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Vármegyénk finnepe. 
Vasvármegye törvényhatósága mult 

október hó 28-án rendkívüli közgyűlést 
tSRStt. amely alkalommal magasztos 
ünnepség keretében a Roskovits művé
szi ecsetjét dicsérő s ll-ik Rákóczi Fe
renc »nag.yságos fepedelitiünk« daliás, 
alakját ábrázoló képet leplezték le.Vas
vármegye lelkes közönségének hazafi-
ságát magasztallá örökké az a hatal
mas arckép, mely a terein falán elénk 
varázsolja a nagy fejedelmet, aki min
denét áldozta a nagy hazáért. 

A szombathelyi hírlapok utján ér
tesültünk már a díszközgyűlés minden 
mozzanatáról, amelyek közül Weöröss 
István ünnepi szónoklata kötötte le leg
jobban az ünneplő közönség figyelmét. 
E hatalmas, művészi és hazafias nagy 
beszédet a vármegye jegyzőkönyvben 
örökíti meg: azon fölül kinyomatják és 

a törvényhatóság tagjainak megküldik; 
ezért röviden csak a következőkéi emel
jük ki belőle: 

„Minden emberrel vele születik — 
úgymond — a hátadatosság érzése. A 
csecsemő gügyögő mosolygása, mit édes 
anyja csökbe fojt, már a hála kifeje
zése- az—«jy«i-saeretetérfc—A—háladatos-
ságot Mózes törvénye tette kötelezővé 
negyedik parancsolatában. E parancso
lat a nemzetekre is kötelező. Tiszteld 
nagyjaidat, ha -helyet kívánsz a népek 
csoportjában. — Rátért azután Rákóczi 
életének taglalására. Elmondta ifjúságát, 
a szabadságharc kitörését oly megható 
szép szavakban és közvetlenséggel,hogy 
a hallgatóságot könyekig meghatotta. 
Majd igy folytatja: És most hulljon le 
a lepel, hogy láthassuk művészi kéz 
által megfestett fenkőlt alakját. 

Hazám szentje, Nemzetem vezére, 
Sötét éjben fényes csilla tank! { 

Petőfinek e soraival köszöntöm e 
megye termében nemes vonásaidnak 
képmását; beszélni fog ez nekünk mind
arról, ami nemzetünk történetében lel
kesítő és tanulságos, felemelő és leverő; 
buzdítani fog bennünket a hazának sze
retetére, javának fáradhatatlan munká-
lására, áldozatkészségre—és—kitartásra. 
Soha se feledjük nemes példádat s imid
ságunkba foglaljuk s ha kell zászlónkra 
irjuk mi is: 

• Pro patria et pro libertate«. 
Hatásos, igaz, e nagy fejedelem 

emlékéhez méltó beszéd volt. Percekig 
tomboló tapsvihart váltott ki e gyönyörű 
beszéd a közönségből**. 

Tisztelt olvasóink bizonyára emlé
kezni fognak, hogy mily nagy diadallal 
hozták haza dicső nagy fejedelmünk és 
társainak tetemeit a törökök földjéről 8 
hogy 1903-ban Budapesten a Rákóczi 
ereklye-kiállítás mily hú képet adott a 

Vallomás. 
Irta: Kovák Pál 

Verőfényes, meleg őszi délután volt 
Mintha csak az elmúlt nyár jött volna újra 
vissza, ugy téve, mint a haldokló ember, aki 
már megtiltotta földi pályáját, de a sir szé
léről még egyszer visszafordul s bar őszbe
csavarodott fürtjei mást mutatnak, ő mégis 
igy szól vissza: ..Még van bennem ifjúság, 
még van bennem tűz, még élni akarok.. A 
feleletet azonban nem hallja, mert bele
roskad a sírba. 

Ez a csendes őszi délután is, a haldokló 
nyár utolsó, erőltetett mosolya. 

Borisba és Dénes ott sétálgattak a kas
télyt övező park százados nyáriái alatt Már 
jó ideje, hogy mind a ketten hallgattak, mig 
vénre Boriska megtörte a csendet: 

— Nem tudom mi az oka, de én nem 
szeretem az Oszt A hervadta, a pusztulás 
ugy lehangol engem. 

— Nem csak migat, hanem mindenkit, 
akinek érző szive van. Pedig ngy is hiába, a 
mi bánkódásnnk mit se változtat a dolog 
.rendjén. Volt, nincs. Ez a végzete minden 

élőnek. De sokkal szomorúbb az, hogy halá
lunk, nincs a homlokunkra írva. Bizonytalan
ságban, lelve, remegve a jövőt kell robotol
nunk, napot nap után. Senki sem tudja, hogy 
mikor hull a porba az, ami még ma él és 
virul. 

