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A kataszter. 
, (Ci.J Sok inas nyavalyával egyetemben 

a katasztert is a Bach-korszak hozta a ma
gyar nép nyakara. Ahogy kigondolta a ;némef, 
ugy .elméletben és papiroson i g a z s á g és 
méltányos alapja lehetett volna ez a katasz
ter, népies nyelven lankaszter a földadó k i -
porciózásának szegényre-gazdagra egyformán: 
de ahogy a gyakorlatban végrehajtották a 
Bach-huszárok, utánuk az alkotmányos ma
gyar fináncminiszterek huszárjai is 1850 óta 
már háromszor, valóságos átokká vált a sze
gény nép nyakán. A kataszter ugyanis volta
kép az a rengeteg nagy léniázott könyv 
lenne, amibe a Gnáncininiszterek kiküldött 
becslűbiztosainak, népies nyelven a földkóslo-
lóknak, igazságos szemle és becsles után be 
kellett von vezetniük minden gazda földbéli 
szegénységének a területét és éri tiszta 
„hozamát". Ennek a nagy könyvnek aztán 
neki estek a fináncdirekciók s adatai után 
kivetették a földadót kire-kire, a tiszta jöve
delem 25 százalékában. 

Látnivaló, hogy ha becsületesen készül
tek volna ezek a kataszteri birtokivek, vagyis 
ha a földkóstoló urak a föld minémüségének, 
tehát hozamképességének osztályait a való
sághoz hiven húztak volna rá minden határ 
minden darab földjére, — akkor a kataszteri 
tisztajövedélem után kirótt földadó igazságo
san nyomta volna a szegényt^a gazdagot 
egyaránt. Ám, mit csináltak ezek a földkósto
lok igen sok helyen? A gazdag emberek 
földjét (már tudniillik, ahol megkenték a dű
lőbe vivő kocsijuk kerékét) a valóságon 
alul becsülték, a príma klaszszisu nagybirto
kot beírták szekundáriak-s ezzel a kataszteri 
tisztajövedelmét a valódinál felére csappan-
lolták a gazdagok földjeinek. Mivel azonban a 
földadó minden határra nézve kontingentálva^! 
volt, vagyis egy összegben volt megállapítva, 
melynél kevesebbel a kincstár be nem érte, az 
ármányos löldkőstolók az ilyen manipulációk 
miatt megkevesbült földadóösszeg mínuszát 
ugy húzták ki, hogy a szegény emberek föld
jét, kiknek kenegetésre nem futotta a bugyel-
lárisuk, a valóságtól eltéröleg egy osztálylyal 

feljebb becsülték, lankaszterizálták. A paraszt 
sivár földje igy jutott sok helyütt az első osz
tályba, mig a nagygazda dus televénye 
a felét se fizető második klasszisba. Égbe
kiáltó gazságok történtek ily manipulációk 
révén Kárpátoktól az Adriáig, mind a szegény 
ember bőrére, nyuzására. Magam is, pénzügyi 
fogalmazó koromból, számtalan esetet láttam, 
a hol az ármentesítés után is hasznavehe
tetlen ártérként szerepelt több ezer holdas 
latifundium s alig fizetett adót, mely után 
pedig makai gazdák száz pengő lorintot fizet-
gettek évi haszonbérül hagyma alá a nevető 
tulajdonosoknak, a ki ily sikerülten kóstol
tatta föl a földjét a Wekerle-huszárokkal. 

Számba se lehet venni a tömérdek jaj-
veszéklő panaszt, a mi országszerte felhang
zott évtizedeken át a „lankaszter" ily gyalá
zatos népnyuzásai s fölháboritó igaztalanságai 
miatt Persze mind a megcsalt nép keserűsé
geiből. Nagybirtokos egyetlen egy se lamen
tált soha. Ez mind meg volt elégedve avval 
a lankaszterrel. Hogy a ménkű "csapjon bele! 
— mondotta ellenben mindenütt rája a nép. 

K á i n . 
Irta: 0 Lala Colosa. Spanyol eredetiből fordította: 

Jiadi Bernardin. 
Folytaláa és vége. 

— Roque, Roque!—kiáltozott Joaquina 
halk s visszafojtott hangon, mindenfelé tekint
getve révedező szemével. . 

Senki se felelt neki s az éjtszaka csend
jében csak egy hulló falevél zörrenése hallat
szott, a mely leesett, hogy kimúljon, meg a 
szellő gyönge suttogása, a mint játékszerül 
fölkapta. 

— Lelkem, Szűzanyám! . . . hol a 
fiam? — jajongott vakon szaladva a naran
csos felé. Csodatevő szent Szflz, légy vele, ne 
hadd el. S njra meg újra, meg újra kiálfozza: 
Roque, Roque! 

— Roque, Roque, — válaszolt a na
rancsfák koronái közt a visszhang oly szo
morúan, mintha siratná. 

Joaquina az országút felé szaladt s 
egész a két kereszthez jutott, fiát szólítgatva. 
Majg njra a kunyhóhoz árt, aztán meg a 

lugashoz, aztán ismét az útra, de mindig 
ugyanaz a kegyetlen néma csend, ugyanaz a 
bizonytalanság. A hajnal pirkadásaig tartott 
ez a rettenetes hajsza, a melyben az aggó
dás növesztette szárnyait, erejét a fájdalom 
s a rettegés bátorságát. Midőn végre kimerült 
visszament a toronyba s rávetette magát az 
ágyra Miguel mellé, a ki még nem ébredt 
föl. Nyugtalan agyában fölbukkant a gondolat, 
hogy fölkelti s bánatában tőle ker segítséget; 
de a szegény öreg ember iránti részvét volt-e, 
vagy talán az édesanya vonakodott-e vádolni 
fiát: meecsak összeszedte erejét s egymaga 
szenvedett s várt, hogy napkeltével Miguel 
kimenjen a dologra. 

Akkor aztán hanyatthomlok neki Jérez-
uek. Sok asszony és gyerek jött vele szem
közt az utoo, a kik szepegve iparkodnak 
onnan felől, derekaljat cipelve az egyik, a 
másik takarót, néhánya pedig a legszüksége
sebb bútorokat. _ 

Ezektől megtudta a boldogtalan édes
anya, hogy már az este óta folyik a harc a 
katonaság és a nép között s az éj folyamán 

félbeszakadt csatározás újra kitört virradat 
kor; azt is mondották, hogy a malagai ezred • 
megjött Cadizból s az imént állt be a küz
delembe. 

— Ott van az én Pericóml — kiáltott 
föl a szerencsétlen anya, fejéhez kapva mind 
a két kezével. — Az én fiaim, lelkem fiaim, 
szeratől-szembe! — szólt s mint az őrült ro
hant Jerez felé, megértvén immár, hogy 
Roque a torlaszokon van. 

A nyil gyorsaságával repült Joaquina a 
szelíd dombra, melyet San Telmo-halmának 
hívnak s pihenés nélkül indult neki a régi 
> Kereszt<-nek, a harc színhelyének. 

A mint a Galván-utcán végigment, tor
lasz állta el útját Sok foldmires volt rajta: 
egy részük lőrőszert hordott, más részük 
sziklákat hengergetett és a gyalogjáró köveit, 
melyeket ép fölszaggattak, néhány pedig arc
hoz tartották puskáikat tüzelésre készen. 

— Mit keres i t t senora? — szólt az 
egyik, meglökve a szerencsétlen asszonyt, a 
ki csak ezt hajtogatta szüntelen: 

— A fiaimat, a fiaimat! 

