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eszmék nem maradnak fix ideák. Az 
ókori római államtérfiak óriása, a híres 
Ciceró az a mondása, hogy: Salua 
pitblikct auprenía lex esto hassa it 
vezető köreink minden egyes tagját s a 
közös jólét érdekében ngy cselekedjék. 

Fontos újítások küszöbén állunk. 
A független 48-as pártkör kebelében 
olyan ideák kerültek felszínre, melyek
nek megvalósulása elengedhetetlen kellék 
városunk gszgasági és kulturális fejlő
désére nézve. A városi tisztujitás óta 
uj aerába jutottunk s ezzel egyszersmind 
a fejlődés is más irányt nyert. Utó
végre is be kell látnunk, hogy ás eddigi 
gazdálkodás tovább igy Mm mehet, 
mert a tönk lejtőjére kerülünk, akkor 
pedig a fizikai torvények szerint foko
zódó; gyorsasággal játunk a bukás ör
vényébe. De mert nem állhatunk meg 
és haladnánk kell más városokkal együtt 
a fejlődés ama végtelen létráján, mely
ről visszatérni nem lehet, uj gazdasági 
politikát kell követnünk. 

A felvetett eszmék, melyek egyike s 
szerdán tartott ülésen már javaslat alakjá
ban került képviselő testületünk elé, másika 
pedig legközelebb oda fog jutni:, a városi 
takarékpénztár és a községi polgári iskola 
szervesése, illetve felállítása. Bzek megvaló
sulása előtt állunk. Az nj városi képviselők 
és tisztviselők kétségtelenül, kívánják sz 
előbbit, az iskolát is valamennyi óhajtja. 
Ezekből ítélve biztosra vehetnók mindkettő 
létesítését, mindazonáltal előreláthatólag 
küzdelem fog e kérdések körül kifejlődni és 
pedig egyszerű és érthető okoknál fogva. 

A kezdeményező faktorok s két i n-
tézmény megvalósítására néz ver junkti-
mol állítottak fel és az issols költségeit 
nem készből, illetve kölcsönből kíván
ják fedezni, ami sz eladósodás posvá-
nyábsn mélyebbre sülyedést jelentene. 

hanem parallel intézkedéssel egy lukra-
tiv vállalatba bocsátkozik, a községi 
takarékpénztár felállításába, mely amaz 
intézményhez jövedelmi forrásul szolgál, 

j Röviden: s kettőnek együttesen vsló 
j felállítása semmi ujabb megterhelést. 
- s-sgy adóemelést maga után nem von. 

Hogy tehát mégis miért vannak 
kilátásaink a küzdelemre, az alábbiak 
bővebb, magyarázatni szolgálnak: 

Városi képviselőink gárdáját tekin
télyes számban olyan egyének alkotják, 
akik s jelenben is fennálló két pénz
intézetnek alapító tágjai, helyesebben 
részvényesei' s ennél fogva ők ottan 
mélyen érdekelve vannak. Hogy mit je
lent reájuk nézve egy harmadik, egy 

j olyan városi takarékpénztár, mely mér
sékeltebb kamatláb mellett működik, azt 
leginkább ók tudják elbírálni. A meg
oldás folyamán el lehetünk tehát rá 
készülve, hogy kapitalistáink ellentáborba 
fognak gyülekezni s olyan harcot vivni, 
mely mértéke leend érdekeltségüknek. 
Kisérjük hát figyelemmel as események 
folyását; as aláhulló lepel feltárja előt
tünk azok körvonalait, akik első sorban 
a saját érdekeiket szolgálják, valamint 
azokét is, akik az önzetlenség .ösvé
nyén haladnak és ss általános érdekek-; 
ért, a közjóért küzdenek. Választott kép
viselőink legnagyobb részében megbíz
hatunk fs mert feltételezzük, hogy a 
képviselőtestületbe virilis voltuknál be
kerültek között is többen vannak, akik
ben az altruizmus érzete, feltalálható], 
alapos reményeink vannak, hogy az 

Kell e fejtegetnünk s községi takarék-
pénztár felállításában nyerendő előnyö
ket, magyarázgassuk-e annak célját? 
Ugy hisszük, s takarék realizálásában 
minden polgártársunk fel fogja fedezni 
szt s jövedelmi forrást, melyből ok- és 
céiszerü vezetés mellett bőven meríthe
tünk. A mienkhez hasonló kaliberű vá
rosok közül több odafejlesztette már 
pénzintézetét, hogy s pótadót polgárai 
előtt teljesen ismeretlenné tették és 
emellett s modern városok nívójára is 
emelkedett. Vannak községek, melyek 
20—25 ezer forint tökével adták át 
pénztárukat a közforgalomnak és alig 
négy évtized alatt alaptőkéjűk meg
tízszereződött. Kimagasló példákat ne is 
keressünk á távol homályában, megtalál
juk vármegyénkben pl. Kőszegen és 
Pinkafőn is. Vagy hs tekintetbe Vesszük, 
hogy aránylag mily csekély tőkével 
kezdték működésüket s fővárosi nagy 
pénzintézetek ' égynémelyike és most 
már mérhetetlen milliók ura és hogy 
az ily szépen virágzó intézetek műkö
dési ter? successive városokra, me
gyékre és országokra kiterjed, feltétle
nül ragaszkodunk városi takarékpénz tá
runk mielőbbi felállításához és minden 
eszközzel ods kell hatni, hogy üzemét 
sz a közel jövőben már megkezdhesse, 
mert csak így remélhetjük áz adóssá
goktól való megszabadulásunkat, igy 
létesíthetjük iskolánkat, városi fürdőnket, 
vízvezetéket, majdan esetleg s katonai 
laktanyát stb. és igy en élhetjük városun
kat arra a színvonalra, mely őt szerencsés 
fekvési helyzeténél fogva is megilleti. 

Tibortz S&miör 
térti ó i nöi angol és francia íizabé .—r 
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Nem kell tehát attól a gyorsan 
közelgő felhótól megijednünk, mely a 
városi takarékpénztár eszméjét .rejti 
magában, nem \ észtjósló felhő az; mire 
a zenithre ér, áldásos termékenyítő eső 
hull alá belőle és ha ki is csap egy^ 
egy villám, legfeljebb ama korhadt épü-

mindenki létbe sujt, melyből már W 
költözött, csupán az önérdek fészkelte 
be magát vakolatot nélkülöző pókhálós 
falai közé. 

j sikeresnek remélhető. Azért szükséges és 
hasznos a polgári iskola felállítása. 

De meg a polgári iskola felállítása mel
lett szól az is, hogy a gimnázium és reál 
inkább csak a fiúgyermekeknek való taninté
zetek, leányok az ilyen iskolákat csak szór
ványosan látogatják. NekünlT^pedig helyben 
nemcsak a fiuk, de a lányok iskoláztatásáról 
is kell gondoskodnunk. 

Polgári iskola. 
Dr. Balassa Jenő ügyvéd, városi kép

viselő, f. hó 21-én a felállítandó polgári iskola 
érdekében indítványt nyújtott be a városi 
képviselőtestület gyűlésén és ezt az alábbiak-

aZórol-azOia leközöljük. 