— Dénes, ne beszéljen ilyen szomorú 
I dulogrOI. Hiszen maga aiiuyi~szépro1 és olyan-

kedvesen tud beszélni ha akar. 
— Pedig én ugy szeretek beszélni, pa

naszkodni, ha szomorú vagyok. Érzem, hogy 
megkönnyebbül a szivem, ha kiöntöttem a 
keserűséget belőle. Olyan vagyok, mint a leg
több nő. Ha kisírtam magamat, még nevetni 
is tudok utána. Meg aztán, ki tudja, lesz-e 
még idő, hogy magának panaszkodhassam? 

— Mért ne lenne idő ? 
— Mert holnap elutazom. 
— De vissza is jön? 
— Nem. Többé soha. . 
— Csak nem beszél komolyan? ügy-e 

csak tréfál? 
— Egészen komolyan beszélek. Már 

minden előkészületet megtettem az elutazásra. 
Csak a búcsúzkodás van még hátra. 

Boriska, akit s váratlan hit' meglepett 

és láthatólag felizgatott, erőltetitt nyugalom
mal szólt közbe: 

— Nem tudom elgondolni, hogy mi 
történhetett magával, hogy mért akar ilyen 
egyszerre elmenni innen. 

— Nem történt velem semmi — foly
tatta Dénes — de megpróbálom az egyszer, 
hogy el lehet-e a Végzet elől mniekülni.MeT*. 
lássa, én is ugy jártam, mint a láng korfii 
röpködő lepke, amelyik addig játszadozott, 
enyelgett a libegő tűzzel, mig egyszer csak 
leperzselődött a szárnya. Az én szárnyam, az 
én lelkem is megégett s most, amikor sze
retnék tova repülni, nem tudok, nem bírja a 
szárnyam. A lelkem már elveszett s hogy 
legalább a testemet megmenthessem, hát eb 
sietek e tájról, messze, minél messzebb. Tán 
máshol újra kinő a szárnyam s akkor tán 
röpködni is tudok még. 

— Dénes, én nem értemmagát, — szólt 
közbe Boriska. ' 

— Mindjárt meg fog érteni. Jöjjön, 
aljánk le ott a nagy hárs alatt a padra és 
én elmesélek magának egy kis történetet. 

— Menjünk — szólt Boriska. 
Leültek a kis padra. Fejűk felett moz

dulatlanul csüngtek a sáppadt, megfakult le-
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viszontagságos tábori eletrőL 
náljuk most ez alkalmat arra. 
következő följegyzéseket közöljük: 

Rákóczi után Bercsényi volt a ku
ruc forradalom első embere. Mindhalá
láig hűséges volt fejedelméhez, vele 
ment a száműzetésbe is: Rodostóban, 
Rákóczi oldalán halt meg. tiz évvel ko-
rébbén R á k ó n z i m i L T a l e n t n m n s katona, 
ügyes politikus, kivált mikor izgatni kel
lett; de. amint Rákóczi maga irja, bár 
a kuruclegények Bercsényi apánk néven 
emlegették, kivált a tábornokok Körében 
nem volt szimpatikus ember. Nem szá
molt a mások érzékenységével,könnyen, 
ok Inján is sértett s maga könnyen, ok 
nélkül is megsérjódött. Ami hiba volt a 
kuruc hadak vezetésében, pedig sok és 

maga mondja, febvő ágyban irtani ver
s e i i g . r o E é l n ^ ^ 
szökött s itthon a Rákóczi zászlai alá 
állott. Bravúros katona volt. imádta a 
kalandokat. A Rajna mellett néhány hu
szár élén mérföldekre belovagolt az. el
lenséges francia hadvonalak közé. Á 
kuruc forradalomban mint tábornok egy 
izben paraszt ruhában ment át a lahanc-
táboron. Egerbe is paraszt ruhába akart 
belopódzni: de Rákóczi eltiltotta a vak
merő vállalkozástól. Még Bottyán életé
ben megszerette annak szép és ifjú fe
leségét, Forgách- Júliát s verseket irt 
hozzá. A vak Bottyán, a legrettenete
sebb kuruc, 1709. őszén meghalt: Pa-
locsay azonban nem kapta meg mind
járt az özvegy kezét. Egy ideig hara
gudtak egymásra szerelmesek módjára, 

-{-ének mondja, jó ruszti borát vigan itta 

lékiratai-ban. hogy „deák" s egy jezsu
ita-rendház portása volt fiatal korában, 
aztán katonának állott s a török ellen 
vivott csatákban vakmerőségével emel
kedett ezredessé a császár seregében. 
Sem születése, seui nevellsége nem volt; 
modorában nyers, de józan életű és 
éber; a nép szerette, mert igazságos 
volt. Egy torzképét isi kiállították, se 

Végggga hibát követtek el nnnntr, válp. I az asszopy Ifga'ál'h a m i n t Palocsay 
menye szerint soha sem volt ó az oka. 
Rákóczi Emlékiratai-ban az örök igaz
ságra azt irja, hogy a magyar urak 
egyetértésének ö volt a gátja. A pom
pát mind ő. mint pedig második fele
sége Csáky Krisztina, igen szerette.Min
den gyarlósága me l l e t t is hú maradt 
urához és a szabadságharc történetében 
felejthetetlen marad neve. 