Ti bor íz Sándor f[ —j üiv;iilai Miindeiíhi-mu férii es női augpl és francia szabású 

r u h á k készítését. •• | 

íéríi és női angol és francia stzabó * r * 

C E L L D Ö M Ö L K , St%sr»-u. (;Tatáot-háíi [- Í Lovagló és sportőltönyök kitűnő szabásban. 
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engedés mellett is bejön a fiskusnak a 74 
millióban kontingentált földadó bevétele. A 
gazdák legyenek résen, hogy csakugyan azok 
a földadó-kulcsot eddig megcsaló nagybirto
kok szolgáltassák be ezt az 5 százalékot, ne 
pedig megint a szegény kisember földjére 
sózzak ki ezt az 5% percentet is azok az, 
ármányos foldkóstoftix! 

Állatvédelem. 
A kisfia és • kisfecske 

Űrnapján délen beállított egy kisfiú 
lakásomra, egy kis papirdobozt tartott 
kezében es szépen, értelmesen jelen
tette, hogy V i bácsi a házánál 
aznap lepiszkált egy tecskefészket, a 
melyben 5 kisfecske volt. 

Kettőt megevett a macska, kettőt 
a félreeső helyre dobtak, egyet pedigi 
elhozott, hogy átadja az állatvédő bá
csinak -és átadta a dobozt. 

A dobozban, vatta közé szépen 
bepólyázva, találtain egy még mezítelen, 
ártatlan kisfecskét, amely ugyan táto
gatta száját, jelezvén hogy éhes. 

Azonnal átvizsgáltam a házamnál 
levó fészkeket és ezek egyikében — a 
malyben hasonló nagyságú fiókák vol
tak — elhelyeztem a kis lelencet. — 
Azután megfigyeltem, hogy mit csinál 
majd a fecskepár. 

Csakhamar megjött a fecskeraama 
is és a fecskepapa is. Azonnal észre
vették a család szaporulatát, mert nem 
etettek rögtön, mint máskor. — A fé
szek szélére ültek és egy ideig tanács
koztak. 

Beszédüket nem értettem meg, de 
ugy latszik döntésük kedvezd volt a kis 
árvára nézve, mert elkezdték az ete
tést, azóta nagy szorgalommal hordják 
a különféle rovarokat és pár hét múlva 
5 helyett 6 kisfecske fog kirepülni a 
fészekből. 

Ennyiből áll a kisfecske története. 

De vegyük szemügyre az abban szere
pelt embereket is. 

Milyen magasan áll az a kis fiu, 
a fészekromboló V i bácsija 
felett. 

Hogy a fecske a leghasznosabb ma
dár a világon, azt tudja miudenki. 
Senkinek sem, alkalmatlan másban, 
minthogy házafalához, vagy valami ge
rendádhoz tapasztja a fészkét. — Szép 
madár, csicsergése kellemes és ezért 
senki sem üldözi, ellenkezőleg örül, ha 
tavasszal a házánál levő összes fész
kekbe vissza térnek a fecske párok és 
sajnálja, ha egyik másik fészek árván 
marad, mert hosszú vándor utjokon 
elpusztultak lakói. 

A nemesérzésböl mennyire kivet
kőzött, sivár lelkületet kell feltételez
nünk abban a V i bácsiban, aki 
megengedte, hogy a fecskepár házánál 
fészket rakjon, megvárta mig tojásait 
szépen kikölti, aztán vandál módra le
rombolja a fészket és legyilkolja a 

I családot ahelyett, hogy még pár hetet 
vár, mig a kisfecskék kirepülnek és az 

I emberiségre hasznns életüket folytat
hatják. 

Nem irom ki a nevét, de annyit 
megjegyzek, miszerint nem érdemli meg, 
hogy a saját családjában sok öröme 
legyen. 

Ellenben minő nemes gondolkozású 
szülei vannak azon kis gyermeknek, ki 
a megmentett kisfecskét hozzám el
hozta. — A szülők gondoskodását árulta 
el a kismadár bepólyázása és az, hogy 
a papirdoboz födele ki van lyukgatva, 
hogy az ártatlan kicsiség meg ne ful
ladjon. — Végül a kisfiú alig találta 
volna ki magától, hogy a madarat el-

j vigye az állatvédő bácsihoz ha derék 
I szülei erre nem utasítják. — Fogadják 
| ezért köszönetemet. 

Göttmann Bódog 
á. v. e. elnök. 

A gazdasági gépvigeceken kívül nem is volt 
a paraszt jobban elkeseredve senki Isten 
teremtése ellen, mint- ahogy el volt keseredve 
a földkostolók ellen. 

A sok lamentaciót végre meg kellett 
hallania a kormánynak is. Az adótörvények 
novellájában gondoskodott az igazságtalanul 
dühöngő földadó igazságosabb kirovásáról is. 
Elrendelte az uj kataszteri becslési fölvétele
ket, vagyis az eddigi csaláson alapult föld-
hozarabecslések kiigazitását. Kinevezett erre a 
célra épp a napokban száznál több uj „föld
kóstolót'* is, a kik már maholnap beszállongjak 
az országot s noteszbe veszik a gazdák se
relmeit, kívánságait, óhajait az uj becslés 
becsületessége irányában. Hogy ez urak mun
káját megkönnyítse, a miniszter községenként 
is felhívta az országot, hogy a kataszteri k i 
igazítás iránt a maga javaslatát minden'falu 
küldje be hozza. Ennek a beküldesuek juhus 
t-éu jár te az~ tnor^o-tenci'llusa'. Vatamíkéut 
fel vannak jogosítva a gazdák egyenkint is, 
hogy a kiigazításoknál ott a helyszinén is 
minden érdekelt megjelenhessen, megjegyzéseit 
és panaszait megtehesse, melyer mind köteles 
lészen a „földkóstoló"1 ur, valamint a nagytör
vény kiküldött birája jegyzőkönyvbe venni. 

Nohát ott legyen ám minden gazda és 
nyissa ki a száját, hogy nyoma legyen a k i 
igazítási eljárásnál minden serelemnek, minden 
igaztalan helyzet ellen való felszólalásnak. 
Aki nyüg-k-bajál most majd elő nem adja, 
hát magára resten: ugy marad a „lankasz-
tere*\ a hogy eddig volt — igazságtalanul, a 
valónál és méltányosnál súlyosabban meg-
porciózva földadóval. 

Az uj törvény a kataszteri tisztajöve
delem eddigi 25 Százalékos adójáról 20 szá
zalékra, tehát teljes öt percenttel leszállította 
a löldadót. A Gnáncminiszter biztosan számit 
arra s igaza is van, hogy ez 5 százaléknyi 
kevesebblet megtérül azon a réven, hogy az 
eddig hamissággal kevesebbet fizető urasági 
birtokok az nj kataszteri kiigazítások révén 
igazságosan, tehát a mainál több földadóval 
lesznek megróva. Igy hát az 5 százalékos 

Joai|uina visszafordult s más utcákon 
át igyekezett följutni a torlaszra. A szomszé
dok, kik félig nyitott kapukon és ablakukon 
át kíváncsian figyeltek a küzdelem részleteit, 
megdöbbenve néztek ez asszonyra, a ki vak
merően, hátracsuszott kendőben s kétségbe
esetten siránkozva barangolt az utcákon, nem 
félve sem a golyóklók sem a katonaság roha
mától, sem a parasztok tüzétől. Nem. tudták, 
hogy édesanya volt! . 

