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Tanév-kezdet előtt. 
~— A téma minden esztendő

ben visszatérő és'valami nagy, sokféle 
variálást nem bir meg. Évtizedek óta, 
igy az iskolai tanév régén megújul a 

nehéz gondjával, azzal, hogy pálya
választásra megérett gyermekeik részére 
mely kenyérkereső foglalkozást válasz
szák ki, vagy -helyesebben melyikre ta
níttassák ? . 

És évtizedek óta ugy van.'liogy 
amig a sajtó a közértlek becsületes 
szolgálatában óva inti a~ szülőket a 
túlontúl megszállt értelmi pályák válasz
tásától és amig évtizedek óta a szólék 
keservesen tapasztalják áz uri proleta
riátus rettenetes bajai;, — valóban nem 
tudott az uri foglalkozás felé váló özön
lés gyengülni, ellenkezőleg a korszellem 
ma inkább, mint valaha. - azt. követeli, 
hogy iparos, kereskedő," kishivatalnok, 
sót ujabb időben a földmiveló is, dédel
getett magzatának lateiner' pályát választ 
azzal a két jeligével, hogy legyen kü-

Jöjtkaz-apjánál és ha kevesebb a meg
üresedő hivatali áll s. meg kell toldani 
egy kis — protekcióval. 

I 
Hiába prédikálunk mi azzal a be

teges urhatnámsággal szemben afélcket, 
hogy a jövő a tanult iparosé és keres
kedőé, meri a valóságban egy-két kivé
tel mellett az a tény. hogy a sajtó állal 
annyira feltisztelt ipari és kereskedői 
pályákat nem a tanult, hanem a tanulat
lan elem foglalja el. 

Ami külföldön természetes folyamat, 
nálunk országos szenzáció, köz- és ál
talános csodálkozás tárgya, ha egy-egy 

• tanult ember a műhely-pad mellé áll. 
Valami két esztendeje, egy székesfővá
rosi tanácsjegyző asztalosiuiilielyt nyitott 
ós majd olyan közérdeklődés környezte, 
mintha egy esküdtszéki tárgyalásra föl
mentett és gyönyörű tollas kalapban fe
szítő ahyagTÍIk08. drámát 'ehetne szem
ügyre venni. Hiszen Közben hallatszott 
is eftvle megjegyzés, hogy a doktor 
nruak kilelt cégtáblája uj idők jele. de 
bizony nem uj' idők jele volt az. csak 
szenzációs ritkatág. 

" A helyzet ellenkezőleg az. hogy 
egy vidéki város egyidöben tesz közzé 
írnoki állásra való pályázatot es artézi 
kitt forrásara árlejtést. Az előbbire 152 
kérvénv érkezett, az utóbbira ismételten 

nem akadt pályázó..Aki erre nem azt 
mondja, hogy ez gyönyörűen szimboli
zálja a mi urhatnámságunkat — az nem 
szereti nevén nevezni a gyermekét. 

Az elmúlt napokban a székesfővá
ros ei:yik középiskolájában szitlöi érte
kezlet volt. Az igazgató statisztikai ada
tokkal bizonyítgatta a megjelent szülők
nek a lateiner pályák túlzsúfoltságát, — 
amikor arra fordult az értekezlet, hogy 

] az iskolából kilépő 61 gyermek milyen 
| pályát választ, ö t szüjő büszkén vágta 
, ki, hogy gyermekét egyetemre küldi,. 
! mttt 7 szülő .szemérmesen jegyezte: meg, 
I hogy anyagi ereje miatt kénytelen gyer-
i mekét merkantil pákára nevelni. 

