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A fehér rabszolgaság. 
lé nini i l i l l 'irt | gyalAaiitna leány— 

kereskedést kell érteni, amelyről a hir-
íapok már oly sokszor írtak és annak 
megszüntetése, kiirtása érdekében a tár
sadalmat tettre buzdították. A leányke-
reskedés még világszerte rontja, öli az 
erkölcsöt, nálunk Magyarországon is. 
Vasvármegye területéről már nem egy 
szép leány került aljas kufárok karmai 
közé, de persze: az oly lelketlen embe
rek nagyon ügyesen csinálják dolgukat 
mikor már innen vagy onnan egy-egy 
lépre került leányka eltűnt, azután sut-
tognak-mondanak a faluban, de már ké
sőn! Az áldozat már más országban, 
gyakran az óceánon is tul tünödik-töp-
reng azon, hogy hát mily nagy furfang
gal, mily ügyességgel kerítette őt háló
jába az a mézes-mázos képű, elegánsan 
öltözött finom ur, asi ót a szó szoros 
értelmében eladta. 

A leán) kereskedés ellen már min
den kultur-államban alakult egyesület, 
.amelyek évenkiut nemzetközi értekezle-

Egy rossz kalap és Blériot. 
Irta: Hédlj Jeroaoi. 

Szin: Kopott kamra helyiség pár roz
zant bútorral. 

Legimpozánsabb a kiszolgált bőgő, mely 
csak tegnap került ide a nyugati sarokba. A 
vonó mélyen be van bökve a gyomrába. 

Mellette a földön árva hegedű hever 
vonó nélkül. Tiszteletteljesen pislogat az öreg 
bőgőre, akárcsak a fészekfentö ükatyjára. Ő, 
meg a bőgő képezik a kamra nyugati hatá
rát, mintha ezzel is tüntetni akarnának a jól 
megérdemelt nyugalom mellett. 

A keleti határ: lábát vesztett szék és 
egy vén Salabakter, melynek öreg lapjaiból 
az egerek szoktak lakmározni. 

Az északi határ Noé idejebeli három
lábú asztal, két lábbal és három rozsdás szeg. 

A déli határ: ruhafógas fogak nélkül, 
egy kalapács nyél nélkül és egy vakablak. 
Ez a pharosi világítótorony szerepét játsza, 
mert ez a kamra világosság forrása. 

tet tartanak és e szerint egymás között 
szerves kapcsolatban állanak. Legutóbb 
Bécsben ülésezett a komerencta, mely- ' 
nek a közel jövőben nálunk BT nregteszr 
a gyakorlati hatása: a leánykereskedés 
ellen való magyar egyesület talán még 
e hónapban végleg meg fog alakulni. A 
bécsi gyűlés kedvező alkalmul szolgált 
arra, hogy előkelő magyar hölgyek és 
urak, élükön dr. Prohászka Ottokár szé
kesfehérvári püspökkel, vendégül meg
hívják Mr. Coote urat, a leánykereske
dés elleni küzdelem világszerte ismert 
apostolát, akiről alig tudjuk fölfogni, 
hogy ez az ember mikép szentelhette 
egész életét egyetlen, nemes eszmének. 
De amint jobban belehevült tárgyába, 
egyszerre világossá lesz minden: ez' az 
agg, valóságos vallásos rajongással 
csüng az elhagyott szerencsétlen leányok 
megmentésének ideáján, világa nem e 
világról való, e földön jutalmat maga 
nem vár. Ami modern világunkban a 
misztikus rajongásnak ezt a hevét rit
kán látjuk, főleg nyilvános -gyülekezet

ben. És éppenséggel nem csodáljuk, 
hogy az öreg apostol előadásának-olyan 
mély, szinte megrázó hatána volt, mely
ből a következőt közöljük. . 

Mr. L'oote azzal kezdi' beszédét, 
hogy először időzik Magyarországon és 
örömmel értesült róla, hogy ez a gyű
lés látogatottabb minden előzőjénél. Az 
érdeklődés egyre nő az eszme iránt, a 
közvélemény mind többet foglalkozik a 
szörnyű nyomorúság megszüntetésének 
sürgős szükségével. Tiltakozni kell azok 
bűne ellen, akik ártatlan kiskorúak tes
tét és lelkét aljas önzésből megrontják. 
Ez a tiltakozás különösen fogékony szi
vekre fog találni Magyarországon.amely 
nemcsak a közszaba lságnak, hanem az 
egyéni szabadságnak is klasszikus földje. 
De állítja, hogy a veszedelem itt na
gyobb mint másutt, bár a magyar nők 
méltán magasztalt szépsége könnyen 
érthetővé teszi, hogy ez a baj itt is na
gyon elharapódzott. Régente a hódító 
ellenség vitte szomorú rabságba a szép 
magyar asszonyokat Ma a magyar le-

A kamra közepén hajdanában, még a 
régi jó időkben, >kétfülü< lábas terpeszkedik 
fél füllel. E lakásban adnak légyottot a hold
világos éjjelen az Egér urak és a Cincogó 
kisasszonyok. __.„-. 