— Joaquina! — kiálta hirtelen egy női 
hang, ép akkur, mikor a Szélmalom-utcába 
fordult 

A boldogtalan megáll az utca közepén 
s mindenfelé meghordozta zavart tekintetét, 
de a mikor senkit se látott, folytatta fárasztó 
utjai. Am egy asszony, a ki a szomszéd ház
ból szökött ki, megragadta ruháját, fölkiáltván: 

— Az Isten s-tent szerelmére! hol jársz 
itten, a hol meglőhetnek? . . . . . 

— A fiaim! — hebegte Joaquina. 
S nem bírva ejteni más szót, kitárta 

két karját azon hely felé, a hol tompán s 
ijesztően zajongott a csatározás. 

— Arra yahik, arra valók a fiuk! — 
kiáltozott az asszony a falusi nép nyersesé-
gével. — Bár születésükkor fulladtak volna 
meg, vagy szülve őket, halt volna meg 
auyjok! 

Több asszony szaladt ki ugyanabból a 
házból s körbe fogták Joaquinát, a ki, egy 
kőrakásra rogyva, vigasztalhatatlant zokogott. 

— Jöjjön ide, senora — mondogatták 
— s ne kísértse az Istent az utcákon. 

— Nincs nyugtom, míg csak rajok nem 
találok! — nyögte Joaquina. — A golyó 
mely-őket éri, előbb engem találjon! . 

S valamint a heves fájdalom légitől 
minden okoskodást, csakhogy nyomában le
gyen a szenvedésnek, a mely éleszti, ő is erő
szakkal ragadta ki magát a kezek közül, me
lyek visszatartották. Volt az asszonyok közül 
az egyiknek a Cerro-Fuerten kicsiny gyümölcs
árus boltja, melyet már előtte való este ott 
hagyott a csatározás kitörésekor. Ennek a 
kulcsát Joaquinának adu á t azzal a tanács
csal, hogy a szerteröpködő golyók ellen véde
kezésül oda állva, meglátja, ráakad-e fiaira. 

A szegény asszony arrafelé indult, a szom
szédasszonyok pedig látván, hogy elmegy, 
sírva fakadtak ama ragadós levertség hatása 
alatt, mely úrrá lesz az anyák szivén egy 
édesanya boldogtalanságának láttára. 

Ez a nyomorúságos boltocska csak 
husz lépésnyi távolságban volt az egyik tor
lasztól, a mely a Villapanés-ház festői rom
jaira támaszkodva, elzárta a Cerro-Fuerte-
alcát; túlnan volt a katonaság, innen a 
parasztok. 

j ~ A boltocskának tárva-nyitva tolt az 
ajtaja, szegényes bútorzata fölforgatva, dara
bokra vágva áruasztala s az a néhány szent
kép, mely a falon függött, összezúzva; sértet
lenül csak a boldogságos Szűznek egy képe 
maradt, mely a falba volt beleerősitve. 
Joaquina erre vetette szomorú tekintetét fáj
dalmában, a mely könnyei, siralma, jajszava 
elapadtával a szivében szorult össze, ott ver
gődött, tépelődött s csak a keresztény meg
nyugvás karjaiban enyhült: de mint lávafor
rás ké-z kitörni, elpusztítva, rombolva mindent, 
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Nyílt levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt szerkesztő ur! 

A „Kemenesalja" • évi 24-ik szama 
„Hírek" rovatában „A községi takarékpénztárt, 
megszavazták" ennen oly tudósítást közölt, 
mely nem felelt meg teljesen a valóságnak 
azért indíttatva érzem magamat arra, hogy 
az összes jeleuvoliak állal constatálható való 
tényállás közlésére s egyúttal ezen felettébb 
fontos kOzerdekü ügyben elfoglalt' álláspon
tomnak olvasó közönségevei leendő megis
mertetésére t. Szerkesztő urat felkérjem. 

Az idézett közlemény szerint ugyanis a 
képviselők legnagyobb szama azért jött fel a 
gyűlésre, hogy az intézményt megteremtse, 

Mar felszólalásomat azzal kezdtem, hogy | * községi takarékpénztár alapjául. 
részemről is üdvösnek, hasznosnak tartanám, 
ha egy titleli nyereséggel kecsegtető községi 
takarékpénztár létesíthető volna; — én azon
ban alaptőke nélkül nyereséggel dolgozó 
községi takarékpénztár felállítását a jelen 
körülmények között lehetségesnek nem tar-

. lom, — a község kárával dolgozó takarék-
| pénztar felállításához pedig nem járulok. — 
I A javaslat a pinkafőt községi takarékpénztárt 
l hozza fel például es . azzal érvelt, hogy az 
• mily tekintélyes összeget jövedelmez a község 
j javára. Ezen érv ellen párhuzamot vontam a 
i pinkafői takarékpénztár létesítésének körül-
1 menyei és a mi viszonyaink között Pinkaőf 

község hosszú évek során át gyűjtött 96,871 
egy törpe önző kisebbség pedig azért, hogy | forint W krajcár készpénz alaplökével alkotta 
azt mielőbb megszüntetnék, eltemesse. A gyü- I meg alapszabályait az 1852-ik évben. 96.871 

forint 1852-ben.oly tekintélyes összeg volt, 
hogy az akkori olcsó megélhetési viszonyok 

lésen csupán Berzsenyi Jenő, Dr. Balassa 
Jenő és Nagy dr. Sándor intézett rohamot dr. 
Porkoláb Mihály szé|*n és tüzetesen meg^i melleU-euaek^kamata^^ 
indokolt javaslata ellen, de a roham lörhe- fedeztek az akkor még minden 

n é l k ü l 

bizonnyal 

melyeket azonban én sem akkor nem tartot
tam, sem ma nem tartok elégségesnek, mert 
ha a „pénz minden dolog veleje és ereje" 
ugy áll ez különösen a pénzintézetekre 
Tekintettel arra, hogy a mai drágaság és 
életviszonyok mellett alig akad könyvelő és 
pénztáros a ki vállalkozzék arra, hogy a fel
á l l í t a n d ó községi takarékpénztár-esetleges üz

leti nyereségével megelégszik, — ha feltesz -
szük is. hogy pénztárnokon, könyvelőn kívül 
igazgató és napibiztosok ingyen fogják ide
jüket a közérdek szempontjából feláldozni,— 
még mindig kockázatosnak és veszteséggel 
járónak tartom Celldömölkön alaptöke nél
kül egy községi takarékpénztár létesítését, 
annyival inkább mert a benyújtott javaslat 
azon állítására, hogy a takarékpénztárak be-
betétei nem emelkedést, hanem csökkenést 
mutatnak. fényjsen_rácáfoLa 400,000—azaz 

lUUUfcUll J€l. ttJ.MM. , — . 