Azt sem tudom elhallgatni, Tiogy már 
csak azért is helyesebb a polgári iskola léte
sítését célul kitűzni, mert a gimnázium, vagy 
reáliskola felállítása iránti törekvésünk ilyén 
tanintézetekkel sűrűen ellátott hazánkban a 
fent már vázolt, de meg anyagi és egyéb 
okokból is valószínűleg meddő küzdelem lenne. 

Ellenben polgári iskola felállításának és 
segélyezésének elérését annál inkább remél
hetjük, mert ha figyelemmel kisérjük a hely
es környékbeli tanköteles gyermekek számát, 
arin a kétségtelen eredményre iulunk, hogy 

aránylag még a legmegfelelőbb. Téli reggele
ken egész csoport didergő gyermek törtet 
havon és jégen át a celldömölki állomásra, 
fizva bújik össze, várva a vonatot, melyben 
egyszerre az ellenkező pólusba jut a túlfűtött 
vonalnak rendszerint egy fülkéjébe szorulván 
össze. Itt a sok gyermek természetesen de
rekasan megizzad, hogy aztán a vonatból k i -
száttva; míg—az iskolaépületed-eléri, ismét 
minden, tagja meggémberedjen aRidegtől. A 
déli szünet alatt — lakása nincs -— ismét 
egyik itt, másik ott rontja erkölcseit és egész
ségét. Majd meg 4 óra után, mikor az iskolai 
előadás befejeződik, vagy lolytatja — ki tudja 
hol — csavargásait, vagy a vonatot lesvén, 
betér a füsttől, rossz levegőtől telitett állo
mási váróterembe. Kérdem már most, nem 
elsőrangú érdek-e, hogy ezek a gyermekek — 
ha mindjárt csak tizen lennének is, holott 
sokkal többen vannak — ne legyenek kény
telenek utazgatni ide oda. hanem saját ott-

TISZTELT KÖZGYŰLÉS ! 
A polgári fiu- és leányiskolának Cell

dömölkön leendő felállítása érdekében van 
szerencsém az ilt következő indítványt tenni 
és azt az alábbiakban indokolni.: 

Mondja ki a község, hogy szükségesnek 
tartja Celldömölkön égy polgári fiu- és leány
iskola létesítését, e célra megfelelő telket ád, 
azon az iskolát felépítteti, ez iskola fenntar
tási költségeihez évenként erejétől telhetőleg 
hozzájárul. Mivel azonban saját ereje az is
kola fentartására nem elegendő, kérvénynyel 
lordul a Xm. Vallás- és Közoktatásügyi Mi
niszter Crhoz, hogy a polgári fiu- és leány
iskola költségeihez az állam költségvetésében 
e célra mégszavazott összegből évenként ál
tala meghatározandó arányban járuljon és a 
létesítendő t a n i n t é z e t n e k adja meg az állami
lag segélyezett községi polgári fiu- és leány
iskola jelleget. Továbbá határozza el a köz
gyűlés, hogy ugyanezen kérelem teljesítése 
érdekében a Xm. Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Úrhoz küldöttséget is meneszt. 

Mindenekelőtt arról kell szólanom, miért 
épen egy polgári iskolának létesítését javaslom. 
Első és legfőbb indokom erre az, hogy mind
azok a pályák, mélyekre a gimnázium és 
reáliskola készít elő, köznéven: lateiner pá
lyák, köztudomás szerint tul vannak zsúfolva. 
Oivosok, ügyvédek, tanárok országszerte sza
zán, meg százan vannak olyanok, akik meg
élhetésük feltételeit vagy egyáltalán nem, vagy 
csak a legkisebb mértékben és a legnagyobb 
küzdelmek árán tudják előteremteni. Napról
napra ijesztő aranyban növekszik e pályákon 
a proletariátus. Célszerűtlen, sokkal több, 
lelkiismeretlen dolog volna az ezen pályákra 
előkészítő iskolákat szaporítani, ujabb alkal
mat adni az ezen pályákra tódulok nagy 
seregének. 

Annál célszerűbb és indokoltabb azon-
baz égy polgári iskola létesítése. Ez az iskola 
ugyanis az, mely a gazdasági, kereskedelmi 
pályákra készít eló. Tudjuk, hogy ezek a pá
lyák ma nap azok, amelyeknek a legszebb 
jövőt jósolhaljuk. Műipar, kereskedelem stb. 
hazánkban eddig el volt hanyagolva s csak 
most kezd kinyílni mindnyájunk szeme, hogy 
agy az Összesség, mint az egyes polgárok 

"nyagi gyarapodása ezen"pályák betöltésével 

a felállítandó polgári fiu- és leányiskolának 
bőven elegendő látogatója lesz. Statisztikai 
kimutatás szerint községünk óvoda és elemi 
iskola iskolaköteles fiu- és leánygyermekeink 
száma mitegy 1200-ra rug. Adjuk ehhez a 
környező falvak tanköteles gyermekeinek a 
számát, vegyük figyelembe, milyen nagy azon 
e vidékbeli vasutasok száma, kiknek iskolába 
járó gyermekeik vannak, ne feledjük el azt 
sem, hogy Celldömölk vasúti gócpont, mely
nek a szélrózsa minden irányával könnyű és 
kényelmes összeköttetése van s akkorlehetet-

honukban megtaláljak iskolájukat 
Községünknek nagy anyagi érdeke is az 

— a fentvázolt erkölcsi érdeken kívül — 
hogy a polgári fiu- és leányiskola létesüljön. 
Ahány helyi és környékbeli gyermek eddig is 
kénytelen volt máshova menni tanulmányai 
folytatása végett, vegyünk minimális számi-
tással csak 150 ilyet, annyiszor ismét mini
mális s z á m í t á s s a l 300 kor. vagyis évenként 

| legalább 60.000 kor. az amit eddig — pol-
• gári iskolánk nem lévén — vétkes mulasz-
| tással idegenben költöttünk el, vagy hagytunk 

loii abban csak egy pillanatig is kételkednünk, I elkölteni, amivé! tehát városunk szegényedett. 
hogy a létesítendő polgári iskola fel fog vi 
ragozni. 

Annál inkább fognak pedig a szülők 
ezen iskola létesítésének örülni, kivált azok, 
kik gyermekeiket iparosnak szánják, mert ha 
az elemi iskolát a gyermek 9—10 éves ko
rában befejezi, iparos tanoncnak pedig csak 
1-i-ik életévének betöltése után mehet. Ilyen
képen 4--5 üres éve marad a gyermeknek, 
mely alatt tétlenségre van kárhoztatva és 
minthogy szüleik sem részesíthetik őket a 
kellő gondozásban — kenyérkereseti gondok
kal lévén elfoglalva — nagyon közel fekszik 
a lehetőség, hogy a mnnkátalan és a kellő 
felügyeletet nélkülöző gyermek erkölcsi életé
ben helytelen útra téved annál inkább, mert 
hiszen ez a kor az, melyben a gyermek lelke 
jóra — rosszra egyaránt legfogékonyabb. 
Ellenben alapittassék itt egy polgári iskola 
mely az ekorbeli gyermeknek hasznos tevé
kenységet nyújt s a gyermek lelke megneme-
sül, belőle hasznos polgár válik; a szülők 
pedig kapva kapnak az alkalmon, hogy gyer
mekeiket az elemieknél magasabb tudomá
nyos oktatásban is részesiüietik, anélkül, hogy 
ez tőlük nagyobb anyagi áldozatot igényelne. 