Jelenleg mélységes csend. 
Egyszerre csak behallatszik egy auto

mobil töfötölése, ezt követi egy villamos za
katolása, a konflisok zörgése, a lovak nyerí
tése, hatalmas moraj, amelyből néha erősen 
kihallatszik: 

— Vive Blériot! 
— Éljen a levegő hőse! 
A zaj, a nesz, a lárma egyre közeledik. 

A bőgőn megmordul az öreg »É« s a méltó
ságteljes pöngés visszhangzik a kamrában. Az 
összes mozgó és mozdulatlan jószágok figyelő 
állapotba helyezkednek erre s lesik veterán 
társukat, mert beszélni akar. 

Kiérdemült munkási a társadalmi jó
létnek! Tisztelt Veterán Társaság! Fölemelem 
szómat, mint az érdemes kényszer gyülekezet 
legméltoságosabb tagja. Érdemeim, melyek a 
a társadalmi munkához szükséges jókedv fön-

tartására irányultak, messzehallalszók. Eddig 
követválasztás, beszámoló, lakodalom, neve
zetes esemény nem történt nélkülem. Szóval 
fáraszthatatlan munkása voltam a közjónak. 

A három rozsdás szegeire összeütődött: 
— Hi, hi! Éljen! 
A rozzant szék nagyot billent a földön: 
— Puf neki! 
A fogatlan foga* nagvot paffal erre: 
mm Csönd L 
A bőgő tovább folytatta. És most néz

zetek rám, kik a számkivetés keserű kenye
rét fogyasszatok. Az oldalbordám betörve, 
nyugszom itt a Sarokban.; Nem a nyugalom 
ellen perorálok most, hisz megérdemeltem, 
hanem azért háborog a belsőm — s erre 
mind a négy húrt megpöcintette a mellén — 
hogy égy Blériottnak a felszállásán nem le
hettem jelen! Még tegnapelőtt is, mikor gaz
dám simogatott a kávéházakban, folyton csak 
Blériottnak a nevét hallottam. A gazdám is 
számított Blériottra jól tudom, én már előre 
örültem ennek, mert mikor számításról volt 
szó, gazdám et nem vált tőlem. S nem ép 
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ányokat viszik ki lelketlen kufárok ide
gen földre, erkölcsi rabszolgaságba. 
Ígérnek nekik biztos állást, kényelmes 
megélhetést, tisztes keresetet és beledön-
tik őket a romlásba. Ismételten hangoz
tatja, hogy ez a vészeseiéin nem speci-
ális magyar haj: hogy világszerte meny-' 
nyire megismerték fenyegető veltitntrról 
tanúságot tesz az. hogy mindenhol nem

zetközi bizottság aéakult^ baj leküzdé-
sére. Bizaloinnial fordul a magyar lel
kesedéshez, amely weg fogja teremteni 
itt is a küzdelem szervét. 

A bizottság tagjai mind, lián.H'lv 
politikai pártho^tanoznak. 
megegyeznek: lelkük tele van kereszté-
nyi szeretettel és mély vallásos meggyő
ződéssel. Vallástalan szívnek e mozga
lom vezetésében tevékeny része nem 
lehet. A bizottságok hőlgytagjainak az 
a föladatuk, hogy a vasúti állomásokon 
fogadják, útbaigazítják és tanácscsal 
látják el a megérkező vagy útra készülő 
fiatal lányokat. Németországban.. Svájc
ban, Franciaországban s Angliában szá
mos helyen működik a/, iryen állomási 
misszió. Az uraknak viszont az a hiva
tásuk, hogy őrködjenek a törvény Vég
rehajtásán, szervezzenek gyűléseket, iz
gassanak a sajtóban az eszme érdeké
ben és igyekezzenek a szükséges anyagi, 
erővel ellátni a bizottságokat Óriási 
eredményt válhatunk , i mozgalom sike
rétói az egyénre, a családra és a nem
zeti életre, nemcsak a földi létben, ha
jiéin a túlvilágon is Nincs .kötelesség 
oly emberi, mint « nyomorultak, e sze
rencsétlenek es elhagyottak segítése. 

Mikor Amerikában Észak és Dél 

rabszolgaság eltörlése érdekében, akkor 
az egész világ feszült figyelemmel for
dult a háború sorsa felé. Érezte min
denki, hogy itt nem Észak és Dél har
cáról, hanem az emberiség küzdelméről 
van szó, a haladás és szabadság érde
keben Pédlg—Amerika—rabszolgáinak 
sorsa tűrhető volt auia fiatal leányoké
hoz képest, akik gyanútlan, bízó lélek
kel mennek el hazulról és aljas csábí
tók kezére kerülnek. Ezeknek megmentése 
méltó az emberhez és az égi alkotóhoz, 
aki a jóság, irgalom és megbocsátás 
lelkét lehelte belénk. B. H. 

véres polgárháborút vivott egymással" a 

Somlói szüreti tintarajzok. 
(Blkeszélte a régi jó világban Szabó Imre.) 