Több levél és hadikimutatás beszél 
Palocsay György báró tábornokról, aki 
korábban az ármádiában szolgait, aki 
küzdött a spanyol örökösödési habom
ban is. bár a deák azt tartja, hogy 
inter anua silent itmsae. a katonásko
dás nielletl ráért a versírásra' is. A 
franciák ellen viselt háborúban Landau-
nál megsebesült: miután egy ideig.amint 

egy verséből megtudjuk. 
A szatmári béke és Munkács ka

pitulációja után 1711. őszén, végre fe
leségül vehette szerelmesét sakkor vég
kép szakított a hadi pályával. 

A vak Bottyánt illető emlékek kö
zül egymás mellé került I. Lipót király 
1703. augusztus 31-én kelt oklevele, a 
melyben Bottyán János ezredest lölha-
talríiazza öts/.az magyar huszár és 300 
magyar gyalog toborzására s II. Rákó
czi Ferenc egy 1703 december "20-án 
kelt pátens levele, amelyben ugyanazt 
a Bottyán Jánost a Dunámul fekvő ku
ruc hadak tábornokává kinevezte. Erről 
a kemény katonáról, akit vitézei Bot
tyán apánknak hívlak, aki a háborúk 
szüneteiben, mint a Vak Bottyánról való 

alak szögletes, roppant fegyver alatt 
roskadozó törpe. Sok emlék beszél a 
hires kuruc brigadérosokról, a kuruc-
nóták hőseiről. 

A szegény legény Esze Tamásról, 
aki először állott Rákóczi zászlaja alá, 
aki már, valami gyülevész csapattal várta, 
amikor Lengyelországból hazajött, aki 
1708-ban Xyitra ostrománál esett el, egy 
adomány-levél emlékezik. Az áruló Be-
zerédi Imre és»Ocskay László brigadé-
rosok tragédiájából is vannak emlékek, 
A vakmerő kuruc vitézek, akik nem 
féltek a haláltól, akik nap-nap mellett 
farkasszemet néztek vele. remegtek a 
gonosz lélek megrontásától s ellene 
talizmánokat viseltek. Ki van állítva egy 
lódingba való boszorkánytörő cédula, 
amely a hagyomány szerint Géczi Ist
ván kuruc ezredesé volt. 

Megvan a Bezerédi Imre talizmánja 
is, 'papírra rajzolt kabalisztÍRus jelek. 
Bcterházy Antal tábornok ráirta, hogy 
a Bezerédi Imre lóding-tarsolyábán ta
lálták, amidőn 1707-ben árulásért Sit
kén elfogták. Kiállították azt a menleve
let is. amelylyel az ifjú házas Bezerédi 

vélek. Látszott rajtuk, hogy csak pár nap 
még az elelük, aztán leperegnek s ki tudja 
hova -fonja vinui. hordani, őkel az őszi szellő. 

Dénes elkezdett beszelni. Hangjának a 
rezgése elárulta, hogy a szivéből, lelkéből jön 
minden szava. 

— Élt valamikor valahol egy bohó ifjú 
meg egy gazdag leány. Egyszer, véletlenül 
összehozta őket a sors. Megismertek, megér
tették egymást és attól kezdve ugy tekintet
ték egymást, mint igazi jóbarátot. Mindennap 
találkoztak. Örömükéi, bánatukat — ha volt 
megosztották és csendesen, boldogan élde
géltek. 

— Egy napon az ifjúval változás tör
tént. Ha virágra nézett, az sokkal szebbnek, 
üdébbnek tűnt fel előtte, a madárdal máskép 
zengett a fülében mint azelőtt, Ugy 'tetszett 
neki, mintha az élet, a világ nem olyan volna, 
mint azelőtt. Pedig minden a régi maradt, 
csak ó változott meg. Igen, ő változott meg, 
mert szerelmes lett abba a leányba, a ba
rátjába. 

. . — Erezni kezdte, hogy a. meoyország, 
amelyről annyiszor álmodott, ott van azok
ban a l ángo l j fekete -zeniekben shogy azok

nak a pici piros ajkaknak egyetlen csókja is 
Üdvözítene De - megtudta azt is, hogy az a 
menyorszag ö tőle nagyon, de nagyon mesz-
sze van; hogy azt a men'ynrszágot ö söfra.'Se 
soha sem érheti el. Felfedezte a boldogságot, 
de el is veszítette mindjárt. 