Ilyen, a gyakorlati eleiben oly sok
szor megújuló esetek után, meglehetős 

j naivság kell, ahhoz, hogy valami nagy 
| hatást- várjunk ezen cikk közzétételétől. 
; A korszellem egyáltalában n e m nagyon 
\ kedvez n sajtó tanévvégi intelmeinek, 

mert ha a szülő' egyike-másika el is i s 
in. - i - . . hogy igazunk van. azért a maga 

. szeretett gyermekét mégis csak urnák 
i fogja nevelni. Ilivel pedig az értelmi 

pályákon tulprodukeió van, a jövő ge
neráció szivébe-lelkébe korán be kell 

T Á R C A . 
Művészi lelkiismeret. 
l'ierre Leduc, a fiatal és maris nagyhírű 

építész tervrajzokkal és vázlatokkal megrakott 
dolgozó asztala mellett ült s elégedetten 
dörzsölgette kezeil. Körül a falakon az építészet 
remekeinek művészi másolatai függtek, főleg 
kupolás épületek: Brabanle mesterműve, a 
római Szent-Pétertemplom, a párisi Pantheon, 
a washingtoni Capilolium, az Aja Sophia. A 
környezeten látszott, hogy a ház lakója különös 
elószereteltel viseltetik a kupolák iránt, s 
Pierre Lednc valóban mániákus igyekezettel 
rávette magái a kupida szerkezetépek tanul
mányozására. Éveket töltött külföldön, hóna
pokig tanulmányozta Brabante remekét, a 
Szent Péter nemes idomú kupoláját s nem 
sajnálta megtenni a hossza és ' veszedelmes 
utat az Óceánon át, csakhogy a washingtoni 
Capüolinm h u n ' m n knpnl.ijának siruUnráját 
megismerhesse. Életének nagy »lma volt, hogy 
e híres építményeknél nagyobbszeciit fog alkotni 

. s neve a művészettörténetben majdnem örökre 
I ott ragyog a Brabante-é mellett. 

Hídon tanulmányútjáról visszatért, ugy 
látszott, hogy a sors segítőkezet nyújt neki 
álma megvalósítása hoz. M., a l.oire pariján 
épült virágzó varos -— Leduc szülővárosa — 
elhatározta, hogy fennállása nyolcszazados 

i emlékünnepe alkalmából nemzeli kiállítást 
rendez. Az iparcsarnok tervezésére és felépíté
sére Pierre Leduc kapott megbízást. A fiatal 
műépítész az épületet olasz reneszánszban 
tervezte, közepén hatalmas kupolával, melynek 
meretei meghaladták a világ legnagyobb es" 
legszebb kupoláit. - -

" " A szakértők kétkedően és hitetlenül 
rázták fejüket, mikor a terv nyilvánosságra 
került, ám l'ierre Ledoc rendületlenül bízott 
számításai helyességében. Rengeteg állványerdó 
közepett egyre magasabbra „nőtt az impozáns 
épűlét, s a középen nemes idpmu árkádokon 
csakhamar készen nyugodott a hatalmas kupola, 
csúcsán Franciaország géniuszának diadalma--
san mosolyuo bronzszobrával. A külső áll

ványokat leszedték s a tetőzet rézburkolatát 
ellátlak mesterséges patinával. A kupola főleg 
az alkony szürkületében nyújtott impozáns 
látványt es fenségesen, szinte félelmeles nagy
ságban emelkedett a rózsaszínben pompázó 
égbolt felé. 

A kétkedés szava lassankint elnémult s 
helyei adott az általános dicséretnek. A párisi 
lapok, nem várva be a kiállítás megnyitásá
nak majdnem kínálkozó alkalmát, előre ha
sábos magasztalásokat írtak az uj csodáról s 
Pierre Ledhc nevét csakhamar a világ legna
gyobb építőművészei között emlegették. 

Belül, közel tíz emeletnyi magasságban 
még rendületlenül állt az állványerdő. A ha
talmas faalkotmány emeléséhez csakugyan 
kivágtak és felhasználtak^egy egész erdőt. Az 
állványok tetején Cl.a'bran mester dolgozott, 
a nagyhírű festőművész, aki a mennyezet 
freskóit festette. A ménnyezetkép az Ipart 
allegorizáló gyönyörű csoportozat elkészült; 
^-alkonyat'fele jelenítitek l.educnak, hogy a 
mester meglette áz utolsó ecsetvonásf és 
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vésni azt a bölcs életelvet, hogy ne a 
tehetségre alapított boldogulását az élet
ben, hanem — protekcióra; És hogy 
ez a bölcs életelv micsoda rombolási 
visz végbe a kialakuló jellemekben, —-
annak eldöntését egyenesen rábízzuk ol
vasóinkra, annál inkább, mert nálunk a 
moralisták nem. szeretik. ... • . 

