és Loeve. Aztán versekel is mon
rablók és ragadozó állatok ellen nyílj- j
Járvány. Sajnálatos dolog, hogy e/.l a danak, széjien és hogy Shakespeare-rel szól
tottak védelmei. A Babyloniaiak már i rovatot —: úgyszólván — .-.ohusein hagyhat
jak: .lebegve a nyelven., ami szé|<séges ma
erős. kőházakat épitettek s azok leleje j juk ki lapunkból, ha járványról is beakarunk gyar nyelvünkön. És én megérzem és kihal
s/.áinolni.
Egyik
nyavalyát
a
másik
vallja
l.dyfélgömb alakú volt. hogy a per/selő .
lom, hogy Baudelaire Fléurs du Mal-jainak a
napsugantk vissza - veressenek, ugyan j ton. A héten nálunk idub vörhenyeset fordult bukeja épen ugy áthatja őket, mint magát
elő, Söntjében pedig difterilisz pusztít.
Lola Artol de Padillát, akinek ezeket a cso
ezen okból a falakat fehérre meszelték, ,
Tüz. KOzmondas. olaj a tűzre. Ebben a
Az egyiptomiak máig is joggal bániul- . rekkenő hőség okozta« nagy szárazs gban dálatos verseket ajánlották. Aztán van ma
gyar nóta is. Magyaros szívvel és lélekkel.
ható lechnikai készültséggel építették nem is kell olaj, csak egy kis szikra s pusz
— Ezeknek a pihenő (terceknek a vetése
liázaikal. melyek emeletesek voltak A i tul minden, ami éghető. 81-én Xemeskocsban hozza azt a termést," melyet az aug. 16-i
földszinten kamara volt. — A rómaiak . égett el Görög János kisgazda gabonája. A szoárén arathatunk le a jótékonyság jegyé
kár ne;;; nagy. de a károsultnak mégis ak ben. Nagy bizodalommal nézünk ennek az
házaikat görög mintára építették, ezt |
kora, mint
valamely mágnásnak néhány estél yuek elébe, melynek szervezése alig
bizonyítják többek között, a pompeji százezer koroni.
. .
okoz.lt nehézséget. Alig-alig egy kosár: a
ásatások is. A - középkorban kezdték j
Leesett az állványról. Ur Móritz Dé rendezőség'csak azt sajnálja, hogy akadnak
építeni a várszerű lakóházakat a ha- I nes ügyvédnek a nemesdómölki utcában olyanok is, akiknek ilyen szükreszabolt, alig
talmasok támadásai ellen való kellő vé» | épüld uj házának állványáról csülörlükün Pa néhány negyedórás estély kerétélien nem ad
dekezés céliából. Ezen
házak több ^ dos .Mihály kómOves <.lj s..erencsétlenül bu hatlak se művészi, se technikai foglalkozást.
kott le, hogy .fejen és kez-n súlyos sérüléseemeletesek voltak s aránylag igen ki- Ii ket szeiivedett. Padost sérüléseivel a kórházba A nagy kedvvel és résztvevésset szüle
tett szoarénak a* műsorai Dr. Sziliek
csíny udvarral bírtak, hygienai szem I kellett szállítani.
.
Izidor védnökkel és dr. Szekeres Pál főren
pontból, ugy ezek, mint az ezen. kor
A Celldömölki Kath. -Legényegylet dezővel egyetértve Géfin Lajos" állította -Oszbeli zárdák is messze a római épüle mult vasárnapi jól sikerült mulatságán fe.lü|- sze. Jó f.irrásbél veti hir szerint az estély
tek mögöti maradnak. — Jelenleg a fizettek: Méh. Szőgyény Marics Ferenc-Sit) K: műsorába, mely ezidőszerint még nem komp
következő
számok
vétettek
fel:
lakás viszonyok legjobbak és legcélsze Dr. Színek Izidor, Wagner l,órinc 10—10 K: lett,
verseit sza
rűbbek Angolországban! nemcsak a va Takács György, László Ferenc, Kondor Jó- Géfin Lajos ujabb költök
•zsef, Szőllősi Pleiffer Oltó (Vönöckl, Göttmánn valja: Rosenberger Margit eljátsza zongorán
gyon boldog osztályosai, hanem a kö
Fantasie Impromplu jét; Heindl
Bódog. 5— 5 K; özv. Zsoldos Antalné, Klártl Chopin:
z ö n s é g e s nép is családi házakban la Sándor, Kláffl Gyula, Weisz Kálmán, Takács íren, kinek ekszcellens Niobe-jára nagy öröm
kik. Minden házban egy család !. Ha Marton. Gayer Gyuláné, Dr. I'letnits Ferenc, mel emlékezünk vissza, öt bánatos, apró ro
elmélkedünk egy kissé a lakás lélek- 1 JJr. -Hethési Elek, Benkő Ferenc 4—4 K: id. máncot szaval: Lóránlh Irmuska a Sogun
nemesítő vagy rontó, és az egészségre, Reich Imre. özv Zaturecky Gézáné, Patyi című operettből Zerkovicz Béla: Fésü-dalát
énekli és selyem papíros fésűn — elfésüli ;
a testi é* lelki fejlődésre vonatkozó Jónás, Porkoláb Mihály, Vizlendvay József és
István. Hári József Kovács ístván tSág'„ Né Porkoláb Ilike elmondja Temérdek: Kitalálás
hatásaifölött, akkor rá fogunk jönni meth László H—3 K: Pálinkás Géza íSág), cimü versikéjét. Reindl Irén, Géfin Lajos,
arra, hogy az angol nép testi és lelki Géfin Lajos, Benkö Károly, Nagy István. özv. dr. Reindl Elek magyar nótákat énekelnek.
fölénye
részben innen van.
— Az Deim Sándorné, Farkas János. .Magyar Dezső.
Bőcán Ferenc. Matiz.
MjáH&ljlj&mmk
r-L jos-í=--*-K-, Rác ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
411uaztrálin. hogy Anglia nemcsak mm- i
^ Atmási Jánn Horváth József.- ('unár
a müncheni sör-óda pályázat magyar.- aspi
két, de a műveltségükkel annyira kér- I József, Merkly Ede. Baross Imre, Parcsauii
ransainak sürdalait mondja el;" Nagy Erzsi