— Sorvasztó bu nehezedett a lelkére, 
piros arca megfakult, mosolya elhalt és egy 
szomorú őszi napon, amelynél csak ő volt 
szomorúbb, világgá ment. 

Boriska szinte önkéntelenül vágott közbe: 
— Dénes, csak nem maga az az ifjú. 
Dénes csüggedten válaszolt: 
— Igen, az az ilju én vagyok. 
— Es a leány ? 
— A leány pedig -maga. 
Boriska felsikoltott: 
— Ah! — Hisz akkor maga . . . 
— Igen — szakitá félbe I>énes — én 

szeretem magát. Még pedig halálosan szere
tem. Tisztán, szeplőtlenül. És ha nem szeret
ném igazán, ha könnyelmű, léha ember vol
nék, akkor most, tudva, hogy milyen j ó szive 
érző lelke van magának, elébe állanék, meg
fognám Vjtezét és édes, szerelmes szavakat 
sugdosva a miébe addig beszélnék magának. 

amig mámorosan, elkábulva hajlana a csábító 
szavakra és jönne velem a világba, ahol egy 
szép napon; amikor már ráuntam volna, ott 
nagyháni 'valahol faké?TTeT^?*Klüfa 
tul mint egy ócska, elhasznált holmit. Ha 
olyan szívtelen tudnék lenni, mint amilyenek 
azok. akiké az élet, a világ, akkor egy időre 
én is boldog lehelnék, akkor most erővel i s ' 
magammal ragadnám. De igy . . . csak egye
dül megyek. 

Boriska könnyektől csillogó szemeit ké-
^jVrőleg függesztette Dénesre s mig két kezével 

megfogta annak jobbját, félve, remegve sut
togta: 

— Es ha én nem eresztem? ' 
— Akkor • ; 
— Akkor? 

1 ; — Maradok. 

A lenyugvó nap mosolyogva tekintett 
rájuk az ég pereméről és szemérmesen hányta 
le égő szemét amikor meglátta, hogy mint 
borulnak egymás keblére boldogan és hogy 
miként forr össze sóvár ajakuk az első, édes 
csókban. 
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szép szeretője , Egerváry Jusztina asz-
.saonv t i ' éVbejáWiatot t 1 1 WpT<^<7»**>ff« 
mint hadi csákányát . Radics András egy 
levelében azt jelenti a' fejedelemnek, 
hogy a fogoly Bezerédi Imre szerét té 
volna, ha a fejedelmet Lajospatakon 
találja, mert van Olyan dolga, — »amit 
csak őfelségének kívánt volna megmon
dani «. A kuruc nóta nem hiába éne
kelte Bezerédiról , hogy kardját német 
hússa l eteti, mert his tór iai—faktumnak 

mondják, hogy 1704-től 1708-ig csak 
törzstisztet hetvenkettőt vágott le az 

. .ellenségből. Kis t e rmetű ember volt, de 
roppant e r ő s é s vi l lámgyors . Az ellen
séggel , hogy ismét a kuruc nótát idéz
zük, ugy bánt , mint karvaly a fürjjel. 
Midőn 1708. december 18-án á ru l á sáé r t 
fejét vették, az volt a kívánsága, hogy 
bör tönébe i r t versé t énekelve hallhasson 

meg. Boldogtalan fejem, mire Jutott 
ü g y e m cimü versé t énekel te , mialatt a 
h ó h é r elütöt te a fejét. 

V a s v á r m e g y e a Rákóczi-korban is 
nevezetes szerepet já tszot t é s ime,amint 
azt most is igazolta, magyar mivoltát 
ma sem tagadja meg. 