tetten bástya ellen intéztetett, ilyennel szem- I olcsóbb fizetéssel alkalmazott könyvelő és 
ben hüába vaki a fejjel való menés." Ezen 
szórói-szóra idézett közlemény elleneben k i -

pénztáros fizetését és még felesleg jövedelme 
is maradt a községnek melyet évről-évre 

jelentem és ezt a gyűlés mindegyik tagja I szaporíthatott. Ezzel szemben ma, — midőn 
igazolhatja, huny Berzsenyi Jenő oson a 
gyulésrn jelen sem volt, nehogy tehát a 
„Kemenesalja" olvasói azon tévhitben legye
nek, hogy a Kemenesaljái Közgazdasági Hitel
bank alelnöke is az „önző kisebbseggel fejjel 
rohant a törhetetlen bástya ellen", kijelentem, 
hogy én voltam azon képviselőtestületi tagok 
egyike, a ki a községi takarékpénztár létesí
tésének kérdésében felszólaltam. Nem hiszem 
ugyan, hogy a tudósítón kívül a gyűlésen 
jelenvoltak között lett volna még valaki a ki 
felszólalásomat „törhetlen bástya ellen intézett 
rohamnak'', „ l e j j e l való menés"-nek és „önzés 
bői eredet f -nek állítaná, azért ezúttal csak 
is a „Kemenesalja" olvasó közönségét akarom 
felvilágosítani arról, hogy korántsem vagyok 
oly íncarnatus ellensége Celldömölk nagyköz
ség jol felfogott érdekeinek mint a minőnek 

egy könyvelő Bzetese legalább 1000—1200 
fonni vagyis 2400 korona, egy pénztáros fize
tése legalább 2000 korona egy évre, — az 
évi helyiségbér is 4—500 korona — a mely 
még ha a község tulajdonát képező ház egy 
részében lenne is a helyiség — számításon 
kívül nem hagyható, — nem említve a fel
szerelés, füles r.tb. költségeket — a megala
kítandó községi takarékpénztárnak egy árva 
fillér alaptőkéje nincs. Híjába kerestem a ja
vaslatban azt az alaptőkét amelynek kamat
jövedelme legalább a könyvelő es pénztáros 
fizetését biztosítja s a mely legalább azt 
zárja ki, hogy a község az üzletre ráfizes
sen. Ilyen alaptőke ninci és nincs!! Weisz 
Kálmán képv. testlleti tag közbe szólt ugyan; 
hogy a pénz alap „tneglesz", de tény az, hogy 
„nincs". További sürgető kérdéseimre r a kö-

engem a tisztelt tudósító ur feltüntetni óhajt. ' zönség bizalma" és a „remény" jelöltettek 

barmi áll útjában, mihelyt az istentelen két
ségbeesés rongálja meg gatjat 

Joaquina az első lövések zajára kissé 
kinyitotta az ajtót s kitekintve a nyíláson, 
távolról hallotta az összeütközés lármáját, a 
mely őrülten tombolt sOálomszerO árnyékké
pen látta elsuhanni a küzdőket fekete, vastag 
rastgomolyba takarva, a mely mihelyt sürübb 
lett, mint függöny hullott le e rettenetes s z í n 

pad előtt A katonaság végre elfoglalta a tor
laszt s néhány paraszt nyugodtan állva várta, 
küzdve ember ember ellen, mig mások, a 
gyávábbak, kereket oldottak, ott hagyva fegy
verüket, lázadásuk bonjelét— 

Mikor a remegő Joaquina hallotta, hogy 
lassan-lassan közeledik ez a szörnyű ordilo-
tozas, viaszatolta az ajtózárt s erőtlenül esett 
össze a földön. Aztán tőle kit lépésnyin 
csattogott a puakaropofás, t , " tpf r" a küz
dök káromkodása, a sebesültek jajjá, sőt még 
a (estek fuldrerugyása. Két golyó, egyik a 
másik után járta át • rozoga ajtai a bjlsÉi-
ródott a falba. 

— Roque! — kiáltotta hirtelen egj 
hang halálos rettegéssel. 

.Joaquina egyetlen ugrással föntermett 
sápadtan, mereven, akár egy holttest ugrott 
volna ki a koporsóból. 

— Roque, ne lőjj, Roque! — kiáltozott 
ugyanaz a hang még nagyobb rettegéssel. 

Ugyanabban a pillanatban egy puska
lövés dördült el, meg egy jaj! s egy testnek 
földrezuhanása volt hallható és a kardnak az 
a szisszenése, a mint sebet szúr. 

Joaquina az ajtóhoz vánszorgott s félig 
kinyitotta. 

Mennybéli teremtőm! . . . Perico, ez az 
oly nagyon kedves, annyira siratott fia fe
küdt ott a földön élettelenül, mellében egy 
karddal, szivében egy golyóval. Dőlte állott 
Roque. Balkezében még Wslölgtm a puska, 
jobbjáról pedig eaepegetl bátyja meleg vére. 
Édeeanyja láttám egy lépést há ta hőkölt s 

> gotssflas* nssaermeódó keze piros foltot ha
gyott hianliibán j r. 

— Káin) Káin! . . . Homlokodon hor
dói a bélyeget: — kiáltotta oda neki 

i Joaquina SS átkot szóló édesanya erejével s 
annak szörnyű fájdalmával, » H kanra Htja 
egyik fiát s testvérgyilkosnak a másikat 

gyszázezer korona alaptőkével és 173.600 
korona tartalékokkal rendelkező közgazda
sági hitelbank betét állománya, mely 1904-től 
1908-ig 1.070,177 loronaval 1.279548 koro
nára vagyis 209.371 koronával emelkedett s 
igy ezen körülmény éppen nem nyujl kilátást 
arra, hogy ezen intézettől bizalom hiányában 
százezrek fognak elvonatni és a pénzalap nél
küli községi takarékpénztárban elhelyeztetni. 
Ha tehát még arra sincs kilátás — mert 
szerintem nincs — hogy a községi takarék- -
pénztárban elhelyezendő betétek után a be
tevőknek fizetendő kamatok és a betétek ki
helyezése folytán a kölcsöokérők által fize
tendő kamatok közti különbözetből eredő jö
vedelem az ezerekre rugó könyvelői, pénztá
rosi fizetéseket, lakbért, berendezési, fűtési és 
egyéb nélkülözhetlen költségeket fedezze; evi
dens, hogy a község ezen intézményére • 
„remény" és „a közönség bizalma" alapján 
alaptöke nélkül rá fog fizetni!! Igy a közsé
get veszteség éri, haszon helyett anyagi kárt 
szenved, de szenved a községnek erkölcsi re
putációja is. >Videant coosules, ne 'rmid 
Detrimenli respublica capiat*. 

Figyelmeztetésem csak óvás akart lenni 
egy előkészület nélküli, elhamarkodott lépés 
megakadályozására. Ha majd a jövő nekem 
ád igazat, az esetben kétség nélkül be fog 
bizonyulni, hogy aggodalmam, észrevételeim 
figyelmeztetésem nem voltak alaptalanok éa 
nem önzésből eredtek és meg lesz a szomorú 
elégtételem, — de ha >a közönség bizalma* 
és >a remény* elégséges alapnak fog bizo
nyulni — amit őszinte szívből kívánok — 
akkor, de csakis akkor fogom elismerni éa 
pedig örömmel, hogy pessimista voltam, ag
godalmam alaptalan volt, kellemesen csalód
tam, de az önzés vadját még akkor is viasza 
utasítom, mindaddig pedig mig aggodalmamat 
a jövő meg nem cáfolja, megmaradok azon 
szerény nézetem és véleményem mellett hogy 
egy pénzintézet létesítéséhez —. ba a akar 
reményével akarunk hozzáfogni, — a i 
nyen és a közönség bizalmán felül még ] 
alap is kell! Én, mint az •önző 
nek egy szerény tagja aki a község 
üzleti UJJw Míg i i n in i j j i i n f biztatá 
takarékpénztárnak nem voltam, nem vagiok 
ét UWD leszek ellensége, csupán a ihQméti 
bizalmát* éa a •reményt* egészséges alapnak 
tartó többséggel szemben hiába hangoztattam 
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a pénzalap megteremtésének szükségességét 
mert hisz ez a pénzalap a többség szerint 
ugy is >meg tessz-, — de talán*épen jelen 

, soraimmal" sikerűibe áz önzetlen többséget 
elégséges pénzalap szükségességéről meggyőz
nöm és ezen elégséges pénzalapot egy, két 
vagy három évre kivetendő 1 vagy 2 száza
lék községi pótadó többletből megteremteni 
— mihelyt ezen pénzalap rendelkezésére áll, 
— előre kijelentem hogy az—»önző- kisebb
séget' cserben hagyom s átpártolok azi'On-
zetlen többségbe. • arait még úgyis lehehetne 
mondani, hogy ez esetben az .önzetlen több
ség, átpártolna az önző kisebbség többségé
hez'. 