Mindennapi dolgok.
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RÁCZ G Y U L A
• épület és bútorasztalos
CoflfflSmfilk (a kőfaragóval szemben).

Elvállal mindenféle asztalos munkát
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
áron kéSZiti Javulásokat gyorsan pontosan eszközli
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Wagner:
Wolframm ' áriáját és Charles
Thern: Perles du vin de Champagne cimü
koncert számát zongorázza; Gélin Lajos elő
adja Hetényi Heidelberg Alberl, a nálunk is
megfordult kitünö muzsikus: Tren önkéntes
cimü kupiéját; Záborszky Jolánka elmondja
Truffier: Szent Mikulását. Ezeken kiviit
teheráni Scalá jeles művésznőjét aki számát ]
a szoáré rendezőjével ezideig még nem kö
zölte, Iyon de P' Or—"Co—La—Ab kisasz.nyt
is sikerült a közreműködésremegnyerniök. —«.
Biztosra vesszük, hogy ez a .kitünö műsor
megtölti hallgatósággal a Korona termét, an
nál is inkább, mert a rendezőség összes jövedelmát egy szegénysorsu, nagycsaládu. tü
dőbeteg embertársunk szanatóriumban való
elhelyezésére fordítja! A jótékonycélra rende
zett mulatságoknak ez a fajtája, mely egyet
len embernek nyújt segitséuel, — újszerű.
Megfontolva a dolgot, niurseu-é több értelme
egynek valamit, mint soknak majdnem sem
mit? Különben nem furlaljuk, mire fordítja
a rendezőség jövedelmét. Az antrénkért ka
punk üde, ambiciózus müvészkedést, tancol
hatunk virradók. A szereplök és rende'.ók
pedig nehéz munkájuk árát szuvrén elhatáro
zásukból oda és annak juttatják, akinek
akarják, vagy a jelen esetben, akinek — hir
dették. Mi egyebekben sok sikert Kívánunk:
tapsot, sikeres pénztári számadást é s mégegyszer — tapsot)

Táncmulatság. A e- i i d a l k o r f. hó
23-án tartja nyári táncvigalmát saját könyv
tára javára világpostával, confetti- és serpentíncsatával e ybekőlve.
.'
Szerencsétlenség. Ponyhárt Imre 14
éves korács inas. Kaidon Dr. Marothy László
n a préseifi gépjének elevátora körül fog
lalatoskodott e közben az elevátor kerekéről
a szijj leesett miáltal a kerék nagy lendületet
vett * tengelyével a nem eléggé óvatos gyer
meket nyakszirten találta s enyhébb jellegű
agyrázkódást és csonthártya alatti vérkiömlést

s z a l |

okozott.