áldozatkészség, ha must nem bir 

^ i r ^ i " ^ ^ ' ' ^ trirtntilrnr. 
lag lelkünkben, midőn eme nemes kéz azon 
levelekre figyelmeztetett bennünket, amelye
ket Uamjauichné aláírásával must küldözget 
szét az aradi bizottság. A hősök hősének 
imádott neje, az alkotó, nemzetéért szive sza
kadtáig buzgó magyar nagyasszonyok minta
képe, akit csak bódulatunk illetne, kérelem
mel fordul a magyar nőkhöz: terjesszek is
merőseik köreben azokat az egykoronás 
sorsjegyeket, amelyeknek arából talán össze
gyűlik az aradi vesztöhely megváltásához még 
hiányzó—pénzösszeg; hiszen csillogó ékszer, 
automobil m e g egyebb nagyrabecsült holmi 
kecsegteti a lini hg nyereségre vágyókat. 
Magyar asszonyok! Ha volt lelkünk egy év 
óla végigjáratni Damjanich özvegyével a ke
serűségnek ama kálváriáját, legyen meg most 
bennünk az az erős szándék, hogy ennek a 
szent asszonynak szavát nem engedjük a 
pusztában elhaló szóként elhangzani s meg
teszünk mindent a magunk köreben, hogy a 
sorsjegyek egylől-egyig elfogyjanak s igy meg
szerezzük neki azt az örömet, hogy az ige 
testté válhasson. Akinek volt valaha vágya, 
mely tündéi-szilibe vonta leányálmait, mely 
asszony-korában megremegtette a szivét s 
verőfényessé tette napjait: óh az hallgasson 
annak az ezüsthajú, finomlelkü nőnek könyörgő 
szavára, akinek egész életén át egy szent, 
vágya volt: a vértanuk földjének megszerzése 
a magyar nemzet számára. — Mi dicsőség 
volna a magyar nőkre, ha azt a fönséges 
gondolatot, amelyet a férfiak nem bírtak meg
valósítani, lelkesedéssel és kitartással valóra 
váltanák Magyar asszonyok, hallgassatok 
Damjaniehné kérő szavára. 

A vértanuk földéért. 
— Damjaniehné levele a magyar nőkhöz. — 

Minden emlékmű, mely nagyjaink eie'é-
kezetét jelöli, a hazafias érzelem .Memnom-
szobráva válik: szava elhat a leghidegebb 
szívig is, hogy bennük e hon, e nemzet iránt 
szeretetet fakasszon. De ha szent az a hely, 
mely nagyjaink életére, tevékenységére emlé
keztet, mennyivel szentebb az, melynek porát 
őseink vére áztatta, hol utolsót sóhajtott éle
tüket föláldozó honszerelmük ! . . . Más nem
zetek kincsen, aranyon tennék maguk tulaj
donává az ilyen helyet egy pillanat alatt — 
s nekünk magyaroknak, egypár ezer koronánk 
sem volt, egy év óta, hogy az aradi vértanuk 
veszlőhelyél örök nemzeti birtokául megsze
rezhessük ! A szégyen pírját kell, hogy ar-

* — 'feeljri- ranml élnk-f 
csak — tunya nemtörődömség, amellyel a 
vesztöhely megváltására alakult bizottság fel
hívását fogadtuk, amellyel letiportuk legnagyobb 
hőseink iránt 6IŐ (?) kegyeletünket. Ök eletü
ket áldozták ami jelenünkért s jövendőnkért 
nekünk, a törpe utódoknak, nincs egypár ko
ronánk, nemhogy ez áldozat nagyságát viszo
nozhassuk, hanem, hogft legalább az áldozat 
helyét a jövő számára megtarthassuk s eset
leg kegyetlen kezek dolásaitól megőrizhessük 

S ezt a rettenetes nemtörődömséget 
micsoda keserűséggel kellett végiguéznie:uem 
végigszenvednie annak a nagy, szent asszony
nak, aki a hősök legnagyobbikához fűzte 
élete sorsát viruló ifjúságától élete végéig. 
Micsoda kalvártajárá.s lehetett számára, midőn 
látta, hogy a nemzet kegyelete egykedvűen 
elfordul az adakozás perselyeitől, holott ő 
sohasem szűnt meg férje emlékét őrizgetve 
— nemzete érdekében küzdeni, dolgozni, al
kotni. Ragyogó estélyekről, fényes toalettek
ről, ékszerekről hasábszámra számoltak be a 
lapok, de arról: megvan immár az aradi 
szent föld megváltására szükséges összeg — 
mi bántó ellentét — mindeddig nem olvas
hatott . . . . Hol van az a sokat emlegetett 

Halottak ünnepe. Mindenszentek nap 
jan, gyönyörű szép időben, esle száz meg 
ezer mécses fenje világította meg a temetők 
sirhalmatt. Az élők az elköltözőitek emléké 
nek áldoztak. Megemlékeztünk elhalt szüleink 
rőt, testvéreinkről, rokonainkról, jótevőink es 
jőbarátainkról, akik az anyaföld méhében 
nyugosszák örök álmukat. De a mécsek világa 
egyszersmind intelem is —: a halaira, mert 
hát bizonyos, hogy ami életűnk is elhal, k i 
alszik, mint annak a kis mécsesnek lángja, 
amely szomorúan pislog ott a fejfa tövében. 
Szép idő kedvezett halottak napján is, a kö-
zónség nagy szambán tódult n ~a Hhné-
tőbe — de a mécsesek már kialudtak és 
csak a mulandóságra emlékeztette*, i ih. 
ott künn, a temetőben örök béke van: a 
temető a teljes nyugalom országa ! ' . . . . 