A >Kemenesalja< t. tudósítóját pedig 
arra kérem a vélemény eltérés es aggodalom 
kifejezések fogalmait ne tévessze annyira 
össze az »önzés« fogalmával, mert több mint 
37 év óta vagyok Czelldömölknek illetőleg 
Kis-Cellnek polgára, de arra hogy a nagy-
kOzséggel szemben valaki önzőnek nevezzen 
talán még sem szolgáltam rá. Dixi et salvavi 
animam meaml 

Berzsenyi Dezsői 

A levélíró ügyvéd ur sorait az audiatur 
et altéra pars elvénél fogva szórói-szóra le
közöltük és arra az alábbi megjegyzéseinket 
tesszük: A kifogásolt nevesere csupán sajtó
hiba következménye, amit lapunk más he
lyén rektifikálunk is. Ami pedig a községi 
takarékpénztár ügyében felhozottakat illeti, a 
bírálatot az olvasó nagyközönségre bizzuk. 
Tény az, hogy a levélíró ur nem szavazta 
meg a községi takarékpénztárt, ürügyül hoz
ván fel azt, hogy nincs alaptőke. Erre nézve 
a község érdekeit behatóbban támogató több
ség elég argumentumot hozott fel, amikét itt 
újból felsorolni feleslegesnek tartunk. Az 
alaptőkének pótadó utján való előre kivetése 
és megszerzése teljesen felesleges, mert arra 
szükség nincsen. Ha az üzleti év zárlatánál 
hiány mutatkoznék, az utólag is behajtható. 
E két féle nézet végeredményében egy és 
ugyanaz, sőt az utóbbi városunk |>olgáraira 
nézve kedvezőbb, mert csak szükség esetén 
kellene adózniok, mig az indítvány szerint 
előre fizetnének. Hogy tudósításunk a való
ságnak megfelel, fentartjuk most is, de mások 
is. mert jólehet, nem állítottuk Kodak elé a 
kisebbség csoportját, de lelki szemeinkkel e 
nélkül is látjuk portraitjuk mögött az ön
érdek helyfoglalását. Ha valaki közüli* ezf 
mégis ráfogásnak tartja és a közjólét harco
sának vallja magát, ne szóval, de tettleg 
érveljen; erre nézve közéig az alkalom, mél
tóztassék vagy ötvenezer korona betéttel a 
létesiterdő községi takarékpénztár prosperá
lását elősegíteni. Lehetséges, hogy a kezdet 
nehézségein a községi takarékpénztárnak is 
meg kell birkóznia, de kétségtelen, hogy 
legalább is épen ngy fog virágozni később, 
mint egy pénzintézet sem városunkban. Tud
juk jól, hogy sokaknak ez fáj s egyesek a 
részvényeken alapuló intézetek létérdekében 
képesek magukat exponálni is. 

Mindezekből most már meggyőződés 
szerezhető arra nézve, hogy a részünkrőli ío-
logalomzavarról szó sincsen, sőt minél job
ban analysáljuk ez ügyet, az Önzetlenség hi
ánya nyilvánvalóbb lessz. r— 

, Szíves engedelmével apropóra egy kér
dést kockáztatunk: Ha városunk tőkepénzes 
kapacitásai, t i . azok, akik városi ügyeink 
vezetésebé is befolynak, már kezdetben leg
alább 300—400.000 koronát helyeznének el a 
városi takarékpénztárban, vájjon életképesnek 
tartaná-e ez uj intézményt a tisztelt levélíró 
ur? A válasz csak igenlő lehet. Tehát rajta, 
üdvös müveletet cselekszenek .vele: szívesked
jék odahatni, hogy ez összeg betétessék s 
akkor azokat, akót a jelenben még az „önzb 
kisebbséy' csoportjában vannak, ünnepélyesen 
fogjuk az önzetlenek gárdájába beiktatni, 

ügyebár. a kard kétélű? 

H Í R E K . 
Dj felügyelő A dunántúli ág. ev. 

egyházkerületben e hó 8-án bontották fül az 
ban beadott szavazatlapukat, Ami elóre-ujabbi 

látható volt: Véssey Sándor somogymegyei 
disgazdag nagybirtokos választatott meg az 
Ihász Lajos halálával megüresedett egyház
kerületi felügyelői tisztségre, aki 231 szava
zatot nyert dr. Berzsenyi Jenő orsz. képviselő 
103 szavazata ellenében. 

Dr. Tóth József szombathelyi apát
kanonok nagy kitüntetésben részesült A mo
hácsi csatatéren az 1526. év aug. 29-én el
esett magyarok emlékére minden évben en
gesztelő egyházi ünnepet rendeznek, amidőn 
az ország legkitűnőbb egyházi szónokait 
szoktak az ünnepi beszéd mondására föl
kérni. Az idén a szombathelyi. káptalannak 
egyik kimagasló tagját, dr. Tóth József or
szágos hirü tudóst és egyházi szónokot nyer-

. ték meg az ünnep rendezői a mohácsi ün
nepnek, ahol sok ezer és ezer magyar zarán
dok fogja ajkairól hallgatni a hazafias érzelmű 
egyházi férfiú szent igéit 

Fogyunk Vasvármegyébül az 1908-ik 
évben összesen 1427 útlevelet adtak ki, mig 
a folyó évben már öt hónap alatt is 1689' a 
kiadott -útlevelek száma. 

Helyreigazítás Mult heti számunk 
Hirek rovatában leközölt »A községi taka
rékpénztárt megszavazták, cimü hírünkbe 
sajtóhiba csúszott be, amit helyreigazítunk. 
A 11T sorban megszüntetnék helyett meg
születnék, a' 13 sorban Berzsenyi Jenő 
helyett Berzsenyi Dezső, Nagy gr. Sándor 
helyett Nagy Sándor a megfelelő kifejezés. 

Vizsgálatok. A helybeli r. k. iskolákban 
az évzáró vizsgálatok í hó 21. és 22-én 
lesznek. Előbbi napon a fiuknál, utóbb a 
leányoknál. — 23-án reggel fél 8 órakor Té 
Deum (a kanyaró járvány miatt előbb lesz) 
majd értesítő osztás és a tanév belejezése. 
—23-án d. u. a fiúiskolán magánvizsgálatok, 
24-én d. e. fél 9 órakor leányuk, magán
vizsgálatok. Az ipariskolában ma délután 4 
óra után lesz az évzáró vizsgálat y . 