Megszűntémé a polgári iskola létesítése 
azt az áldatlan állapotot is, mely egy egész 
csoport gyermeknek naponkénti — hogyugy-
mondjám ~=^-golgota járásából áll: a Sár
várra átjáró gyermekeket értve. Köztudomáso 
dolog ugyanis, hogy egy része a vasutasoknak 
és egyéb helyi és környékbeli lakóknak gyer
mekeit a polgári iskola elvégzése végett Sér
várra küldi be. Sárvár t i . a polgári iskolá
val bíró városok közül az, mely legközelebb 
fekszik és melylyel a vaauü összeköttetés 

Viszont ahány gyermek itthonmarad, vagy ide 
j jő tanulmányait folytatni, számítsunk csak 
I 500-at évenként, — annyiszor .400 K-val, 

tehát legalább 120000 K-val, de bátran lehet 
még sókkal többet is számítani — gyarapodik 
évenként a város bevétele. Szabad-e nekünk 
ilyen óriási számokat könnyelműen figyelmen 
kivül hagyni ? ! 

Gondoljuk meg, annyi keresetmód támad 
az iskola létesítése által, kivált a szegényebb 
néposztályban. Hányan vannak, kik most a 
megélhetés nehéz gondjával küzdenek, s akik 
a szobájukat tanulóknak kiadva, vagy őket 
ellátásban részesítve, állandó kereseti forrásra 
tennének szert A kereskedelem és iparnak 
azon számos ága, mely az iskolás gyermekek
nek ezerféle szükséglétéi kielégítésére tzol-
gáló tárgyakat állítja elő és hozza forgalomba, 
mind előre nem látható mértékben fellendülne. 
És ép ugy, mint a vasutasok ideköltözése, 
egy egész városrészt teremtett községünkben, 
az ideköltöző tanerők és gyermekek száma a 
község lakóinak számát jelentékeny mértékben 
gyarapítaná, ami ismét egyértelmű a 
község vagyonosodásával. Egyszóval előre be 
sem is látható az a vagyont gyarapodás, amit 
az iskola létesítése, mint szükséges következ
ményt magával hozna. 

S amíg községünk erkölcsi és anyagi 
érdeke egyaránt kívánja a polgári fia- és 
leányiskola létesítését, addig mellette szól 
ennek a város természeti fekvése és külső 
rendezettsége is. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy iskolák épí
tésére csak olyan község alkalmas, melyben 
a gyermekek egészsége veszélyeztetve nincs. 
Merem állítani, hogy községünk e követeimé-
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nyéknek minden tekintetben megfelel. Varo
sunk el van látva aszphaltjárdával, ami egy
értelmű azzal, hogy a minimálisra redukál
tatott mindnyájunknak, különösen a fejletlen 
gyermekeknek két nagy ellensége: a por és 
sár, ugy hogy szinte eleve elkövetett a köz
ség mindent, hogy tuberkulózistól, hüléstél, 
amennyire azt egy község teheti, megóvja 
gyermekeit. I t t kell ' t ovábbá felemlítenem a 

•rHlanyvilágitást is, mint olyan tényezőt, mely 
községünket kiválólag alkalmassá teszi arra, 
hogy benne iskola épüljön, minthogy nyugod
tak lehetnek a szülök oly irányban, hogy 
gyermekeik pisla mécs mellett nem rontják el 
szemüket, ellenkezőleg annak, épsége bizto
sítva van. 

És végül nem megvetendő előny ma, 
mikor mindenütt a hegyi levegőnek az egész
ségére áldó hatását halljuk emlegetni, közsé
günk kedvező fekvése van, közvetlenül a 
Sághegy közelében. 

mennyire szükséges és mennyire hasznos, köz
ségünkben a polgári iskola felállítása, kiesz
közöljük önagyméHóságánál, hogy az állami 
költségvetésben az iskolák fenntartása cél
jaira megállapított összegből fedeztessék az, 
amit magának a községnek áldozatkészsége 
előteremteni már nem bir; ezzel szemben 
pedig biztosittássek á kultuszminisztérium ré
szére a felügyelemek, ellenőrzésnek, általában 
az ingerentiának az a mértéke, amely az 
államilag segélyezett (de nem kizárólag 
állami) iskolákban általában szokásos. 

H Í R E K . 
Missió. A celldömölki sz. missió roppant 

sok idegent is hoz ide. Hogy mily eremény-
nyel vezetik a tudós missionarius lelkiatyák 
az ájtatosságokat, kitűnik abból is, hogy ed-

Vázoltam néhány vonással a polgári 
iskola létesítését támogató számtalan oknak 
némelyikét. Nem vonom-kétségbe, hogy ezek
kel is sikerült igazolnom, mennyire szükséges 
és üdvös városunkban a polgári iskola létre
hozatala. Mennyire természetes, hogy a község 
mindent, amit anyagi ereje megenged, áldoz 
a létesítés körül. 

Első természetes kötelessége a község
nek, hogy a szükséges telket bocsássa az 
iskola rendelkezésére. A körül nincs semmi 
nehézség. Van ugyanis egy telek, mely mint-
egy pra ed esiinalva van erre—a célra. A 
szolgabirósági hivatallal szemközt levő mint
egy 1000 öl területet elfoglaló telek a lehető 
legalkalmasabb az iskola épitésére. Nagysága 
épen megfelel a célnak. Hogy a környéke 
nincs teljesen kiépítve, hogy tehát nem szo
rult házak közé, hanem két irányban is tel
jesen nyitva áll és hogy e szerint mi sem 
fogja el előle a Sághegyről erre áramló tiszta 
hegyi levegőt, az a hygienia szempontjából 
teszi kiválólag alkalmassá. Amellett, hogy a 
város középpontján fekszik, tehát minden
ünnen könnyen megközelíthető, mégis a lehető 
legcsendesebb utcában van, hova a vásári 
piaci zaj el nem hat; zavartalanul folyhatnak 
tehát ak előadások. Nem kétkedem, hogy a 
község készséggel bocsátja ezt a kiválólag 
alkalmas telket az iskola rendelkezésére. 

További kötelességként hárul a községre 
az iskola felépítése is. Ennek mikéntje már 
részletkérdés, melylyel most nem szándéko
zom foglalkozni. A kiadások fedezésére a' 
község iskolaalapot teremt, melynek jelenté
keny részét képezi a tanulók által fizetendő 
tandíj. Annak mekkoraságát a község van 
hivatva megállapítani oly összegben, mely 
egyrészt alkalmas legyen arra, hogy ez mint 
fontos bevételi ág jöhessen figyelembe, más
részt méltányos legyen annyiban, hogy a 
kevésbé vagyonos szülők is megerőltetés nél
kül fizethessék gyermekeik tandíjat. 