A magyar ruha I A Geszner Imre je
les szerkesztésében megjelenő Vasmegyei 
Hírláp a fönti cím alatt a többek közi írja: 
A mult héten lepleztük le a Nagyságos Fe
jedelem szépen sikerült arcképét a vár
megyeház üléstermében. Az ősz kuruc, a 
vármegye Pista bácsija, WeOröss István 
gyönyörű magyar ruhájában ott a törvény
hatóság szine e lő t t , - tűzzek - fiévyj, őszinte 
magyaros szívvel, lelkesedve ugyan kit nem 
ragadott el, ki volt az, akit szinte könnyekre 
nem fakasztott a szívből jövő igaz magyar 
szó ?! S a hatás nem maradt el. Nemcsak 
azt a határtalan lelkesedést tekintem, amefy 
hatalmas tapsviharban nyert kifejezést 
Weöröss István remek szónoklata után, ha
nem a vármegyei tisztviselők elhatározását 

szögezem itt le: elhatároztak Weöröss István 
I F K Ü — o t t ; 

yyei közgyűléseken magyar 
fognak megjelenni. 

Halálozás Tegnap reggel fekete 
fátyolba ' j t l lözötten röpül t a hír szerte a 
megyében és azt a szomorú valóságot 
közölte, hogy Nagy József, a sá rvár i 
j á r á s derék főbírája, a megyei közélet, 
eme illusztris tagja, hosszas szenvedés 
után meghalt. A hirt mindenü t t mély 
megilletődéssel fogadták és igaz rész
véttel nyilatkoznak a lassan ölő beteg
ségben kiszenvedett főszolgabíró gyászos 
kimúlása felett. 

Lelkészbeiktatás . Kertiről értesítenek 
bennünket, hogy az elmúlt vasárnap volt ott 
Ihász Mihály ág. ev. lelkész beiktatása, fényes 
ünnepély keretében. 

Előléptetés a vasútnál. A helybeli ál
lomás személyzete közül igen kevés alkalma
zottnak hozott az idei november előléptetést. 
Előléptek: Kovács József hivatalnok, Cseke 
Gyula I . oszt. irodakezelő, Egerszegi József 
mozdonyvezető és Karsay János kalauz. 

Eazes asztalos Állandóan ellopkodták 
egy asztalos mesternek mindazt az apróbb 
holmiját, amelyeket cégér gyanánt kapujára 
kiakasztott. Számos apró koporsó, kis szék, 
szekrény Btb. meni igy veszendőbe s hiába 
vigyázott, a tolvajt nem birta elcsípni. Végre 
megsokalta a dolgot, beszüntette a rekl: m-
tárgyak kiakasztásat. pingáltatott egy kopor
sót és ilyen megjegyzést irt alá: 

• Ezt lopd el betyár.- (Megtörtént.) 
Epilepsziában (nehézkor) szenvedő be

tegek nagy erdeke fűződik azon nevezetes 
eseményhez, hogy a lezajlott nemzetközi or
vosi kongressus az Epilepszia gyógyítására 
nemzetközi Ligát alkotott, melynek közép
pontja Budapest. A betegeket azonban az 
érdekelheti legjobban, hogy az a gyógymód 
jelenti a legnagyobb haladást, melyei dr. 
Szakó H. Sándor Budaptwt, Nagykqrona-utca 
ÍM honosított meg a mely gyógymód minden 
betegnek rendelkezésére áll, ha e kiváló spe
cialista orvoshoz lordul 

Gyűjtés. Mindenszentek napján a 
„csak egy virágszálat a tüdőbe tegeknek" 
cimen városunkban is gyűj tés indíttatott. 
Különösen* nagy tevékenységet fejtett ki 
e t é ren Szalay J á n o s városb í ró , aki 
személyesen házalt a nemesszivü ada-

^KSEoTTT^zTStTegy ITs 'Jötéköhy'armTi 'zínáí-
ér t . Fá rad t ságának e redménye 55 K 36 
fillér lelt. Ehhez Nagy Pál s zabómes te r 
is gyűj töt t 12 koronát s igy az ado
mányok összege 67 korona 36 fillért 
tesz k i . 

Tánctanfolyam. Merkl József oki. tánc
tanító, a táncmesterek országos egyesületének 
tagja, a mai nappal kezdödöíeg a Tory-ven-
déglő éttermében tánctanfolyamot nyit. A 
tanfolyami kezdő-növendékek 16 korona, a 
már tanult ifjak 8 korona dijat fizetnek. A 
tanórák kezdete este 8 órakor van. 

Nagy vOlanyiejlesitö gyárban a ve
zető és magyarázó rámutat egy gépre 8 igy 
szól a társasághoz: * "... 