• (Folytatás és vége.) 
Midőn a hegytetőről, hol városi baráto

mat a mindenfele gabona, burgonya, kukorica, 
len, kende. síb. termelésére alkalmas szántó
földek nagyon megleplek, midőn — mondom 
—r- a hegytetőről leszálltunk,leszállt az alkony 
is s a holdvilág ezüst lényében úszott a hegy 
s miu'.ba ezen ezüst párafolyamban a menny 
mint tükörben nézegetné magát, száz meg 
száz csillagot képezve égtek a vincellérlüzek. 
Hogy amit egy szüreti napon Somlón tapasz
talni lehel, mind kitapasztaljuk,-sorba vettük 
a kivilágított nagyobb hajlékokat. Nem sok 
költészetet találtunk, .v férfiak, még a fiata
labbak is: nagy részben, gyilkos füstben nyiiz-
Iák a kártyát. A homlokukat borító veríték
ről láttuk, hogy szörnyen jól Hullatnak. A ki-

„jpárolgó gőz. vagy a löiforralt szenvedély 
aszal táé meg az arcokat? — nem tudjuk; 
de aszalva voltak, mert pirulták, mint a fölt 
rák. Megnéztük a dáridót is. .Minden lánc 
szép volt, hanem az a kórságos polyka ugrá-
láshoz hasonlító cepperli egészén elvette a 
kedvünkéi. Csodáltuk, hogy . . . na de,- azt 
mondhatjuk, mi közünk hozzá V~s ha nekünk 

nem tetszik, ne rontsuk el egymás gusztusát. 
Tessék! Csak azt ne kívánják, hogy ezt a 
diszttlen táncot nézzük, vagy dicsérjük. Kű-
lönbeVi akár azt gondolhattuk volna, hogy fcj^ 
városi teremben vagyunk, éppen olyan volt a 
fényűzés itt is, a természet egyszerű kebelén. 
Pedig mi mégis csak azt gondoljuk, hogy a 
somlói dülöut nem Váci-utca; s az egyszerű 
hegyilak-nem fővárosi terem. Kár aztán a 
jégverés ellen panaszkodni, mert az ilyen pa-
zarlényü dáridó mellett még számításba sem 
jöhet. Hej pedig, ha hazai célokba kérnek 
pénzt, de van kikelés a nehéz idők, a temér
dek drágaság és költségek e l len! . . . De most 
veszem észre, mily kényes térre csúszott át 
a tollam. Egy betűvel se tovább, mert köny-
nyen rajt veszthetünk. Csak valami budapesti 
emlier kezébe ne tévedjen parlagi firkám, 
mert meg megérem, hogy Mjságba teszi. Ö 
olt a Duna mellett könnyen beszél, hanem 
mi itt a Somló mellett!? Azért kérjük is az 
illetőket, hogy az egész hislória csak köztünk 
maradjon. 

A sóhajok szigetén. 
Sóhajok szigete! . . . Szomorúan 

találó meghatározás. Ellia Izland azigU' 
tél nevezték el ekként a kivándorló 
magyarok. És soha találóbb nevel, ahol 
már annyi könnye hullott a magyarnak. 

Bizony szomorú dolgok azok. amit 
mosl elfogunk mondani, de bennünket 
az a/, igaz, szent cél vezet, hogy fel
nyissuk polgártársaink szeméi, hogy ne 
üljön fel könnyelműen a csábító ügy
nökök mézes-mázos szavának és ne 
hagyja el hazáját. 

Amerika se fölig tejföl. Aki azt 
hiszi, hogy ott könnyű szerrel lehet 
garmadába gyűjteni a lementeién sok 
dollárt, az ugyan alaposan csalódik! 
Százszorta többet kell ott dolgozni.mint 
nálunk s agyarakban, vasgyárakban 
és kőfejtOKben a halálnak eser meg 

legnap törték be komisz kocik az oldalamat. 
Ahelyett tehál. hogy Blériot lülét simogatnám 
hangommal, mikor ö fönt a levegőt széldeli, 
itt kell lebzselnem ily ócska társaságban. 
Tönkre megyek! 

Dühösen Döngeti a húrokat s a moraj 
egy melódiát ad. 

Temetésre szól az ének 
Temetóbe kit kísérnek. 

- — Ez szemtelenség! Ez latorság igy 
kicsinytenitennünket! ordítozott a fuletlenlábas. 