Nem kelt—azonban—bizonyítani, hogy 
mig a község áldozatkészsége a méltányosság 
határánál messzebb nem mehet, addig az 
ilyen uton begyülendő jövedelmek az iskola 
fenntartására elegeudő összeget nem szolgál- j 
tathatnak. Azért szükséges a nm. vallás és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz kérvénynyel , 
és küldöttséegel járulni, hogy igazolván, . 

dig mintegy 2500-an áldoztak. A—sz. missió-
ma este 6 órakor fejeztetik be, amikor is 
elbúcsúznak tőlünk a messziről hozzánk jött 
missiósok. 

Szombathely Berzsenyi Jonö mel
lett A szombathelyi ág. hitv. ev. egy
házkerület legutóbbi gyűlésén kimon
dotta, hogy a dunántúli ev. egyház fő
gondnoki állásának betöltésére nézve 
kiirt választáson dr. Berzsenyi Jenőt, 
kerületünk jelenlegi országgyűlési kép
viselőjét támogatja Berzsenyi győzelmé
nek esélye e határozattal határozottan 
megnövekedett, Büett. 

ozis Halálozás. Dr. Színek Jenő, ki a buda
pesti lipótmezei elmegyógyintézetben volt 
gyakorló orvos, mult szerdán reggel hirtelen 
elhunyt — A szép jövő előtt állott elhunyt
ban Dr. Színek Izidor celldömölki plébános 
testvér-öccsét gyászolja. 

Tiszt viselő választ ás a 48-as párt-
körben A fűggetlon 48-as pártkör 
mult vasárnap tartott közgyűlésén al
elnökké Kelemen Tivadar, pénztárossá 
Cseke Gyula választatott meg egyhangúlag. 

Előléptetések. A magy. kir. állam
vasutak igazgatósága Apáti Ignác gépész
mérnök fűtőházi főnököt a VII. fizetési 
osztály 2. fokozatába, Takátsy Káinián 
gépészmérnököt'a VIII. fizetési osztály 
2. fokozatába, Weghoffer Gyula és 
Szagmeiszter János forgalmi tiszteket 
pedi*; a IX. fizetési osztály 2. fokozatába 

.léptette elő. 
Minap. Mult pénteken estr. a helybeli 

katli. legényegylet dalárdája Takács György
nek, az egyesület alelnökének, névnapja al
kalmával szerenádot adott; azután Rosta 
Alajos egys. tag, majd Dr. Színek Izidor- el
nök üdvözölték az egyesület hevében a köz
szeretetben álló alelnököt 

Plncetüz Gayer Gynla-cég egyik 
pinceraktára f. hó 20-án kigyulladt. A 
pincében nagymennyiségű denaturált 
szesz és kőolaj volt, melynek nagy ré
sze elégett. A helyszínen megjelent tűz
oltók homokkal légmentesitették a rak
tárt, miáltal elejét vették a tűz tova
terjedésének. A kár igy is 3000 korona, i 
mély azonban biztosítás révén megtérül, j 
A megejtett vizsgálat szerint a tűzet el-
dobott gyújtó okozhatta és hogy vélet
lenségből keletkezhetett. i 

. Elhunyt matróna. Özvegy péteri 
Takács Lajosné, szül. jákfalvai Gömbös 
Ludoviea. néhai Takács Lajos volt 
vasvármegyei főispán neje folyó hó 
20-án Osttiasszonyfán 82 éves-korában 
elhunyt. A megboldogult unió a legna
gyobb vissza von ttl tsághan élt kastélyá
ban,, melynek folyosóján ugy találták 
meg halva. Halálát szívszélhűdés okozta. 

Áthelyezések. A balatoumeliéki vasút 
megújítása alkalmából városunkból áthelyezé
sek folytán tömegesen távoznak. Az áthelye
zettek legnagyobb része olyan családos em
berek, akik, bár városunkban házat is szerez
tek maguknak, gyermekeik iskoláztatása cél
jából elkívánkoztak tőlünk. Az áthelyezettek 
a következők: Weghoffer Béla hivatalnok 
Veszprémbe; Tarafás István mozdonyvezető 
Székesfehérvárra; Kovács József, Acs István 
mozdonyvezetők, továbbá Nagy Elek, Szarka 
János és Kumbor János kalauzok Tapolcára; 
Kuh György és Molnár János mozdonyveze
tők Veszprémbe; l'eréuyi Károly knnsivirs-
gáló és Nagy István mozdonylütő Tapolcára; 
Remenyik Pál távírász .Alsóörsre; Tolnai Mi
hály kiadóőrre Hableány megállóhelyre és 
Orbán István ugyanily minőségben Füle 
megállóhelyre. 

Másodvirágzás. A tavasz, mely a 
poétáknak örök thémát nyújt, a ma
dárkákat énekre hangolja és a fák rü-
gyeiból illatos virágokat fakaszt, be
köszöntött. Ilyenkor felvidul a kebel a 
millió sziv szerelemre kél. Pillangó ké
pében a kis Ámor szárnyra kap s paj
zánságból a hervadó szerelmet is üdévé 
varázsolja. A minap Babos János álló 
mási elöljáróhoz, a mi népszerű Babos 
bátyánkhoz is beröppent ablakán a 
álom közben, észrevétlenül, tegezét szi
vének irányiul. Az ébredés után erős 
ifjúnak találta magát, újra lángoló szi
vének tüze égette kebelét. De mert » 
szerelem tüzét a robbanás veszélye nél
kül elfojtani nem lehet és természetben 
nyilvánuló erők szabad folyást követel
nek, kedden reggel 8 órakor a házas-
tági törvények rendje és módja saerint 
menyasszonyát a helybeli plébánia
templom oltára elé vezette. Az egybe-
kelési aktusnál Kelemen Tivadar állo
más1 főnök es dr. Géfin Lajos pálya
orvosi tanácsadó töltötték be a tanuk 
tisztét. 

Tanitó gyűlés A szombathely-egyház
megyei ront kaih. tanítóegyesület kemenes-
aljai köre májns hó 10-én tartja meg a 
szokásos évi tavaszi közgyűlését Nagysitkén, 
a r. kall), népiskolában. 

Kinevezés, A nm. m. kir. földmivelés-
ügyi miniszter ur Pataki Béla nagybányai 
lakost, a »Méhészeti Szemle- című szaklap 
szerkesztőjét és kiadótulajdonosat, a I I . (du
nántúli) méhészeti kerület állandó szaktanárán! 
nevezte ki s székhelyéül Pápa várost jelölte 
ki. Nevezett méhészeti szaktanár f. hó 14-én 
foglalta el állasát es kezdte meg hivatalos 
működését 

. ~ Halálozás. Lórincz Pál gombkötő, 
városunk régi polgárai f. hő 22-én 
meghalt. Halála általános részvétet kel* . 
tett városszerte. 

A Tory-iéle körkemence most éget 
nagymennyiségű téglát, melylyel a téfla-
mizéria megiiflnik. Az nj égetésfl téglák 
nerdán már kaphatók lennek. 