\ Cünbalmoznl tanulóknak Boros János
cimbalmos saját cimbalmán díjtalanul ad
próbákat
Hizlalt ürü-hos — naponta frissen vá
gott — kapható Rothschild Dávid vendéglős
nél Alsóság. Eleje 88, hátulja 90 fillér,"

. Badacsonyi csemege szóló, kilója 80
fül, kapható Szvoboda Károly csemegekereskedésében.

NYILTTÉR.

;

Köszönetnyilvánítás. A Celldömölki
^—Kath. Legényegylet választmánya a legőszin
tébb köszönetét fej. zi ki Dr. Színek Izidor
plébános urnák a fenti egyletnek f. hó 2-án
tartott mulatsága
alkalmával ' Világpostát
adott ajándékáért, valamint köszönetet mond
Mór Gyula helybeli oki. műkertésznek ugyan
csak fenti alkalommal rendelkezésünkre b'ocsájtott remek szép csokráért Választmány.
Cirkusz. A szórakozni vágyó közönség
nek unalmas idő volt az eltnull hét A mo
zinak csaknem két havi itt tartózkodása alatt
megszoktuk amaz olcsó élvezetet, amit cse
kély díjért nyújtott Távozásával üres leli
városunk, nem tudtunk hova menni. Kirán
duló helyünk, ligetünk nincsen s igy érthető,
ha a mozi távozásán sajnálkoztunk. Sebaj,
csak egy hétig tartottéul a cirkusz. Igaz,
hogy csak rövid lesz' itttartózkodása, de ezt
a keskeny korlátok közé szorított spáciumot
is tekintsük oázisnak a mindennapi, élet si
vár egyforraaságának közepén. A cirkusz
eléggé_nagyszabásu és mint tegnap este is
tapasztaltuk, magas színvonalon áll. A tár
sulati érők produkciói élénk tetszést arat
tak, a csodálatos módon idomított lovakmutatványai nemkülönben érdekes atrakciói
voltak az estének: A terjedelmes műsor, mint
meggyőződtünk, nem reklámul szolgál, hanem
illusztrálására az előadás érdet feszitőségének.
Ma két előadás lesz, és pedig délután 4 óra
kor és este fél kilenckor. Jegyek előre vált
hatók Dinkgreve Nándor könyv- és papirkereskedésében és este a pénztárnál.
A jánosházai diákság a >Kaszinó<
termeiben f. hó 16-án, a szegény gyermekek
felruházására zártkörű táncmulatságot tart.
Baleset F. hó 5-én déli 12 ó. Sárvárra
érkező gyorsvonat az állomás területén levő 5.
számú váltóőr másféléves kis leányát elütötte.
A gyermekhulla oly mérvben volt megcson
kítva, hogy alig volt felismerhető. Az orvosrendőri vizsgálatot f. hó 6-án reggel Dr.
Hindrichs Sándor járásorvoshelyettes és Guary.

rovatban közlötlekért a szerkesztősig felelősséget
. nem vitlaL)

Köszönetnyilvánítás.
Amaz emberbarátoknak, a kiknek j ó szivében betegségem a szanálom érzetét kel
tették és arra indította, hogy pénzáldozattal
nemesszivüségüknek adjanak kifejezést és
ezáltal lehetővé tegyék nekem azt, hogy für
dőben keressek gyógyulást, ez uton mondok
hálás köszönetet
Celldömölk, 1908. aug. 9.
Mély tiszteleltelf
Sárközy Géza zenekarvezető.

CSARNOK,
Middleton doktor.
Amerikai történet. Fordította Sleberényi László.