A szülök gondja pedig évről-évre ! 
súlyosabba a pályatévesztettek száma | 
pedig évről-évre nagyobb, a tzellénii 
proletariátus szédítő jelenségeket tár fél, 
így pl. az az eset: hogy jogvégzett és 
a' dr. tiszteletet ̂ parancsoló cimviseléssel 
biró urak közül a rendőrség nyilvántar
tása szerint 8 könyvágens, 12 éjjeli 

• helyeken muzsikáló letört exisztencia si
ratja; hogy édes apja hentesnek, vagy-
borbélinak nem adta. Nagyon sok le
tört eiisztencia fogja megsiratni beteges 
becsvágyát, amíg egészségesebb félfogás 
nem ver gyökerei. Ma csak panaszko
dunk és lehetetlenségünkben keseregve 
várjuk az uj. szellem virradását. . . 

A szó elszállt s a magyar államnál ma 
sincs oktalanabb kincspazarló. Mindent rá le
het fogni, csak azt'nem, hogy kincs .gyanánt 
kezelné az emberélelet. Állatvédelmi törvé
nyünk van egész könyvtárra való, — no igaz, 
hogy leginkább cak papiroson.-Az iskolákban 
megünneplik a madarak és lak napját. A 
földmivelési kormány sokat költ a madárvé
delemre, költető fészkekre, etető vályúkra. 
Még a gyomirtó növények megbecsüléséről is 
Íratott már könyvet az állam, szép és okos 
könyvet pedig. 

A gyerekek." 
Angliában- most lepett életbe a Uhild-

renakl. A gyermekek törvénye. Ennek ürül 
most minden angol a- brit szigeten, amely 
nemc-ak a Draednougthok építésében tud 
példát adni a világnak. 

Persze, a Draednougthokat nyakra-íőre 
utánozta minden ország, a legkoldusabb, a 
leginaszakadtabb is. A gyermekek törvényének 
az utánzásáról nem igen hallani. Minálunk 
legkevésbbé. Pedig évtizedekkel ezelőtt nálunk 
hangzott el az a nagy igazság, hogy az állam 
legfőbb kincse az ember. Nem is kisebb em
ber tette ezt a demokratikus kijelentést, mint 
egy királyfi. Igaz,-király nem is lett belőle 
soha — szegény Rudolfból. 

*) Megjelent a • VatYárnWfrye* 17S-ikftárnában. 

Meg kell adni, ezek ;mind ' a kor sztn-
voiialán álló intézkedések. Egyben-másban tán 
előtte járnak a többi Európában is.' Hanem 
ha kitanultuk, mit tesz az állam a fecske-
fiókokért és tengeri nyulakért és azt kérdez
zük,, hogy hát a gyerekekért mit tesz: akkor 
bizony elszégyelheti magát az állam, mint 
olyan. 

Az állam—t pyormoltvértelein kérdését 
nagyon kényelmesen oldotta meg: odavarrta 
a társadalomnak. Némely részben, mint lát
szik, meglepő szerencsésen. Nem volt még 
társadalmi akció olyan lelkes, mint az, ame
lyiknek célja az elhagyott'gyerekek védelme. 
A legkülönbözőbb motívumok összejátszása 
hozta létre a sikert, de ilyen esetben nem 
szabad motívumokat vizsgálgatni. A humaniz
mus kérdéseiben csak egyetlen szempont van : 
a siker és azt örömmel kell köszönteni a 
legparányibb voltában is. Az olyan országot 
átfogó sikerért, amilyen a gyermekligáé, a 
legteljesebb elismerés es hála jar ki. Nem
csak az elhagyott gyermekek szivéből, hanem, 
a mienkéből is,'akiknek a liga alkalmat ad 
arra, hogy az emberpalánták tízezreit meg
állítsuk e testi-lelki fonnyadás utján s társa
dalomfojtogató gaz helyett gyümölcstermelő 
lakat neveljünk belőlük. 

A tízezreken tehát ugy. ahogy segítene 
a társadalom ; de k-i védi meg a százezreket? 
Azokat a százezreket, akik nincsenek elha
gyatva, de ki vannak téve a mindennapos 
élet, az utca ezer veszedelmének, olyan ve
szedelmeknek, amik ellen a társadalom nem 
tud védelmet adni. Amik ellen nem a jósziv, 

nem az irgalom, hanem csak az irgalmatlanul 
kemény törvény, védhet meg. 