— Az a gép oly erős áramot fejleszt, 
hogy agyon üt vele egy ökröt. Nem is me
rek melléje menni. 

Mindenféle. Szilágyfaluban miniszteri 
engedéllyel Halmágyi Ilona oki. gyógyszerész, 
gyógytárt nyitott. 6 az első nő Magyarorszá
gon, aki gyógyszertárnyitásra a belügyminisz
tertől engedelmet kapott 
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V * - , - .... 
Járvány Karakön Mivel hetek ota ter

jed a difteritisz-jarvany Karakón s sok gyer
mek áldozatul 18 esett, erert-a lőbirö kedden 
lezáratta az iskolát. 

Körmendi vásárok. kormendjmajkoz-
ség országos vásárai 1910-btn: febffár 7-én, 
március 14-én, április 5-én, május 10-én, 
június 24-én, július 20-án,' augusztus 24-én, 
szeptember --'l-en, október 12 en, november 
11-én és december 13-án tartatnak meg. 

SlOlobü-tokosainkhotl.Nagy Gábor sző 
lönagyDirtokos augusztus Itoban felhivást in-
lézett a fővárosi lapokban, hogy az általa 20 
év óta tenyésztett DELAWARE faj-szólönek 
termését az iden, amidőn az ország Összes 
szőlőtermését a betegségek majdnem teljesen 
elpusztítottak, a helyszínén tekintsék meg és 
győződjenek meg, hogy a DELAWARE szőlő
ről tett állítások a valóságnak teljesen meg
felelnek. Ezen felhívásra az ország borvidé
kéről tömegesen utaztak Kólyra, sőt egyes 
vidékek ' 10 - ló tagu küldöttséget is küldtek 
tanulmányozás végett. Minden látogató a hely
színén annyira el volt ragadtatva, hogy nyom
ban nagyobb mennyiséget vásároltak, sőt egy 
nagybirtokos 200.000 darabra tett megrende
lést Oly sok előnye van a világhírű DELA
WARE szőlőnek és bornak, hogy t. olvasóink 
saját érdekűkben cselekszenek, ha. meghozat
ják Nagy Gábor, Kóly, (Biharrni) képes ár
jegyzékét, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Somlói szüreti tintarajzok. 
(Elbeszélte a regi jó világban Szabó Imre.) 

(Folytat**.) 
•Szegény leány — folytata gazdánk, — 

megérdemli, hogy valaha jó sorsú legyen, 
mert ugyan megszenved apjával. Ha szerit te
heti, még. a ruháját is ellopja és beissza. 
Igaz, hogy még legnagyobb részegségében is 
szépen beszél leányával; s mikor józan, rá
borul vállára s ugy sir mint a sebes eső. 
Riva kéri leányát, ne haragudjék rá. A jó 
leány mindent eltűr, mert anyja, mikor halá
lán volt, azt mondta neki: Virágom, egy jó 
leányom, el ne hagyd szerencsétlen édesapá
dat; imádkozom érted, hogy az Isten téged 
megáldjon! — Meg is áldja.. 

Idején láttuk, hogy tovább menjünk. 
Sok hivogatás és kőszöngetés közt végre ki-
tftifta--helyünkre ^ér tnnkyjip 1 . annak rendi 
szerint befalatoztunk: Délután- a - hegytetőre 
mentünk. 

Megjártuk a romokat, olvastuk a falba 
vésett neveket és emlék mondatukat: elme
rengve a multakon és sajnálva, hogy az utó
kor az ősöktől rámaradt emlékeket oly ke
véssé tiszteli s még a régi dicsőség romjai 
iránt sem viseltetik kegyelettel. E rom is 
pusztul s ha löotartasára csak annyi gond 
lesz, mint eddig, egészen is elpusztul. Vagy 
talán szégyetjűk magunkat őseink emlékei 
mellett ?». . . 

A romoktól megvátvé belemerülünk az 
elragadó kilátás élvezésébe. 

Északi irányban a somlóvári grófkerten 
és palotán átröppenve. Pápán és a szentmár-