Jánosháza • tuberkulózis fészke, 
Dr. Marton Adolf, „ Jánosháza és Vidéke" 
szerkesztője a mait héten nyilt levelet 
intézett Takách Márton főszolgabíróhoz, 
melyben rámuta t azon anomál iákra , hogy 
Jánosháza kellőközepén m é g mindig tű
r i k a ser téspiacot é s mellette > fakeres-
kedést . A szerkesztő, mint orvos k r i t i 
zálja ez állapotokat és e v isszásságban 
alkalmas eszközt lát a tüdövész széles 
kö rben való ter jesztésére . 

A tüskevári posta veszedelme f . hó 
16-án éjjel ismeretlen tettesek betörtek a 
tüskevári postahivatalba, de szerencsére nem 
sok pénzt találtak. Ugyanezen éjjel még há
rom más házba is betörtek ezek a kedélyes 
vendégek, akik minden valószínűség szerint 
cigányok voltak. Kddig csak bottal Qtik a 
nymukat. 

Járvány. Városunkban , Nemes-
ke re s z tú ron—és—E gyházashe ty éu a hét 
folyamán difteritisz megbetegedési ese
tek fordnltak elő, Szergényben pedig 
vörheny lépett fel. 

Felvétel a taaitéképse-intézetbe. A 
pápai áll. tanitóképzö-intézet L osztályában s 
jövő 1909—1". tanévre 9 teljesen ingyenes, 
8 féldijat fizető és 3 ösztöndíjas hely jön 
üresedésbe. Az intézetben 100 növendék szá
mára berendezett bentlakás van. A kedvez
ményes helyek a közép- vagy polgári iskola 
IV. osztályát szép eredménnyel végzett ta
nulóknak fognak adományoztatni. Ezenfelül a 
dunántúli református egyházkerület az e ke-
rületböl való érdemes fiukat külön is segélyezi. 
A teljes dijat fizetők ellátása évi 260 kor.-ba 
kerül. — A folyamodványok beküldésének 
határideje május 31. napja. 

Agyonütötte a fa. Szabó J á n o s 
ké ménesit úgy eszi lakosra f. hó 21-én 
délután egy kidöntött fa ráese t t és 
ennek következtében a súlyosan meg
sérü l t ember meghalt. 

400.000 nyeremény az utcán A na
pokban gyönyörű ékszerkollekciók lesznek ki
állítva Budapesten és az ország minden ré
szében. Az országos gyermekvédő liga viszi 
a nyilvánosság elé az általa rendezett sors
játék nyéreménytárgyait számszerint 400.000 
darabot, kivétel nélkül elsőrangú 'gyárakban 
készült arany- és ezüsttárgyakat, melyek va
lósággal remekei az ötvösművészetnek, hogy 
a közönség előre láthassa: mi mindent nyer
het július 1-én, amikor a Liga tombolajátéká
nak a húzása lesz. A föltételek nem minden
napiak: 400.000 sorsjegy, 400.000 nyeremény, 
szóval senki sem vásárol hiába Liga sorsje
gyet Segít az elhagyott gyermekek nyomorán, 
apasztja a züllésnek indult apróságok szá
mát s amellett okvetlenül nyer valami szép 

-dolgot, legalább arany- vagy ezüsttárgyat. 
Van persze sok nagyértékű nyereménytárgy 
is: 250 koronától föl egész 20.000 koronáig. 
A szelvényes tombola-sorsjegyek minden na
gyobb trafikban és banküzletben kaphatók, 
ezenkívül megrendelhetők s központi irodában, 
amely a Ferenciek-tere 4. szám alatt van. 

Haltenyésztó-kisérlet. A tapolcai vizes 
rétek lecsapolásával egyidejűleg a község kö
zepén lévő forrástáplálta tóban szivárványos 
pisztráng tenyésztésére tesz kísérletet .Vastagh 
János, a rizlecsapoló társulat elnöke. Ötezer 
darab ikrát keltetnek ki a tó forrásánál. Az 
ikrát a földmivelésügyi miniszter ingyen 
adományozta. 

KEMENESALJA. 

Útonálló kanászok Kedden dél
után két pi tyókos kanász Dömölkön 
megtámadta Ujtz Andrásnak a szántó
földre igyekvő kocsisát, sőt előlük a 
kocsis segítségére siető Geiger Antalnak 
is meg kellelLhátrálriLA jókor érkező 
rendőri beavatkozás vetett véget a ke
letkezhető nagyobb bajoknak, esetleg 
vérengzésnek. A verekedő kedvű embe
rek feljelentettek a szolgabírósághoz. 

Teny észállatkiállitások Vasmegyében. 
A vasmegyei gazdasági egyesület a földmi
velésügyi miniszter támogatásával folyó év 
május havában több helyen rendez állatdija-
zásokat, nevezetesen május hó 6-án Rada~ 
falván, május hő 8-án Lukacshazán és 
május hó 10-én Pecólben. É díjazási helyek 
mindegyikén a következő dijak kerülnek k i -
oszlásra. Tehenekért: I . dij 80, I I . 60, Hl. 50, 
IV. 40, V. 30, VI. 20 korona. Cszókért: L dij 
-rrjeri!r-807-in77o;TVro07~V. 50, V I . , 40, 
VII . 30 korona. E jeletékeny péuzdijakra k i 
zárólag kisgazdák pályázhatnak a piros-tarka 
hegyi jellegű fajtahoz tartozó olyan állatokkal, 
melyek legalább egy év óta tulajdonukat ké
pezik és amely körülmény az elöljáróság bi
zonyítványával igazolandó. A díjazások min
denkor reggel fél 10 órakor kezdődnek és 
az irt kívánatra, hogy az állatok már 9 
órára előrezettessenek. Az, hogy a mindenütt 
érezhető !akarmányliiány miatt soványak az 
az állatok, nem képezhet akadályt, mert a 
bíráló bizottság méltányolni fogja ezen kürül-
ményt és azért felhívjuk a kisgazdák figyel-
mét e kiállításokra azzal a hozzáadással, hogy 
hajtsák fel minél többen és minél nagyobb 
számban állataikat a hozzájuk legközelebb 
eső díjazási helyeken. 

Fertőzd állatbetegség. Uukán a lovak 
között takonykór ütött k i . -

C S A R N O K , 
Zobor. 

Irta: Roller í k o s . _ -
FolyuüU. 