Tűzoltók gyűlése. Ma délelőtt 11 óra
kor a városhaza tanácstermében tüzoltóegye-
sületünknek gyűlése lesz. E gyűlés fog hatá-
rozatot hozni a vasvármegyei tűzöltó-azOvet-
ség 1. hó 29-én Muraszombaton tartandó j 
XV0J. évi rendes közgyűlésén leendő részvé
tet, illetve képviseltetés felett 

, Romban az idén a jun. 27-ikére eső 
országos vásárt jun. 88-án fogják ministeri 
engsdé^yetsMBtarlaiu;. ..ni . .,,...>••— 

Ugyanis minden községnek, illetőleg házadó
körzetnek külön kataszterje lesz: ez a házadó-
kataszter, melynek fölállítására a pénzügy
igazgatóság az intézkedéseket már megtette. 
Az uj házadó-törvény jövő-"évi januárius 
1-én lép életbe. 

Válaszünányi ülés. A Celldömölk és 
Vidéke állatvédő egyesületének választmánya 
ma délután 4 órakor a városház tanácster
mében ülést tart: Tárgy; a-feletti—liatározat, 
hogy a hozzá érkezett felhívásra, az egyesü
let belépne-e tagul a Kvisektió-ellenes egye
sület vllágkötelékébe. 

Tánctanitás. Grossmanu Józsefné táuc-
és illemtanitónő városunkba érkezett és mű
ködését július hó 1-én kezdi meg a Tory 
féle vendéglőben. Nevezett már ismeretes k i 
tűnő tánctanitásáról városunkban, mert már 
több éven át tartott tanfolyamokat. A gyer
mekek részére d. ú. 5—7-ig, felnőttek részére 

lentkezni lehet a Tory-vendéglőben. 

Meghívó. A vasvármegyei tűzoltó-szö
vetség 1909. évi június hó 29. napján, dél
után 2 órakor Muraszombat nagyközségben a 
Korona-vendéglő nagytermében tartja X V l 
évi rendes közgyűlését, melyre Vasvármegye 
összes önkéntes, községi és magán tűzoltó-
testületei s a tűzoltóság iránt érdeklődők 
tisztelettel meghivatnak. Herbst Géza alispán, 
szövetségi elnök. Barabás István szövetségi 
titkár. 

Harmincesztendős jubileum. A vállal
kozói kar, az épitő-iparosság és a fakeres-
kedelem nagy olvasottságnak örvendő szak
közlönye, a Vállalkozók Lapja most töltötte 
be fennállásának harmincadik évét. Ritka 
szaklap dicsekedhetik azzal, hogy harminc 
éven át munkálkodhatott olvasói szellemi és 
anyagi jólétén és ritka szaklap állithatja, hogy 
munkásságával oly eredményt ért el; mint a 
Vállalkozók Lapja, amelyet Lakatos Lajos, 
Sós Izor és Komor Marcell építész más jeles 
szakemberek közreműködéséhei oly kiválóan 
szerkesztenek, hogy ma már alig akad ha
zánkban mérnök, építész, építőmester, kő-
mivesmester vagy egyéb az építőipar terén 
működő szakember, aki a Vállalkozók Lapját 
ne járatná vagy hétről-hétre ne olvasná. A 
Vállalkozók Lapja az ország minden vidékén 
előforduló építkezésekről, szállításokról, fa-
eladásokról hétről-hétre kimerítően beszámo 
és ezzel módot nyújt arra, hogy olvasói a 
kínálkozó munkaalkalmakat megragadják, de 
közli egyszersmind a kOzépitkezések és köz-
szállítások dolgában tartott versenytárgyalások 
eredményeit is; megírja, kik kaplak építkezé
seket és szállításokat, hogy a kisiparos és 
kereskedő érintkezésbe léphessen mindig a 
vállalkozóval. A műszaki pályázatok, az 
sedésben levő állások, a műszaki ujdanságok 
is teret találnak a lapban és aki alkalma
zottat keres, azt is megleli e lap révén. 
Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten 
VII., Erzsébet-körut 8. szám alatt van. — 
Mutatványszámot olvasóinknak szívesen küld. 

Járvány. Városunkban a hét folyamán 
sok vörhenyben való megbetegedési eset tör
tént úgyannyira, hogy méltán járványról be
szélhetünk. '•' 
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A szombathelyi m. k i i . bábaképzö-
intézetbeo az 1909—10 tanév téli (magyar 
nyelvű) tanfolyamára a beiratások 1909. 
szeptember 1—3-ig tartanak. A felvételhez 
szükséges: 1) 20—40 közötti életkort igazoló 
születési anyakönyvi kivonat. 2) férjezettek
nél házassági anyakönyvi kivonat, 3) erkölcsi 
(községi) és 4) orvosi bizonyítvány; végül 
jáTtasság-az Írásban és olvasásban. A tan
folyamban 5 tanuló, ki macát arra kötelezi, 
hogy-ö éven át oly megnevezett községben 
folytat szülésznői gyakorlatot, hol okleveles 
bába nincsen, 180—180 korona államsegély
ben részesülhet Akik ezt elnyerni óhajtják, 
az idézett okmányokon kivül szegénységi bi
zonyítvánnyal és az említett kötelezvénnyel 
ellátott, a vallás és közoktatásügyi nagymél
tóságú m. kir. ministeriumhoz intézett bélyeg
mentes folyamodványukat legkésőbben 1909. 

—jal tai 20-ig a jzombalhelyi ni. kir. bábaképző-
intézet igazgató-tanárához küldjék be. A 
tanulók korlátolt számmal havi 20 koronáért 
az intézetben lakást és ellátást kapnak. — 
Dr. Keismann Adolf igazgató-tanár. 

Az ni földadotörvóny a jövő évi jan. 
1-én lép életbe, melynek életbeléptetését meg
előző munkálatok végzésével a körjegyzők 
bízattak meg. Tekintettel arra, hogy ezzel uj 
teher száll jegyzőinkre, vármegyénk jegyzői 
az iránt fordultak a pénzügyminiszterhez, 
hogy eme munkálatok teljesítésével állami 
közegeket b í z z o n meg, de a miniszter nem 
teljesítette kérelmüket. 

Katonák szabadságolása a munka
időkre. A honvédelmi miniszter mint minden 
évben, ugy az idén is rendeletet bocsátott ki, 
mely szerint a katonáknak aratás, kukorica
törés és szüret idejére szabadságidőt engedé
lyez. A folyó évi rendeletben újítást képez 
az, hogy ezentúl nem a szülők, hanem maga 
a katona, rendes szolgálati ulon kérelmezi a 
szabadságolást. 

Köztisztaság a falusi községekben. 
Értesülésünk szerint, a belügyminisztériumoan 
előkészületeket tettek arra nézve, hogy a 
•örvényhatóságokat már közelebb utasítani 
fogják záros határidő alatt olyan szabályren
delet megalkotására, amelyben gondoskodás 
történjék a köztisztaság szigorú föntartására. 
Köztudomású dolog, hogy a falusi néposztály 
legnagyobb részének nincs érzéke a köztiszta
ság iránt. Pedig a köztisztaság fentartása és 
ápolása nélkül hiábavaló a leghelyesebb köz
egészségügyi intézkedés is, hiábavaló a kör
orvosok javadalmazása, valamint az arról 
való gondoskodás, hogy a vagyontalan bete
gek államköltségen kapjanak orvosságot. Pe
dig ez idő szerint a községekben a köztiszta
ság legelemiebb követelményeinek sem sze
rez érvényt a közigazgatás. A legtöbb község 
még annyira sem jutott, hogy az utcákat és 
a földmives gazdák udvarait legalább heten- j 
kint egyszer kisöpörnék. A belügyminisztérim 
ugy tervezi, hogy az utcáknak hetenkint való 
kisöpretéseért a községi elöljáróság lesz fe
lelős, az dCvar söprésének .elmulasztásáért 
pedig a tulajdonos vagy bérlő." A mulasztást 
első ízben legalább 10 koronával, ismétlés 
esetén legalább 25 koronával fogják büntetni 
Az ellenőnést a csendőrség fogja teljesíteni j 

Bitangságban talált lovak. Kimenet- I 
szentpéter községben f. hó 4-én 2 drb. ló ta- 1 

láltatott Sitangsáaban. Tulajdotosaik ott át- j 
vehetik. 