- toni kékelő hegyeken át egészen a pozsonyi 
vidék tavködében vész el a szem Innen nyu-
gotnak fordulva a nagyszöllösi grófkerten és 
lakon, azután a három iszkázi, a ragyogd 
bádogtornya csöszi, a Marcal gőzében déli
bábként rezgő pirtti és csöglei helyiségeken 
át Kiscellbe száll a tekintet, honnan a Mária
templom toronykeresztjein megpihenve, a kies 

kemenesaljai es a gyöngyTisrifeTtfí-*zep tája** 
nézésébe merül; elszállva egészen a stájer 
hegyekig. Mindent fölülhalad azonban a dél
nek. Somlovasárhely és Kisjenő fölött nyíló 
festői kilátás. Innen, a katonai fölmérés sze
rint 435 méternyi magas ponton állva a 
Földkőzi tenger szine fölött, egy tekintettel 
látja az ember a koszorús költőnk által meg
énekelt zalai romokat, a gyönyörű hegyeket, 
egész Somogyim kei észtül Baranya ékességét, 
a hires pécsi Mecseket S aiül legigézflbb, 
Szigligetnél a Balaton egy részét, mely nap-
fényriéí ugy tükrözik ott, mintha ezüst felhő 
lebegne a szellő szárnyain. Ily pillanat meg
hatja a keblet; s önkénytelenül is azon gon
dolatot támasztja -bennünk: mily nagyszerű 
a természet: mily nagy lehet annak minden
ható Alkuiiga! Mily jól esik ilyenkor a he
gyet most már.jiárora ponton ékesítő kápol
nákat nézve az Isten közellétének vigasztaló 
hitében édesen megnyugodni! 

- • (Folyt kév,V 

T Ö R L E Y 
P E Z S G Ő . 

Mézédes csemegeszőlő, saszella 
éi muskotály nemes fajok, postakosa
ranként 2 K 80 f, métermázsánként 
kosarastul 42 K, vérpiros paradicsom 
métermázsánként 20 K előleg bekül-
désseL;.őszi_ djn^ncO^ 
remek példányok) pQStakosarariként 3 K 
40 f, császár- és szegfű-körtét, rétes
és csemege-almát 2 K 20 f. házilag 
főzött valódi baracklekvárnak kgr.-ját, 
amíg a készlet tart, 2 K 40 f, kis üs
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
nak 5 kgr -os domyonnal felelősség 
mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja 
Gyümöleskivitel Csongrádról. 

S&OLOOLTVANYT 
ne regyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron lehet oltványt avagy m i s egyéb vész-
szót beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki cimét tudatja. 

Cim: 

SZŰCS SÁKDOR FIA 
Moiooaványtelepérwk nókja Culldöüi-llt (Varat.) 

Liliointej-szappan. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

r m p O Ű T T K A P H A T Ó . « 

Páratlan 
S Z Ó L Ó F A J ! 
Hogy ezt bebizonyít
sam, a .Delaware-
szőlőről, királyi köz
jegyzői hitelesítessél 
ellátott eredeti fény— 
kép felvételeket ké
szíttettem. 

A felvétel ál l : egy darab 20 éves 
csercsapos kifogástalanul dúsan termő 
tőke, 32 fürt, egy darab 4 éves szál-
vesszös tőke 168 fürt és 11 darab egy 
sorban levő 4 éves szálvesszős tőke több 
mint 1600 kifogástalan egészséges 
furt szőlő termésse l . Ezek mind ott 
vétetlek fel, ahol pár méternyire tőle az 
európai oltványokon a termés négy-öt
szöri permetezés dacára elpusztult. Igy 
ez az év'volt az, amely bebizonyította, 
hogy ezen fajnak termésében permete
zés nélkül semmiféle szőlőbetegség kárt 
nem okoz. Ezenkívül nagy előnye még, 
hogy oltani és alá a löldet megforgatni 
nem kell, vesszője télben soha meg nem 
fagy, bora elsőrendű és rendkívül bő-
termő. Ezen a néven azonban igen sok 
más hitvány fajokat adnak el, ezért aki 
a valódi bőtermő és legnemesebb fajt 
akarja megszerezni, az csak a Hagy 
Gábor-féle -Delaware- vesszőt vegye. 

1 Dela»are sió ló hívebb leírását termelé
sének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti 
fénykép felvételeit aunea kivitelben, továbbá a 
sifeveg kőié nyomott 40 szép képet tartalmazó 
kapta árj.gytékal Ingyen é l Mraeatv* k D -
áial mindenkinek, aki velem cimét tudatja. 
Okvetlenül kérje, még ma ezt a tanulságos tar
talmú árjegyzéket, mely izolooltványokról éa 
lúgos :Hitesről is ad részletes.helj-esutbaiptzitást 
Hagy Gábor szőlönagybtrtokos Kóly, 

póttá, távírda is tivbeiialó aDoaia. 
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és ro

mán nyelven. 

Megnyílt az első celldömölki 

„Titáúa" gőzmosó éi 
= UsiUtó intói9 i . = 
Elfogad mindenféle fehérneműt, a. m.: 
ingek, gallérok, kézelők, corsetták stb., 
továbbá függönyök, blusok és mindene 
szakmába vágó munkák mosását, vasa
lását és tisztítását — Vidéki munkák 
rendelése gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek. — Intézeti helyiség: GS?ér

télé ház. 
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