Hallgat egy darabig az öreg. Határozott 
a kérdés, határozott felelet kell rá, kibúvó 
nincs. Jól ismeri a vezér erőszakos természe
tét, tudja, hogy, ha Zobor valamit a fejébe
vesz, attól el nem áll, annak sikerülni kell. 
Ámde sokat hallott — és tapasztalt — már 
gonoszságáról is. Igen kegyetlen ember, nyo
morgatja a védtelen népet, a rablástól sem 
idegenkedik és aki terveinek útjába áll, ha
marosan elteszi láb alól. Legnagyobb akadály 
végre az, hogy a vezér még nem hajtotta 
kemény nyakát a keresztvíz alá. Egy pogány
hoz meg csak nem adhatja az ő derék ke
resztény unokáját! Ki kisérné el akkor ünnep
napokon abba a szép templomba, arait akkor 
építettek, mikor 0 még ölbeveló kis gye
rek volt 

Nehéz a válasz. Jól meg kell rágni a 
szót, mielőtt kimondja 

— VezérJ Hadd mondok el valamit! 
Voltam valaha én is délceg, erős ember, 
mint most te vagy. Volt szép feleségem, volt 
két derék fiam. Elpusztultak, elhaltak. Ma-

17. szám. . 

gamra maradtam . . . Láttad már ugy-e, vezér 
— hogyne láttad volna? — azt a vén, korhadt 
tölgyfát ott fönt a hê gy tetején. Valahányszor 
látom, elszorul a szivem, mert a magam el
árvult sorsát látom benne. Korhadt, vén fa 
vagyok én is. Napról-napra várom már azt 
a jótékony vihart, amely kicsavar gyökerestül. 
Csak egy ^aszLa]ásomjyan_ebben^ keserves 
életben: a jó Isten meghagyta vénségemre az 
én jó unokámat, hogy legyen, aki elfeledtesse 
velem ezt az elhagyatottságot Miért akarod 
hát épen őt elvenni tőlem? Ne tedd ezt, 
vezér, ne tedd ! Hagyd meg nekem az én édes 
Kakitzamat I 

Ékesszólóvá tette az öreget a félelem, 
hogy elviszik unokáját Még könnye is kicsor
dult a nagy könyörgésben. 

Ámde Zobor vezér hajthatatlan, szive 
kemény. Ékesen szóló szavak, esdeklő könnyek 
meg nem indítják. Már látja, hogy itt szép 

~szer3veTlíén>~ boldogul. De azért még türtőz-
teti magát, 

— Öreg, öreg, szépen beszélsz, de fele
ded, hogy Zobor vezér kéri unokádat. Amit 
Zobor kér, azt nem szokták megtagadni. 

— Én nem tagadtam meg kérésedet, 
vezér. Csak kértelek, állj el tőle. Ám legyen! 
Majd csak megélek valahogy magamban is. 
De kérdezzük meg előbb Hakitzat. mit szól 
hozzá ő. Ha veled tart: egy szóval, sem ma
rasztalom; ha itt akar maradni: egy szóval 
sem késztetem távozásra. 

.—Hetyeslőleg-hóhnt-a-vezer^és- b e l é p — a — 
szép leány, félve tekint a hatalmas vendégre, 
pirulva süti le szemét, mikor a szenvedélytől 
izzó szempár rátapad arcára. Azonnal meg
sejti, miről lesz itt szó. 
-1_ • — Lépj közelebb, édes Rakitzám! Nézd, 

Zobor vezér megtisztelte házunkat Eljött, 
hogy elvigyen magával. Feleségévé akar tenni. 
Nem lesz rá panaszod, azt mondja. Illeodőkép 
megbecsül. Mit szólsz hozzá, édes unokám ? 

Eltűnt a leány arcáról a pirosság, szelíd 
vonásain határozottság tükröződik vissza. 
Jöjjön, aminek jönnie kell, ő nem válik el jó 
nagyapjától. Legkevésbbé Zobor vezér kedvé
ért, akit ő is jól ismert 

== Kérdeztél nagyapára: felelek. Vezér, 
hozzád szól szavam! Megfogadtam nagyapám
nak már régen, hogy amíg él, el nem hagyom 
soha, nem megyek férjhez. Nagy megtisztel
tetésben részeltettél bennünket, hatalmas Zobor, 
de azért, kérlek, ne vedd rossz néven, hogy 

- hű akarok maradni előbbi elhatározásomhoz. 
Szegény vagyok és nem vagyok méltó arra, 
hogy feleségeddé tégy. Azonkívül én keresz
tény vagyok, te pogány; vallásom parancsola
tát kellene megszegnem, ha elfogadnám aján
latodat Igazságos lelkedben, méltányosságod

éban bízva merem megismételni kérésemet: 
állj el szándékodtól, hagyj engem jó nagy
apám melletl! 

Könnyezve öleli magához áldott szivü 
unokáját az öreg. 

— Te édes , . ". te kedves . . . 
Ajkába harap a büszke vezér. Ily ku

darcra nem. számított Erőszakosan alányo
mott hangon, szakgatottan, indulatosan kezd 
beszélni. ~ " 

-— Jól van, vén Ravinul Kértem a lányod 
kezét: megtagadtad! Jól van, büszke leány ! 
Feleségül akartalak venni: visszautasítottál 
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Rabszolgák hordanak vizet a várhegy-
lábát mosó Nitrava vizéből súlyos edények
ben. Nehéz, fárasztó munka. Meredek a vár
hegy uija. teher nélkül is elég feljutni, hát 
még vizzel telt edényekkel: 

Mikor 1 takitza meglátja nagyapját, el 
dobja a vízhordó edényt, oda akar rohanni, 
hogy filelve-csókolva sirja-zckogja el kegyetlen 
sorsát. Ámde az egyik őr durván visszalöki. 

— Takarodsz rögtön vissza? Merited 
meg tüstént újra az edényt? Haszontalan, 
naplopó nép! 

Sírva vet fájdalmas tekintetet az unoka 
jó nagyapjára, sírva folytatja a lealázó munkát 

——-Vezér, Zobor vezér, legyeirmár elég 
a kegyetlenségből! — könyörög térden állva 
az öreg. — Eléggé megbüntettél már ben
nünket az ellenszegülésért. Nézd, térden kö
nyörgök én, büszke Ravinu, aki még a .feje
delemmel is állva szoktam beszélni. Kö
nyörgök, add vissza unokámat! Ne tedd • 
végleg tönkre ezt a még hátralevő csekély 
életemet! 

Beszélhetsz, jó öreg! Hát a száraz ág 
nem hajt-é ki előbb, mint Zobor szive meg
indul? A vérengző tigris nem lesz-e előbb 
szelíd bárány, mint Zobor vezér könyörgésre 
hajló, engedékeny ember? 

— Megfogadtam, átok alatt fogadtam, 
hogy b u s z ú t állok rajtatok, hogy büszbe uno
kádat utolsóvá teszem legutolsó rabszolgáim 
között Zobor vezér mindig áll szavának, 
hiába könyörögsz és térdelsz itt akár napestig. 

Nem esdekel, nem oir többé az öreg. — 
Nem is térdel. Föláll és szó nélkül távozni 
készül. 

— Nos jó öreg, el sem búcsúzol kedves ~ 
unokádtól ? Szegénykének nagyon láj maid 
a szive, ha jó nagyapja bucsuzatlan távozik. 

De erre az embertelen csufolkodás'ra 
mégis csak visszafordul Ravinu. 

— Hitvány rabló, embertelt n zsivány 
vagy, Zobor ! Gaz cinkosaiddal büntetlenül 
zsarolhatsz, nincs, aki torkodra forrassza go
noszságaidat. De bizom Istenben, hogy meg
keserülöd még ezt előbb-utóbb, te vérszopó 

| fenevad ! Csak ezt akartam mondani, hogy ne 
I távozzam tőled bucsuzatlan. 