A balatonvideki vasút megnyitása. 
A kereskedelemügyi ministerium vasúti szak
osztályában tanácskozás volt a balatonvideki 
vasút megnyitása ügyében. Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter a tanácskozás 
alapján a balatoni vasat megnyitását július 
hó elsejére tűzte ki. Az ünnepélyes megnyi
tást Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisz-

Ter képviseletében Szterényi József eszközli. 
A megnyitást megelőzőleg, június hó 29-én 
és 30-án lesz a vasút műtanrendőri bejárása, 
amelynek eszközlésével Kossuth Ferenc keresk. 
miniszter a vasúti es hajózási főfelügyelősé
get bizta meg. 

Ovegpavillon a régi Nemzeti színház 
bejárója előtt Ott, hol ezelőtt évtizedeken 
át művészek és közönség egyaránt a Múzsák
nak hódoltak, mostan rövid pár nap alatt 
egy tágas Ovegpavillon emelkedett, melyben 
a humanizmus oltárán áldoznak. Ezen pavil-
lonban ugyanis a Gyermekvédő liga kiállítást 
rendez most az áltála arrangealt targysors-
játék nyeremény tárgyaiból. A jó és nemes 
iiánt fogékony közönség, mely teljes mérv
ben méltányolja azon társadalmi missiót, 
melyet a Liga a gyermekvédelem terén tel
jesít, érdeklődésének impozáns módon adja 
tanújelét, amennyiben az üvegpavillont az 
egész napon át nagy tömegben lepi el és a 
látottak lelett megelégedéssel távozva, búcsú
zás előtt vásárol ezekből a sorsjegyekből, 
melyek a pavillonban ugyancsak kaphatók és 
ezzel is támogatja a ligát emberbaráti törek
véseiben. A sorsjegyek húzása kűlömben f. é. 
július 1-én veszi kezdetét 

üj gőzhajó a Balatonon.. A balatoni 
gőzhajózási társaság három gőzhajója a nyári 
forgalmat nem tudta lebonyolítani s a fürdő
helyek közti közlekedés nehézsége sok pa
naszra adott okott A "társaság most egy uj 
gyorsjáratú hajót épittetett s azt már vízre 
is bocsátottak. A hajó 27 méter hosszú és 
kényelmes jármű, amelyet ezidén különösen 
a keresztjáratok ellátására fognak használni. 

A várkeszói vám. A győri püspökség 
volt ez ideig a várkeszói vám tulajdonosa. A 
vámtárgyat azonban most a vármegye veszi 
á t Az átvétel végett a helyszíni tárgyalást e 
hó 25-én tartjak meg. A tárgyalást Radó 
Gyula dr. vármegyei főjegyző vezeti 

Fölszolitas a vadászokhoz. Idősb 
Szeőts Béla, az ornitológiai középpont rendes 
megfigyelője a tavasszal Tavarnán (Zemplén 
vármegye) 67 fiatal közönséges seregélyt 
(Sturnus vulgáris) jelölt meg a magyar orni
tológiai középpont alumínium jelzőgyürüivel, 
a melyekre Budapest és egy szára van írva. 
Ha magyarországi vadászok közül valaki 
ilyen lábgyürüs seregélyt lő, szíveskedjék a 
Magyar Ornitológiai Középponthoz (József-
körűt 65,) küldeni. 

ríyngaünagyarországi gazdák gyű
lése A Nyugatmagyarországi -Földmi velők 
Gazdasági Egyesülete vasárnap Sopronban 
tartotta meg rendes évi közgyűlését Sopron, 
Mosón, Vasmegye kisgazdái vagy—kétezren 
vettek részt az Erzsébetkertben megtartott 
gyűlésen. Laehne Hugó ügyvezető elnök meg
nyitván a közgyűlést, jelzi, hogy Zichy Aladár 
gróf ő felsége személye körüli miniszter 
egyéb elfoglaltsága miatt nem vehet részt a 
közgyűlésen. Darányi Ignác földmivelésügyi 
minisztert a közgyűlésen Vörö-Sándor udvari 
tanácsos fogja képviselni. Melegen üd»özh az 

elnök Sopron vármegye főispánját Baán 
Sándort és az alispánt. Hajós Antalt Öröm
mel jelenti az elnök, hogy az egyesület tag
létszáma meghaladja az ötezret De I'ottere 
Brúnó, az egyesület igazgatója terjesztette 
elő az egyesület jelentését. Különösen sokat 
fáradozott az egyesület a gazdasági szakisme
retek terjesztésévél. Jelentékeny az egyesület 
munkássága az állattenyésztés fejlesztése te
rén. Összeköttetést tart fönn az egyesület az 
országos gazdatársadalmi szervezetekkel. 
Gondját viselte az egyesület tagjai hitelérde
kének. A gazdaköri élet szintén élénk volt, 
de ezt a jövőben a gazdaköri értekezletekkel 
kívánják fokozni. Az igazgató-választmányba 
a közgyűlés Magyar Árpádot választctta be. 
Az egyesület 1909. évi munkaprogrammját 
De Potlere Brúnó igazgató terjeszti elő: a 
szervezkedést folytatják J u t 

dést Győr vármegyére és szervezik a gazda
köri felügyelői állásokat, a mivel a gazdatár
sadalmi szervezkedést és a szakismeretek ter
jesztését mozdítják elő. Rendez az egyesület 
szántóversenyeket is, közvetíti a vetőmagot, 
bevezetik a bolgár kertészetel, a mire a föld
mivelésügyi miniszter segítséget nyújt, a par
cellázást, a bérletszövetkezetek szervezését, 
az állatbiztosítást, az értékesítés és a közös 
beszerzést segítik. Segítik a kisgazdákat a 
kataszter dolgában. m . 

Vasmegyei razzia cigányok után. Szo
katlan nagyarányú puhatolódzást tart most a 
csendőrség Vasvánnegye területén. Egy nagy
szabású razzia ez, amelyet járásokon keresz
tül hajtanak végre, ugy hogy teljesen átros
tálják a vármegye minden vidékét, mert a 
cigányok és más kóborló eksziszlenciák ugyan
csak nagy ambícióval csavarognak a megye 
területén, faluról-falura vagy úttalan utakon. 
A csendőrparancsnokság rendelte el a nagy
szabású razziát s hogy azt sikerrel hajtsak 
végre — mint értesülünk — bizalmas uton 
megkereste a parancsnokság a járások pol
gári hatóságait és segítségül kérte a min
denféle fegyveres, lovas őröket, kerülőket, 
erdöőröket más eféle közbiztossági eleme
ket A polgári őröket ilykép a csendőrség 
rendelkezése alá osztottak s a nagyszáma 
csapat elkészített terv szerint a napokban 
megkezdte a megye áthajtását A nagysza
bása razzia több napig fog tartani 