Egy szép, hideg februári délután egy
magányos egyén lovagolt a kietlen prairien
keresziübiienő utón, mely az északamerikai
Illinois állam egyik kevésbé jelentős városából,
R-böl indul ki. Meleg, téli köpönyegbe volt
burkolózva, ugy hogy csak a hideg széltől ki
pirosodott arca látszott, melyről nemes jellem
és szivjóság sugárzott le. Válláról jó 'fajta
Ken t uck y-: fegyver lógott bár ugy látszik, nem
szándékozott vadászni, mert a lovától fel
riasztott foglyokra ügyet sem vetett.
A végtelennek látszó prairíe, melyet
gyéren fedett a fagyos, elsárgult fii. kietlen,
elhagyatott állapotban volt és a jéghideg északi
s el süvöltött rajta végig. Csak egy másik
lovas ügetett az uton, kit a mi .27 évesnek
latszo fiatal emberünk elérni igyekezett
—•..How jdó yondp? Hogy van, doktor
i f t V ? - ^ ÜM ',lüAlii 'Itllk'^hlsTnl.' ü i i i i a m ^
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midőn fiatál emberünk hozzá közeledett és
üdvözölte. — Ön is a városban volt ebben a
nagy hidegben?
— Igen — válászolá a fiatal lovas, ke
zét nyújtva az idegennek: — de mondja csuk,
Smith Field, nem fázik, hogy még a gallérját
sem tűri fel, hisz éh csaknem megfagyok. . .
' Smith Field, derék, jószivü öreg nr volt
Vadászruhába öltözve, könnyedén ült paripá
ján, arcát és nyakát vő.Jsre csípte a hideg,
amellyel azonban semmit sem törődött A két
lovas ezután, kik ugylátszik, igen jó ismerő
sök voltak, lassan haladva, nyugodtan beszél
gettek. Különösen a legközelebbi választások
ról tárgyaltak és ugyancsak lebirallák á W'ighpártol. amelynek bukását egészen természe
tesnek és biztosnak vélték.
— De mondja.csak, doktor ur. miért
viszi azt a puskát, mikor ön nem szokott
vadászni? — kérdé az őrég.
;

A fegyverkereskedésben voltam reggel
és revorvergolyókat vásároltam, ekkor kért a
kereskedő, hogy vigyem magammal a puskát
és juttassam John Singershez.
John Singers? Hisz a múltkor egész
éjjel vele voltam az erdőben; éppen ezen
puska volt nála: azért nem ismertem hát rá
először! Mindig mondtam neki, hogy a réz
zel befoglalt puskaagy sohasem alkalmas, mert
nagyon csillog, ha rá süt a nap; ugylátszik,
megigazíttatta. Különben, ha óhajtja, doktor
ür, szívesen elviszem a fegyvert; John Singers
alig félmérföldnyire lakik tőlünk és kisebbik
fiam, Jim, könnyen elviheti hozzá.'
— Valóban nagy szolgálatot tesz nekem
— monddá a fiatal orvos, mert ugyancsak
húzza a vállamat ez a nehéz fegyver.
— De, kedves doktor ur, viszonzásul ön
is tehetne nekem egy szívességet Rosenberg
kereskedőnél lOp dollár adósságom van; ké-_
reni, vigye el hozzá; fáradságos úttól szabadit
meg vele. De kérjen tőle írást is, mert én
nem igen bízom ebben a németben.
Nagyon szívesen -7- vála; zolá a fiatal
orvos; s e közben tovább lovagolva, odaértek,
ahol az ut szétágazik és itt elvált egymástól
a két jó ismerős.
— Isten velünk! — monda az ot$os,
kezét nyújtva az öregnek; az éjjelt avendéglőben, Mansfieldéknél fogom tölteni.
Good bye! — viszonzá szivélye.en
az öreg s kezet nyújtva, elváltak.
— Majd a választáskor találkozunk —
kiáltá vissza az orvos - vendégül várom;
tehát bejöjjön hozzám!
Smith Field előtt még körülbelül husz
mérföld ut volt, tehát vágtatni kezdett; még
napnyugta előtt elérte amaz őserdők nyúlvá
nyait, melyek Ohio állam hatalmas folyói közt
terülnek el. Az erdőbe kanyarodra, figyelme-
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Állandóan nagy raktár czukorkákban és süteményekben.