- - Dobjuk ki! harsogta u lábatlanszék. 
— Gyalázat! Le vele! hangzott minden 

oldalról. 
A bőgő az általános fölhábomdásra már 

szepegni kezdett, mikor egyszerre csak nyílik 
az ajtó s egy lépett kalap lódul be elég disz
kréten a kamra lázongó elemei közé; az ajtó 
újra zárul s a kamrában halotti csönd. 

Az uj jövevény ezelőtt még fényes ci
linder gyanánt ülhetett valamely uracs fején, 
de most dísztelen, behorpadt, látszik rajta a 
cipősarkok nyoma. Körülnéz uj otthonában s 
rákezd a siránkozásra. 

— Uh, hát ily kegyetlen-a sors! .Mivé [ 
lettem én, a dicső cilinder! 

— Kedves bajtárs mi a baj ? Honnan 
kerülsz te ide? Kérdi részréttel a liőgö. 

— Rákosi rétről! 
— A rákosi rétről? Hisz akkor latiad 

felszállani Blériot-ot? 
— Láttam bizony! feleli büszkén a 

agyounyomorgatott cilinder. 
— Beszéld el bajtárs, beszéld el! 
A nagy érdeklődés elfelejteti vele szo

morú sorsát s hozzáfog az elbeszéléshez. 
Gazdám mindjárt ebedután elindult ve

lem hazulról. Kíváncsi voltam, hova megyünk 
ily'szokallan időben, nemsokára meg is tud-
t i m . Kimentünk a Rákosra, megnézni Blériot 
fölszállását. De mily bajos volt a kijutás! 
Rengeteg néptömeg hullámzott Rákos felé. A 
villanyos megtelve, minden bérkocsi lefoglalva 
törtetett" a netezetes esemény szinhelyére.Még 
a butorszáltiló és teherkocsik is embereket 
szállítottak. Én gazdámmal szerencsésen fel
kapaszkodtam egy villanyosra és sok akadály 
után megérkeztünk a Rákosmezőre.Hej! Eny-

nyi testvéremmel még sohasem találkoztam! 
Nyüzsgés, szorongás volt a téren, de még 
mindig ujabb és ujabb emberáradat érkezett 
meg. A nép türelmetlenkedik, mert nem látja 
a nap hősét, de három órakor piros auto
mobilon megérkezik Blériot nejével. Mindenki 
izgatott a kíváncsiságtól, minden -szem Blé-
riotra irányul. Magam is jól meghéztem öt. 
Kék ruhában jött, autosapkával a fején. Óh, 
hogy irigykedtem erre a sapkára! Blériot mar 
gas termetű, szép férfias arccal. Neje mellette 
állt fekete ruhában, mely fehér arcbőrét még 
ragyogóbbá, telte. Négy óra előtt nyolc perc
cel egyszerre csak' felhúzzák ám az árbocra 
a piros zászlót, ami Blériot felszállásának 
kezdetét jelezte. 

— Mindjárt röpül Blériot. 
— Blériot nemsokára a levegőben lesz. 

_ Ilyen beszélgetések hallatszottak min
denfelől s.az izgatottság, a legnagyobb fokra 
hágott. 

S Blériot, ki az imént még József fő
herceggel és családjával társalgott, felül mo-
noplánjáta. a motor működni kezd s a há -



r o l c f a l 

ezerféle neme leselkedik az o t l dolgozó 
m u n k á s r a . 

És t évedés azl h inni , hogy Ame
r ikába oly k ö n n y ű bevándoro ln i . Mind 
több akadá ly t tesznek a beju tás előtt. 
Al ig , hogy Elliz Izlandon kiköt a hajó, 
ott terem az orvos és sorra vizsgálja 
n l-iv-JiiilnrlóL-at Megnézi anná l - m i n i ^ p 
porcikáját , karját, lábát, s zemét , fülét 
ugy, hogy k a t o n a s o r o z á s k o F se külön
ben. És jaj annak, akinek a legkisebb 
h ibá ja van! Azt irgalom nélkül haza
kü ld ik ; nem törődve azzal, hogy az a 
szegény m u n k á s ta lán kisded viskóját, 
vagy földjét adta el, hogy a hajójegyét 
megvá l tha s sa é s Amer ikába mehessen. 