A szép Mariska. Az egész ország köz
véleménye lázas izgatottsággal fordul a sza
badkai gyilkosság szereplői felé. Haverda Ma
riska nem tartozik közönséges asszonyok 
közé. Élete és nevelkedése különbözteti meg 
a rendőri krónikák mindennapi alakjaitól. A 
Haverda-űgy annyi érdekes epizódot vetett 
fölszinre, hogy azok mindenike érdekli a 
lélekbúvárokat Ezeket az érdekesnél-érdeke-
ebb epizódokat, Haverda Mariska családi 
életét, a meggyilkolt Haverdáné életrajzát 
a szomorú véget ért család egész történetét 
két szabadkai hírlapíró, akiknek módjukban 
volt az adatokat a helyszínén összegyűjteni, 
most regény formájában kiadja. A regény 
amellett, hogy vonzó és érdekes: elsőrangú 
irodalmi mű, melynek szerzői Faragó Rezső, 
a • Bácskai Hírlap', h. szerkesztője és F 
ves Ferenc, a >Bácsmegyei Napló« felelős 
szerkesztője. — • A Szép Mariska* 5—6 fü
zetben jelenik meg; egy fűzet ára 20 fillér. 
Tekintve, hogy a regény csak csekély pél
dányszámbán jelenik meg: tanácsos arra 
már most előfizetni. A teljno tweény *ra 1 
korona : az előfizetők portórneute>en kapják 
á füze 'kel. Az előfizetési dijak a szerzők 
bármelyikének nevére beküldhetők. Vlszonl-
elárusitók kerestetnek. 

• • M l 



Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók 
é l gazdasági tanítónők számára. A loldmi-
velesügyi miniszter a kisebb fokozata gazdasági 
népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására 
hivatott népiskolai tanítók, illetve tanítónők 
gazdasáüi kiképzése czeljabcil folyó evi július" 
19-től bezárólau augusztus 14-ig az adat, 
algyógyi, békéscsabai, breznobanyai. csíksze
redai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, kar-
czagí, komáromi, szilágysomlyói és szabadkai 
töldmivesiskolákon 20-20, összesen 300 
néptanító, a kecskeméti" fötdmirrsiskolán pe
dig 20 eazdasági tanítónő' részére mezőgáz--
dasági tanfolyamot rendez, Kzen tanfolyamra 
felveendő minden egyes néptanító (tanítónő 
egyszáz (100) K átalányban részesül, mely 
összegből 40 K ellátási dij levonásával 30 
K-t a jelentkezéskor, 30 K-t a tanfolyam 
befejeztével fizetnek ki. A tanfolyamokra 
tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanító
kat, tanítónőket vesznek fel, kik mezőgazda
sági tanfolyamon még nem vettek részt. A 
tanfolyamokra felvétetni kivánó egyének ez 
iránt illetékes tanfelögyelőségüknél tartoznak 
kellő időben jelentkezni. A felvétel lelett a 
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Pályázati hirdetmény. 
. Elbocsájtá8 folytán megüresedett 

Celldömölk községben egy rendőri 
állásra ezennel pályázatot hirdet. 

Javadalmazás évi 600 korona kész
pénz, 1 szoba, egy konyhából álló la
kás, 20 korona évi csizmapénz, egy öl
tözet nyári, egy öltözet téli ruha. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál
lást elnyerni óhsjtják, hogy felszerelt 
kérvényüket 1909. éri JriiUS hó 1-éig 
hozzám nyújtsák be. 

Celldömölk, 1909. június hó 14. 

Loránth Gyula 
jegyző. 

Szalay János 
bíró. 

S í S C m P P I B D -

Liüomtej-ss&pp&a. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

a * » MINDENÜTT KAPHATÓ « « 

Sürgöny! Sürgöny! 
Ugy az igen tisztelt vevő köreimnek, 
mint a n. é. kávéfogyasztó közönségnek 
örömmel adom tudtára, a nagyszemü 

Talédi 

kuba k á v e 
1 kgr. 2 irt. 30 kr , valamint az ösz-
azetf'It̂ Vé fájjfck 1 frt. 20 kr.4ól kezdve 
a legjobbak egyedül nálam kaphatok. 
Szíves próba rendelésüket kérve, vagyok 

teljes tisztelettel 

Mayer István 
fűszer és csemege kereskedő. 

Sürgöny! Sürgöny! 

351. szám. 1909. vh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX, t-c. 102.' S-« értelmében ezen
nel közhírre teszi, hogy a szombat
helyi kir. törvényszéknek 1907. évi 
4-747/p. számú végzése következtében 
Berzsenyi Dezső helyettes ügyved által 
képviselt Török Pál fonyódi lakos fel
peres javára Török Antal • kemenes-
kápolriai lakos alperes ellen 7Í0 K s 
jár. erejét 1907. évi májas hó 10-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1400 K-ra becsült következő 
ingóságok, u. m: 2 drb jarmos ökör és 
2 drb csikó' nyilvános árverésen 'el
adatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 232/2 sz. 
végzése folytán 527 K 4-0 fill hátralékos 
tőkekövetelés, ennek 19QK. evi március 

Pályázati hirdetmény. 
A Kis-Czell — Kemenesaljái köz-

kórháznál megüresedett gondnoki ál
lásra pályázat hirdettetvén, — felhivat
nak a pályázni kívánók, hogy kérvé
nyeiket f. hó 3Ö-ÍfJ alulirirott elnöknél 
nyújtsák be. . 
- A gondnok évi javadalmazása 
500 korona; 

hó 1-sö napjától járó 5° 0 kamatai és 
eddig összesen 15 K 5Q f-ben bíróilag, 
már megállapított költségek erejéig 
Kemeneskapolna községben, alperes la
kásán leendő megtartására 1909. éri 
június bó 25-ik napjának d u 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel | 
hivatnak meg, hogy az érintett ingó- i 
ságok az 1881. évi LX. tc. 107. és I 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés | 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfoglal- *] 
latiák és azokra kielégítési jogot nyer
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
.LX. tc. 120 §. értelmében ezek ja
vára is elrendeltetik. 

Kelt Celldömölk, 1909. jun. 11. 
Zaborszky Sándor kir. bír. végrehajtó. 

600 korona ovadek szükséges ) 

Czelldömöik, 1909. június hó 3. 
Dr. Porkoláb Mihály 

közkórházi elnök. 

Lovaglók figyelmébe! 

Egy finoman készített 

H nyereg = 
ezüstözött zabiával és 
teljes felszereléssel eladó. 

Cim: 

a kiadóhivatalban. 

Zongora, 
alig használt; szabad kézből 

eladó. 
Cim: a 

kiadóhivatalban. 
I I 

Bor-sajtók 
Gyümölcs-sajtók 

javított kettős áttételű szerkezettel, kézi erőre 
reteszzárral ellátva. 

S z ö l ő - z u z ó k , = = = 1 
Szőlő-morzsolók, 

G y ümölcs-zuzók 
legújabb, legtartósabb, valamint a legjobb minőségben, ezen
kívül különféle takarmány készítő gépek, szecskavágók, répa-

-vágók, darálók, takarmány fullesztők, Valamint járgányok és 
közlómüvek. ZöiponU elárusító Iroda. 

Eisenschimmel Ferenc 
és Társ* 

gazd. gépgyára és vasöntödéiéből. 
Megbízható képviselők éi vi-

szontelirnsitók kereitetnek. 

Milichar Ferenc, 
Bacher Budoli 

Bé«a IH/2 löwasaasa* IJ. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villauyerőre berendezett könnyomdájáyvan CzbelldOmOlk. 