mas fegyvérdörej zavarta meg az erdő csend- ,
jét; a jóságos öreg luűálos sebbel zuhant le |
lováról a fagyos földre: néhány, pillanatig vo- I
naglott s az égre tekintett, mintha csak onnan
v.irta volna a segítséget Vére patakban lolyt !
körüle és az égbe kiáltott igazságos boszuért •
Ekkor egy dult ábrázatú egyén ugrott ki a
cserjék közül és nyugtalanul, vérben forgó
szemekkel tekintgetve, a holttesthez rohant
Arca elveteraültséget, boszut, gyűlöletet árult el.
— Te ugyan nem gúnyolódsz többet
puskám miatt! Ez hát megjárta! De lássuk,
mi van nálad, öregem! — mormogá az or
gyilkos, miközben elkezdé a szerencsétlen
ember zsebeit kutatni, de a legnagyobb boszuságára semmit sem talált benne. Ez alatt
az áldozat lova megijedve a puskalövéstől,
elvágtatnit. A gyilkos pedig, miután ismételten
átkutatta a holttestet, dühösen rohant tovább
az erdőbe lovához, amely egy fához volt kötve.
Mansfield háza volt az első, amelyhez érke
zettképpen akkor már Middleron doktor is
ott volt. Ezután tovább sietve, egy távoleső
vendégfogadóba ment, ahol senki sem ismerte..
Egy félórával később a bűntett után két
lovas ügetett a borzalmas hely felé; lovaik
hirtelen ágaskodni kezdtek és gazdáik alig
tudták megfékezni a remegő, prüszkölő álla
tokat Egyik lovas hirtelen leugorva a földre,
hangosan felkiáltott és a kantárszárt társa
kezébe dobta.
— Szent Isten! mi történt? szerencsét
lenség ! Tom, j öjj hamar!
A másik ijedten ugrik le lováról és az
állatokat egy Iához kötve társához siet A
két idegen, Tom Vollheim és W'illiam Préston megrémülve állottak a holttest mellett
. — Mit tegyünk ? — kérdé W'illiam.
Haza menjünk, vagy visszatérve a városba
bejelentsük az esetet a hatóságnak?
Eközben tüzet gyújtva az esti félho
mályban, mély megilletődéssel és szomorúság
gal ismertek az öreg Smith Fildre, akit a
környéken mindenki tisztelt és szeretett
látva azt, hogy zsebjei ki vannak forgatva,
megállapították, hogy a jó öreg kétségkívül
egy alávaló orgy ilgosságnak esett áldozatul.
Ekkor-rövid tanácskozás után Preston - lóra
ült és. vágtatott vissza a városba, hogy a
jelentést tegyen a rendőrségnek, mialatt Voll
heim a holttest mellett hatalmas tűzet élesz
tett, hogy elijessze az erdőben tanyázó farka
sokat; Lecsatolva lováról a nyerget ráült és
' izgatottan várta a rendőrség megérkeztét
Végre három órai kínos várakozás után meg'
érkeztek Preston vezetésével a rendőrség ki
küldöttei.
Mialatt ők a legpontosabb helyi szem
lét tartották, azalatt Preston az egyik bokor
ban egy lőportartót talált amelyen ezen be
tűk voltak vésve: P. M. M. D. Preston szinte
önkénytelenül és megrémülve monda ki e
szavakat:.
• Paul Middlelon, Medicináé Doktor.-

A Mlgykösőnség figyelmébe I
K i i és gyermekkalapok, kész kézimunkák,
ezekkel szükséges anyagok. M i blusko
és aljak: Kalapok átalakítása eliogaátattk

Újhegyi Mihálynénál
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Van szerencsénk a t. közönség tudomására hozni, hogy

építési

irodánkat

Celldömölkön, a Villamos-telep lakóházában megnyitottuk.
Mindazoknak, kik a villamos világítás, vagy erőszolgáltatás
iránt érdeklődnek, készséggel nyújtunk
felvilágosítást,' s készítünk
díjtalanul tervet és költségvetést.

GANZ FÉLE VILLAMOSSÁGI R.-T.
építésvezetősége

A tisztelt hawasssonyoknak
legmelegebben

sjánljnk a

valódi : F r a n c k : kávé-pótlékot
mint l e g j o b b pótkávét,
bel földi nyersanyagból

gyártva

F r a n c k Henr. fiai
honi gyáriban
Kassán.
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ÉPÍTÉSI IRODA,
.Tisztelettel van szerencsénk
tudomására hozni, hogy

w

Celldömölkön,

a. n

é. építtető közönség becses

Sági-utca 99. szám alatt
(MEKKL-FELE HAZ)

é p í t é s i
létesítettünk.

irodát és Vállalatot
.

.

-

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily

méretű modern

lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervezését
költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos é s szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas
időn i t szerzett tapasztalataink kezeskednek.
i
légkeny es*
igényeknek is megfelelhessünk,
— magunkat a nagybecsű; építtető
közönség szives pártfpgásába ajánlva, maradtunk
kiváló tisztelettel

Horváth Testvérek
kőm. mesterek, építési vállalkozók.

Kossuth Lajos-utca 68. u .
Nyomatott Dnikgreve N. könyvnyomjdanába Celldömölk.

jíái