Mert A m e r i k á n a k dolgos, e rős 

kényszeru t ra" küldik a kövér reménysé
gekkel A m e r i k á b a vándor lóka t . Képzel
hetni mily é r zé s az, mikor otthon el
kótyavetyél te a maga kis vagyonkáját . 
Megszenvedett, kiköltekezett az uton s 
az tán a vége az, hogy mégegyszer kell. 
megtenni ^ s o r v a s z t ó ^ j f y ö t r ő ^ utat, 

Folyik a korteskedés. A j . I.blétre 
KZcndrr0.lt Nag; József sárvári főszolgabíró 
örökén - löblien fognak osztozkodni. Részt k i 
van belőle egy szolgabíró, egy közigazgatási 
gyakornok és egy gyakornoki aspiráns is. 
Mint halljuk, az üresedésbe jövő szolgabírói 

^á l lás ra dr. I'nlczer Dezső, itteni közigazgatási 
•amelynek—olyan—rettenetes jelenségéi j uvakornok is pályázik. Joggal cselekszi, mert 
látja, hogy az emberek megőszü lnek , 
megőrü lnek . Elborult elmével j ö n n e k a 

| partra, b a m b á n , fénytelen szemekkel, 
amelyből nem sóvárog m á r k i a kincs
szerzés ő rü le t e s vágya , amely a rette
netes sorsnak ilyen fordulását , vészes 
romlását okozta. 

emberre van—s-zök-sége, akik nem rjgj. 
nek k i a m á z s á s terhek c ipe lésében , 
akiket nem bágyaszt el a perzse lő for
róság . De akik gyenge, v é z n a testalka
túak , azokra ott nincs szükség , azokat 
azonnal visszaküldik hazá jába . 

S z á m t a l a n ilyen eset fordult m á r 
elő Elliz Izlandon, de mindennapi do
log az is, mikor ap ró gyermekek sír
nak, esdekelnek, hogy szü le ikhez jus
sanak. Ha a szülő nem kap hirt ar ról , 
hogy a gye rmeké t i smerősökkel u t á n u k 
kü ld ik , akkor az tör ténik, hogy az is
m e r ő s ö k megé rkezvén , sietnek a sóha
jok szigetérül , de a gyerekeket nem 
engedik, ha csak a szülők ér tük nem 
j ö n n e k é s all'endavil-ot nem adnak. Az 
állani mikor igy j á r el, minden esetben 
attól fél. hogy a gyermek szülei vagy 
hozzátar tozói kerese tképte lensége ese
tén az á l l amnak kell eltartani őket . 
azér t be sem enyedi, hanem egyenesen 
küldik vissza őket . Mennyit sirtak,meny
nyit könyörögtek a Tormás i tes tvérek, 
akik kimentek ugyan Amer ikába , de a 
kivándor lás i ha tóság k i skorúságuk miatt 
hazakü ld t e őket . 
- A sóhajok szigetén á l l andóan ezer 

és ezer ember van: És minden hajóval 

H Í R E K . 
Házaiság . Nagy Sándor helybeli evan

gélikus lelkész kedves leányának, Cizellállak 
folyó hó 24-én esküszik örök hűséget Zsiray 
Lajos nagyvázsonyi ev. lelkész. Zsiray József 
nyűg. ev. tanitó fia. 

Hivatalvizsgálat Bezerédj István fő 
ispán hétfőn városunkban időzött. Itt tartóz
kodása hivatalvizsgálattal van összefüggésben; 
Mindszenthy Kálmán főispáni titkár és Főce 
számtanácsossal egyetemben a he'ybeli fő
szolgabírói hivatalt ro.anc-olta meg. Távozása 
alkalmával megelégedését fejezte ki a főispán 
ur a talált példás rend felelt 

Varmegyénk képviselői közül a bán-
ko.-ok. csoportjával Makón megjelent Herényi 
Guttliárd Sándor, Beck Lajos es Laehne 
Hugó: az u. n. szakadás-banketten jelen volt 
Batthyány Zsigmond és dr. Berzsenyi Jenő. 

Halálozás. Noszlopi N'oszlopy Sándor Vas
vármegye volt törvényhatósági bizottsági tagja, 
a kissomlyói ág. hitv. ev. egyházközség volt 
felügyelője, hétfőn meghalt Oukában. Teme
tése kedden délután fél 4 órakor ment végbe 
az egész vidék intelligenciájának nagy rész
véte mellett. 

érdemei vannak reá s szolgálati évei után is 
méltánylandók törekvései. Mi a legszebb re
ményeket fűzzük e pályázathoz, mert felté
telezzük, hogy a dr. Polczer mellett szóló 
körülményeket a megyebizottsági tag urak 
az ö javára tudják be, ez esetben pedig a 
lojalitás érzetét nem fogják maguktól eldobni. 