Elkékül éktelen dühében az indulatos 
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Zobor vezér kívánságát ketten tagadtátok meg 
egymásután. S a halk hang itt kezdett emel
kedni, mig végre dörgött, mint az ég haragja 
s megfagyasztotta a vért az'erekben — Azt 
hittem: tréfáltok csak. Megállj hitvány, gőgös 
n é p ! Megemlegetitek még ezt a napot! Nem 
akartál feleségem lenni, kevély Rakilza?"Le^ 
szel hitvá iy szolgálóm, akit üt-rug legutolsó 
rabszolgám is. Most elmegyek, de visszajövök 
még! Ne süssön rám többet a nap, ne adjon 
nyugalmat az éjszaka, haljak meg a legrutabb 
halállal, vesse ki testemet a föld, ha bőszül 
nem állok ezér t ! 

És kirohant, fölpattant lovára. Még egy
szer megfenyegette a vén Ravinu házát, irtóza
tos szenvedélytől rekedt hangon kiáltva hátra: 

— Visszajövök még! 
Azután elvágtatott. 

' I 
A falaik) a i nlyr fcar»«i Htf, 

Három hónapja már, hogy a bárány
bőrbe bujt farkas belopódzott az öreg Ravinu 
házába, hegy magával vigje az öreg kis 
báránykaját. Hogy nem adták oda, megcsattog
tatta fogait vérszomjas haraggal, megmutatta,, 
hogy tud ám ű harapni is. De akkor még nem 
bántott senkit Azóta sem jelentkezett 

Eleinte vigyázott unokájára az öreg 
Ravinu, magában sehová sem engedte, de 
most már megint visszatért minden a rendes 

'kerékvágásba. Öregapa és unoka egyaránt 
kezdenek már megfeledkezni arról a borzasztó 
déUita^ryíl, melyma'kftrnlfelnr »nri" 
három hónapja. 

•• Vad-hóvihar, förgeteg tombol odakint. 
Jól esik ilyenkor bent, a ház belsejében, hi
degtől vihartól védve elgondolkozni a mult 
emlékein s e gondolatokat közölni egy oly 
lénynyel, aki együtt érez velünk. . . 

Halk, csöndes hangon beszél az öreg. 
Odaadón, szeretettel hallgatja az unoka." : 

' Egyszer csak halkan kopognak. Rakitza 
szokásához hiven fölugrik és odasiet az ajtó
hoz, hogy bebocsássa a késői vendéget. El
tévedt utas lesz bizonyára. Odakint vak sötét, 
senkit sem lát az ajtó előtt Egy lépést tesz 
kifelé és behúzza maga után az ajtót, hogy 

Fhordja be a szél a havat; még meg talál 
ni a jó nagyapó. 

Csak vár, csak vár egy darabig az öreg, 
.mikor jön már be unokája. De?'az ajtó csak 
nem akar újra megnyílni. 

Hideg borzadás fut végig Ravinun. Föl
ugrik, lölszakitja az a j tót 

— Rakitza! Rakitza! 

Kétségbeesett kiáltását elnyeli a vihar 
.zaja. A vadul zugó szél nagy csomó havat 
vág arcába. 

~— Rakitza! Hol vagy? 
Csak a förgeteg üvölt érthetetlen fele

letet . . . 
Az éktelen sötétség közepette rémítő 

-világosság gyul Ravinu agyában. 

Ma három hónapja . . . igen . . . igen 
Roskadozva támolyog vissza. Leül az 

asztal mellé és belebámul a mécses pislogó 
világába. Mintha lelkét is elrabolták volna 
•mókájával együtt, olyan érzéketlenül kezd 
beszélni : 

— Igen, épen három hónapja. Eljött . á 
farkas és azt mondta: adjam neki bar.inj ka
inál. Eljött az ölyv és kérte galambocskámat. 
Én nem adtam oda "és ő megfogadta, vissza
jön még. Nehéz, kemény átokkal fogadta. És 
visszajött . . . Zobor, Zobor vezér, mit teltél? 
— tör~ki'-hírtelen Ravinu lelkéből e kegyet
len fájdalom. — Add vissza lánykámat, add 
vissza boldogságomat, te kőszívű tigris! El
raboltad életem felét, miért hagyod meg ezt 
a hitványabb részt? Vedd el ezt is! Ölj meg, 
gyilkolj meg.' Mit szenvedjek, nyomorogjak 
itt magamban? Öh! Istenein . . . 

Kön) be ful a többi szó. Csak ráborul 
az öreg az • asztalra és -ugy marad hosszú 
ideig. De- egyszer csak hirtelen fölugrik, vadul 
körülnéz. 

— Nincs, nincs i t t ! Nem álmodom, 
ébren vagyok. Elvitték, elrabolták a bárány-
kamat, a galambocskámat De érte megyek, 
megkeresem! Gonosz farkas, leütlek, hsT 
utamba kerülsz! 

És örült kiáltással kirohan a vad viharba, 
a világtalan éjszakába. 

A förgeteg tombol, a szél üvölt torla
szokat emel a hófúvás, árkokat töm be 
másut t Halál, biztos pusztulás vár a vak
merőre, aki szembe mer szállni az elemek 
vak dühével. Földre sújtja az irtózatos szél, 
elzsibbasztja tagjait a hideg, sürü, fehér 

I szemledőt borít rá a hó. Lesz belőle halott, 
l csendes, hideg hálót', hideg, mint koporsója: 

a fagyos hó. - • 
Az öreg Ravinuhoz nagyon jó volt az 

Isten. Kiszabadította a hideg szemfedő aló), 
nem engedte, hogy egészen befödje a halotti 
takaró. A két kiálló kéz szemébe ötlött Isten 
szolgájának, akit kora hajnalban arra vitt 
kötelessége. Embereket hívott és bevitette a 
saját házába. Még pislogott egy kis élet az 
öregben, gondos ápolással - sikerült lángra 
lobbantani a már-már alig hamvadó parazsat 

Egy évnegyed telt el azalatt, mig annyira 
vitte Ravinu, hogy a saját lábán végig tudott 
menni a szobában. 

Először a templomba ment, onnan föl 
a várba, Zobor vezér büszke várába. 

Mikor megállt a vár ura előtt, megbor
zongott tőle a hatalmas vezér. Olyan volt, 
mint aki a sírból jön vissza : csupa csont 
és bőr, megtört fényű szemek, roskatag ter
met, néhány szál ősz haj, me'lét verő ga-
lambszin szakáll. Hangjának sem volt meg 
a régi érce: halk lett és remegő. De azért 
határozottan vágta ki a szól: 

, — It t vagyok, vezér! Add vissza az 
unokámat ! . 

Zobor vezér azt hitte először, kísértetet 
l á t Ámde hamar visszanyerte bátorságát; 
látta, hogy nem másvilági lény, hanem csak 
gyenge, jómagával is tehetetlen aggastyán áll 
előtte. Mit árthat ez neki! S büszkén hangzott 
kemény válasza: 

— Megfogadtam, visszamegyek még 
hozzátok. Megfogadtam és meg is tettem. 

1 Miért nem adtad oda szép szerével az unoká
dat, vén Ravinu? Tudhattad jól: Zobor vezér
rel nem tanácsos kikötni. Szembeszálltál ve-
em te is, unokád is: megbántátok m inda ketten. 
Gyere csak ki, majd meglátod, hogy hord 
vizet a kényes Rakitza 1 

várúr. 
— Nekem . . . nekem ilyet szemembe! 