Adoleirás. Pápócról jelentik, hogy a 
nviiron-uralkodó nagy szárazság állal sújtott 
nép nyomorának az enyhítésére, a d 

rom gummikerék lassan megindul. Az óriási 
embertömeg, mintha egyszerre hangját vesz
tette volna. A monoplán már szalad s a há-

. túlsó kerék hirtelen elválik a földtől. A két 
első kerék még a földön fut tova, de nem
sokára megválik a földtől az egész óriási 
szitakötő és emelkedik föl a magasba s mint 
a nyil ugy röpül a napsugaras levegőben. Ez 
volt ám jelenet! Blériot lön a magasban 

— uralja a léget s lent a néptömeg nem tud 
uralkodni lelkesedésén, felugrál s diadalittasan 
tör ki magából, üdvözli Blériot-ot, akit szin
tén elragad a lelkesedés s meghatottan inte
get a magasból a lelkesedésében tomboló 
népáradalnak. Husz perc múlva leszállt a le
vegő meghódítója s ekkor már a lömegeu 
nem lehetett uralkodni. Gazdám is szaladt 
velem együtt, vagyis inkább vitték a korlátok 
felé. Veszélyesen kezdtem ingadozni, de sze
rencsére semmi bajom sem történt. Nem 
juthattunk Blériothoz, de azért hallottam.hogy 
babérkoszorút nyújtottak át neki s hogy Jó
zsef főherceg kezet fogott vele. De nemsokára 
másodszor is-felszállt a levegff Napóleonja s 
most már mint a madár, gyönyörű ivritéi ir! 

le a levegőben, hol fölszállva, hol meg a föld 
felé ereszkedve. Én gazdámmal együtt szinte 
olvadoztam a gyönyörűségtől. 

Leszáll! I.eszair hangzott most minden 
oldalról. Az áradat újra megindult a kordo
nok felé s áttörte azokat. S ez volt az én 
szerencsétlen percein! Gazdám erős lökést 
kapott s én elváltam tőle, lezuhantam a 
löldre, azután ripsz-ropsz! ugráltak rajtam s 
én, a dicső ciliuder, ilyen állapotba jutottam. 
Már nem érdekelt ((Blériot harmadik felszál
lása, nem a lelkes ováció, melyben Blériot-ol 
részesiletlék. Fájt a szivem, hogy a gazdám
nak nem kellettem s egy öreg zsidó könyö
rült meg rajtam s ide raktározott. De ezért 
minden nyomorúságom mellett is büszke va
gyok arra, hogy láttam Blériot-ot röpülni. . 

— Büszke is lehetsz rá öcsém, mordult 
rá a bőgő, bennünket -pedig sajnálj le, mert 
mi a társadalom 'száműzöttjei, mindebből 
semmit se láttunk. 

Mélységes csend. Néha mély sóhajok 
törnek elő a sötétségben a bőgő is bele-bele 
morog: ^ ~ —. 

A sorsüldözöttet még az—ág j á \N]Z7.:'. 

jegyzőjük, Sebestény Izor, nem kiméit scm-
miféle fáradságot, hogy a szárazság által ho
zott kárt felvegye, ami meg is hozta a gyü
mölcsét. Az adóból leírnak: Pápócon 2186 
korona 72 fillért. Szenlmiklóson 826 korona 
37 fillért, Kábakecskéden 1858 korona IHi 
fillért, Kenyériben 1103 korona 36 fillért. 
Összesen 5985 korona 35 fillér. Ehhez ad 
li.it" még a ..-írandó útadó és megyei pótadő, 
igy a leirt összeg 7000 korona lesz. Tehát 
tartós szárazság cimén is van adóleirásna't 
helye. 

Az -Alsósági Rém. Kath. Itjnsagi-
Egyesnlot- okt. 21-én tartotta alakuló köz
gyűlését. A gyűlést Pálinkás Géza esperes-
plébános nyitotta meg. Üdvözölte a szép 
számban megjelent iljuságot, majd pedig is
mertette az alakítandó egyesület fotiio-ságát. 

j .Marton Gusztáv tanító az elkészített alnpsza-
| bályokat ismertette az ifjúsággal, mit azok egy-
l hangulag elfogadlak; A közgyűlés az . elfoga

dott alapszabályokat jóváhagyás végett a ni. 
,' kir. kormányhoz terjesztette fel. A közgyűlés 

az alapszabályokban előirt :isztíkarnak a vá-
| Usztasát is megejtette. A közgyűlés elnöknek: 
j Pálinkás Géza esperes-plébánost, alelnöknek: 
! Kovács Sándor tanítót, titkárnak: Marton 
I Gusztáv tanítót, pénztárnoknak: Szabó Imrét, 
| háznagynak: Rózsa Istvánt, könyvtárunknak. 
I Varga Ferencet és Maár Vencelt választotta 
I meg. Az egye.-ületbe egyszerre 60 la ; iratko

zott be. 
Herzfeld Kór a járásbíróság épületében 

- l e v . ö J i s ^ j g l g a b n j ^ 
saját házába (volt Miller-féle ház) helyezte át. 

Az aridl vesztóhelyerf. Barabás Béla 
orsz. képviselő elnöksége alatt tudvalevőleg 
bizottság alakult az aradi tizenhárom vértanú 
vesztőhelyéiiek a nemzet kincsévé való meg
váltására s a hősök vérével áztatott szentföl
dön egy hatalmas, világraszóló monumentum 
emelésére. A szükséges -tőke mielőbbi össze-
gyüjthetése céljából a bizottság a pénzügymi
niszter engedélyével lárgysorsjátékol rendez, 
melynek védnöke a legendás idők sokat szen-
vett tanuja, a hős Damjanich János özvegye. 
A teljesen házilag kezelt sorsjáték nyeremé
nyeinek összeállítása páratlan nyerőesélyekkel 
kecsegteti a sorsjegy vásárlókat. Egy 15.000 
és egy 10.000 koronás főnyeremény mellen 
még 2500 darab igen értékes nyeremény sor-
sollatik ki, összesen 100.000 korona értékben. 
A hősök arcképével díszített 1 koronás sors
jegy kapható minden tőzsdében és megrendel
hető a bizottság központi irodájában: Budapest 
VII . Akácfa-utca 39. szám alatt 

Hétfői Posta- címe annak a tartalmas 
uj politikai szamlének, melynek első száma 
Budapesten nov. 1-én (IV. ker., Molnár-utca 
28.) megjelent Felelős szerkesztője: dr. Sza-
nádi Ignác. Egész évre 10 K, télévre 5 K, 
negyedévre 250 K. Tartalma az első szám
nak: A hélrfll. — A jovó alja. — Ferenc 
Eerdinái.d. — B'Csi posta. — Hegemő hiák 
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i oldal. 

— Raccunigf. — A nyíri válság. — Kazincy. 
\ i i in Jegyzetek, h i rdetések. .— A 

lap k'midnsan. naey Indással és egyességgel 
v.-i'i szerkesztve, kiálliiása is mindenképpen 
tetszel 

DifteritiSZ. A járás több községélien 
irdaltak elő difteritiszben megbetegedések^ 
igy Bobáo és Egyházashetyén is. Kecskéden 
pedig már nly rohamosan terjed a járványos 
betegség, huny a hatóság az iskolákat is be
záratta. 

A dio tőrre jó. A diót tápláló erejé
nél fogva a növényvilág szalonnájának lehetne 
nevezni. Egészséges, tápláló zsiradéka, rtletfl-
leL' olajnemű anyaga jó szolgalat..! tehet 
halvány, gyöngébb szervezetű gyermekeknek 
annyival is inkább, mivel a zsiradékon iivul 
a dióban levő alkaloid-alkatrészekben több 
olyan anyán van, amely a gyöngébb szerve
zetre kedvező hatású. Dióval bőségesen táp
lált sápkoros, vérszegény, sovány, csenevész 
alkatú gyermekeknél a dióval való táplálás 
utan rendszerint jó eredmény mulatkozolt 
Ellenben vérmes gyermekeknek kevésbbé való. 
I'gyelni kell azonban, hogy a diót a gyermek 
jol megrakja, nehogy emésztési zavaruk tá
madjanak. A dió-kurat sem szabad túlhajtani. 

Repcevideki Hirlap címen Csepregbeu, 
dr. Kovács Sándor szerkesztésében minden 
szombaton megjelenő politikai, társadalmi és 
közgazdasági lap jelent meg Az eddig meg-
jelenr számok dus tartalmúak és ügyes szer
kesztőre vállnak. 

Az alkoholizmus ellen. Be regvarmegye 
elhatározta, hogy a vármegye területén az 
összes kurcsmákat es pálinkaméréseket ünnep
napokon és sorozások alkalmával bezárják. 
— Itt említjük meg, hogy Magyarországon 
50 ezer olyan gyermek vau, akik önhibáju
kon kivid elmebeli és erkölcsi fogyatkozásban 
szenvednek. 

A -Telekkönyv cbnft szaklap aj mel
léklapja. Káplány Géza ny. kir. ítélőtáblai 
birunak 14 év óta leuuálló 'Telekkönyv. 

'c i ruü fúlyQinla, «mp|yét_a_in kir-beltjgyrrn-
. niszier már 1896. évi július hó 22-én 

04,700. sz. alatt és később 1900. évi június 
hó 23-án 65,953,11 c. 19UÖ. sz. alatt — 
a m. kir. igazsagügyminiszler pedig 22,7341 
M. E. 1906., 15.381/L M. E. 19U7. és 212/11. 
Eg. 1908. sz. alatt — megrendelésre ajánlott, 
ujabban •Kelsóbmisági határozatok rendsze
res gyűjteménye, cuuü, 16 oldalas, igen be
cses és hasznos melleklappal jelenik meg, 
amelyben elsősorban a végrehajtási törvényt 
és novellát az évtizedek ula gyűjtött és ke
letkezesük ideje szemit rendezett felsőbirósági 
határozatokkal és döntvényekkel együtt közli, 
ugy, hogy e melleklapot beköttelni es kézi
könyvül használni lehet E közhasznú és hé
zagpótló szaklapunk — mely telekkönyv, vég
rehajtási eljárás, birtokberendi zés, telekkönyvi 
átalakítás es betelszerkesztes körebői veti 
kérdésekre a legnagyobb gonddal kidolgozott 
szakszerű szerkesztői üzenetekben és önálló 
cikkekhez adott válaszaival megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tesz — előfizetési ára a mellék-
lappal együtt egész évre csak 8 korona. Azok 
az uj előfizetők, kik e folyóiratot még eddig 
nem járatták és akik arra f. 1909. évi dec. 
hó 15-eig 8 korona összegnek a lap kiadó
hivatalába (Budapest VIII. Gyöngytyuk-utká 
14. sz.) beküldésével 1910-ik évre előfizetnek, 
az 1907, 1908. és 1909-iki évfolyamokat — 
amig a készlet tart — iiiuyen kapják meg. A 
.legmelegebben ajánljuk a megrendelést 