Hah ! . . 
A többi szól torkán rekeszti a bősz ha

rag. Fölemelt korbáccsal rohan az öregre. 
— No csak üss, verj!. Hozzád illő munka 

kikorbácsolni váródból egy védtelen aggastyánt! 
Css csak, dicső vezér, bátor vezér! 

S i v í t , fütyül a levegőben a kemény 
bivalybőr korbács, azután vad erővel lesulyt 
az öreg arcába. 

Vér serked az ülés nyomán, hosszú vé
res esik húzódik végig utána a sápadt arcon, 
vércseppek tarkítják az ősz szakállt 

> Mily jó, hogy az unoka nem látja öreg-
apjának gyalázatát Galambszive tán mindjárt 
megreped fájdalmában. . . 

Ravinu fölemeli kiaszott kezét, csontos 
ujjával megfenyegeti a szívtelent „ 

— Te — te gonosz ember! — szol ke
serű, szivetrázó hangon. — Elraboltad unoká
mat, elraboltad boldogságomat Nem volt elég: 
meggyaláztad ősz fejemet Ugy legyen hozzád 
is irgalmas az Isten, ahogy te voltál én hoz-
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hanglemezek, tűE 
raktáron tartatnak 

D I N K G R E V E N Á N D O R 

papirkereskedésében 
C E L L D Ö Í Ö L k . 

zám s ha egykor ellenség kezébe jutnál, ugy 
hallgassák meg utolsó kérésedet, mint te 
meghallgattad az enyémet! 

Zobor rezér kezében lehanyatlik a kor
bács, nincs ereje másodszor is. sújtani. 

Az öreg Ravinu pedig' elmegy nehéz, 
vánsznrgó léptekkel. — 

Xobor vezérnek e naptól kezdve nem 
volt nyugodt éjszakája. Ezer meg ezer gyöt
relmet hozott mindig a sötétség. Ha ébren 
virrasztott, sápadt arcot látott maga előtt, 
őszszakállos, ráncos arcot, vérrel beszennyezve. 
Ha elaludt, álmában is megjeut neki a rémes 

padtart, véresen. Éa-íélt, 
irtózott az erős-hatalmas vezér a sötétségtől, 
mint a "kis gyermek—^——'. i ~ n 

Csak félj, csak rettegj, vitéz Zobor! A 
bonért bűnhődés jár és ha idáig még nem 
sújtott le az Isten igazságos ítélete: ami ké
sik, el nem múlik ( 

Folyt kov. 

Értesítés. 
•'•».. r«.'< <• - _ 4 

Tisztelettel értesítem a ÜL é. közönséget, hogy 
e lsőrendű cement
csövek és cement-ta-
pokból nagy raktárt 
tartok. — Elvállalok 
mindenféle betonmun
kát olcsó árban, kifo
gástalanul elkészítve. 
Porüand- és Röman-cement 

olcsón beszerezhető. 
Tisztelettel: 

r WEISZ KÁLMÁN. 
• • H k M i a a M M 

t „ — „Pipa megengedte 'Hisz' valódi 
félt AntinicoTiu ciparettahüTelyek. 

; —.." j, iadobozban. 
1 

Figyelem ' Csakis „JACOBI"jelzésseI valód 
•inden fadoboz' egy áriekei büvészkár 

tyát tartalmaz 

SZDCSr- SÁNDOR 
= F I A = 

bihardiószegi szölőoltvany-
:: termeló-czeg fióktelepe 

CZELLDÖBOLK, (Vasmegye). 
7ylii.rByiilamfikerté8s. 

Bárkinek ínyyen és bérmentve küldi 

szMttoeif- is vessző irjegyzékit, 
mely minden szőlőbirtokosra nézve 
tok hasznos tudnivalói tartalmaz. 
Az oltványok Czelldömölkön sze
mélyesenis megtekinthetők. Áraim 
olcsók tt anyagom kifogástalan. 

Megkeresések a fióktelep 
vezetőjéhez intéaendók. 

WEB 2R TESTVÉR 
«fiv vil any-eröre beren-
J T dezett mészáros- is 
l~h :: hentes-árn ftileté-í: 
SZOMBATHELY, belsikátor. 
» L a l á i : Hl i f - i to . Z-lk u i m . 

Ajánljuk naponta frisse* vágoM 

marha-, borjú- és 
sertés húsainkat, 

azonfelül saját gyártmánya kalbá-
•iáinkat, ugyatint•: pariser,«a-
valaáé, .. frankiurter, _ tormás 

krakaner, sonkakalbáss, 
debreceni, angsburgi 

i , sialáml és siáraz-
katbási, hnsos kalbász nyersen 
füstölve, nyelv á l serlés- á s máj 
sajtok. Naponta frissen kaphatók 
mindennemű füstölt húsok nyer
sen '**' kitten, szalonna ' ínssea t 

füstölten. 

Xatr kicsinyben és nagyban. 
• a n r a i l a l l i a k t t «IT k . r r . .a , mUt r W k i • 

" k U i . h j á U i mall.M | T u w ~ « V H l i k 

_ H v i l é ú i M . t t a l : , 

Weber T . s t v é r < 

l U p e i U piiíal i t t trt í léa j 

Képeslapokból 
- óriási választék z 

D I N K G R E V E N Á N D O R 
papirkereskedésében. 

Ó R I Á S I 

PSKIH&I KACSA 
bronzpulyka, aranysárga és hófehér 
orpingtontynk tenyész-tojásokról ár

jegyzéket küld: 

PedAk István 

S z o t ^ o l t v á n y , 
amerikai és hazai vessző-
:: eladási hirdetmény. :: 

». — — 

A nnzyiaéHsiáfii FOtdnriveléafitvi aainiiilerium 
0O9OO;1SS6 ii ímíi i«olrványrer.deletp twrini TÍ-

U r ^ - F Ó M i L I Í ^ ^ ^ 
VITO-MLOIT* amerikai vadwnsiö, valamint 
ugyanily alanyokra m i a t t l t t , fenti rendeletnek 

tekintetbe* megfelelő, a legkiválóbb kor 

gyökeres fis- és zöldeltványok. 
=« «a gyökerei raas iök ke

rülne*, .arn fvbei, iiasym.npyiaagb.il tladaara. 

BADACSONYVIDÉKI SZŐLŐTELEP 
M « I 6 * * « . , TATtJFLCA. a Balaton * . t l . t t 

SIÍCKINPFEIB- , 
i i U o s t e j - s a p p M ' . 

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

. pattanások ellen. 

a » MINDENÜTT K A P H A T Ó 

Eladó gyümölcsfák! 
Gr. ESTERHÁZY SÁNDOR uradalmában. 

Alma' 80, 8 Körte '80, cseresnyé '80 fillér. 
:: iÓO darab* vételénét 10 •/„ kedvezmény. : : ' 

Drad. tiszttartóság Pnszta-Iemenes. 
•'HÉ f . Kemenesmigasi 

JyuaaajtoK DiDkgrer* Nándor kőn yv»f óradíjában CseHdöraölk. 
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