A Klein • á r k a i Fiai cementtagy.-
kereskedök mai hirdetését az olvasóközönség 
sziv.s figyelmébe ajánljuk. 

K r ^ N K i ? A U A u 

T Ö R L E Y . 
PEZSGŐ. ^ 

46. s z á m . 

2726 909. tkv. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A celldömölki kir. járásbíróság, mint 

-relrddrörrrvi- hatéság közm>ré Jeszi.4-ogy— 

Mézédes csemegeszőlő, saszella 
és muskotály nemes fajok, postakosa
ranként 2 K 80 f. métermázsánként 
kosarastul 42 K. vérpiros paradicsom 
métermázsánként 20 K előleg bekül
déssel, őszi duránci barackot (befőzésre 
remek példányoki postakosaranként 3 K 
40 f, császár- és szegfü-körtét, rétes
és csemege-almát 2 K 20 f, házilag 
főzött valódi baracklekvárnak kgr.-ját, 
amig 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 
Gyümölcskivitel Csongrádról. 

S ^ O L Q Q L T V A N Y T 
ne vegyen addig, mig az alanü telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron_ lehet oltványt avagy más egyéb vesz-
szól beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem ver-ejiy. zlj.tik. Az árjegyzék sok 

"t"{^a^rn5S*tndniT!rlót tartalmaz -és^ ikgyfü.' 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
axólftoltván)telepének fiókja Ctelldömólk i V i t m ) 

óizv. Babos bitVaTrné sz.. Dienes Katirthr-
kőrmendi lakos végrehajtatónak — G*.V. 
Csupor Lászlóné sz.: Babos Antónia 
dukai lakos, végrehajtást szenvedő elleni 
5000 K és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a celldömölki kir. járásbíróság te
rületén lévő: a kissomlrói 172. sz. te-
lekjkönyvben A t 517. hrsz. alatt fog
lalt 1276. öles szőlő-présházzal a hegy
tetőn 1160 K-ban megállapított kikiáltási 
á rban az árverési elrendelte P» hogy a 
fentebb megjelölt ingatlan- az 1909. 6Vl 
december hó 7. (hét) napjának d. e. 
9 órakor Kissomlyó községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen ela
datni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
becsár 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. évi 60. tc. 42 §-Aban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. szám alatt kelt 
m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. 
g-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881.. évi 60. tc. 170. J-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tkvi ható
ság. Celldömölk, 1909. szeptember 26. 

Hantiig István, kir. jbiró. 

Megnyílt az első celldömölki 

„ T i t á r i a " gőamosó és 
= tisztító intézet. = 
Elfogad mindenféle fehérneműt, n. ni.: 
ingek, gallérok, kézelők, corsetták stb., 
továbbá függönyök, blusok és minden e 
szakmába vágó' munkák mosását, vasa
lását és tisztítását — Vidéki munkák 
rendelése gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek. — Intézeti helyiség: Gáyer-
= = = = = féle hái. = = = = = 

rr n 
MINDEN 

CEMENTFOGY A ZTÓT 
-tisztéhtftéfc^ 
portland és román cement-
szükségletének 1910. évre 
való ledezése e l ő t t aján 
latainkat a saját érdekében 
bekérje, mert a fenti cikke
ket bármely gyárnál is elő
zz nyösebben szállíthatjuk — 

KLEIN MÁRKUS FIAI 
cementnigyk«r«ik«dök és . 

a Bjg ja r Vnlkin cementgyár r inv . -
tarsuéi lelypl iráralaak dunántúli 
— vnérképvUtlSI, SOPRON. — 

I I 

E héten nagy függönymosás és tisztítás. 

Level-czim: „ T I T A N I A" CZELLDÖMÖLK. 

SIICSKNPFEES-
LiUonitej-ssappan. 

Legenyhébb szappan bőrápolásra éa 

pattanások ellen. 

.MINDENCTT K A E H A I Ó 

Nyomatott DinkgrevenNá dor villameröre berendezett könyvnyomdájában deíldömOI.: 