Erre kellene a Childrenakt. Ez a tör-
-véiJy*:minuciózus gondossággal kiséri az angol 
gyerek minden léptét a csecseinő-kortól a 
felcseperedésig. .Védi a tehetetlen apróságo ;at 
az elvetemedett szülőktől s a gondatlan ne
velőktől. Az egészségtelen lakástól, a sioy-. 
leszfő élelemtől, a léleksorvasztó környezettől. 
Védi. a? alkoholtól: bünteti a szülőt, nemcsak 
ha a korcsmába viszi a gyermekét, hanem 
akkor is, ha orvosi rendelet nélkül szeszes 
italt ad a gyermekének; hljnleti a korcsma. 
rost, aki akármilyen célra alkoholt ád a gye
rekeknek. Védi a nikotintól: engedélyét veszti 
az a tráfikös, ak i : tizenhat evésnél fiatalabb 
gyereknek akármilyen formában dohányt ad. 
Védi a lelki méregtől : becsukják a boltost, 
aki szeméremsértő képet, trágár könyvet ád 
el a gyerekeknek. '--

Ez az a Childrenakt, amit minálunk 
"sohase csinálnak meg. Egj részt azok miatt, 
akiktől védeni- kellene a gyerekekel, — más
részt, mert minálunk a parlament az állam, 
és a parlament csak politikával foglalkozik, 
ostoba és drága politikával. 

Pedig erre a Childrenaktra nálunk Ma
gyarországon volna a legnagyobb szükség. 
Nézzük a sorozás statisztikáját, akkor látjuk, 
hogy testben mindinkább visszafejlődik a ma
gyar ifjúság. Nálunk pusztil a tuberkulózis 
leginkább és itt szedi legnagyobb mértékben 
áldozatait. A magyar Childaenakt megalkotása 
nemcsak hogy szükséges, de a parlament kö
telessége-ts\—— . — • 

Uj naptár. 
Ujabban sok. terv merült fel a Ger

gely-naptár reformálására,' minthogy ez 
nem felei meg a pontos .áttekinthető 
időszámítás következményeinek. A Va
tikánnal összeköttetésben levő Kölnische 
Volkszeitung most azt írja, hogy a Ger
gely-naptár reformálása, amelyet keres
kedelem, iskola, állam és maga a vallás 
is sürget, több úttörő kísérlet után a 

holnap hozzá lehet fogni az állványok szét
szedéséhez. 

Chabran hazament, a munkások szét
széledlek és Pierre Leduc bezárkózott szobá
jába, hogy közeli diadaláról és világraszóló 
dicsőségéről álmodozzék. 

Pierre íróasztalánál Olt s a villamos 
lámpa lényénél remekműre különböző szel
vényeinek vázalatait nézegette. Az asztalon 
hevert az államtitkár sürgönye, melyben ez 
tudatja vele, hogy a szépművészetek minisztere 
másnap M.-be jő remekének megtekintésére. 
Pierre már látta a miniszter barátságos mo
solygó arcát, mellyel mesterművéhez, a nem
zeti építőművészet dicsőségéhez gratulál s 
lelkét eltöltötte a büszkeség. Végre legszebb 

_álma_művészi ábrándja megvalósul s ő le
szedheti annyi átvirrasztott éj, fáradságos ta
nulmány és gondos munka édes gyümölcsét. 

Ábrándjai közben egyszerre megmagya
rázhatatlan izgatottság fogta el. Holnap korán 
reggel megkezdik az állványok szétszedését s 
a kkor ellenei nagy bosszúságára ki fog tűnni, 

hogy számítása helyes volt, hogy az óriási 
kupola emelése nem megoldhatatlan feladat 

De csakugyan helyes volt-e a számítás 
és a falak megbírják-e az óriási súlyt, meiy-
lyel a kupola rájuk nehezedik? 

Pierre Leduc izgatottan előkereste ter
veit, számításait s pontról-pontra ojra át
nézte. Egyszerre elhalványodott és minden 
tagjában remegni kezdett A számításban hiba 
volt, egyszerű Osszeadási hiba, egyetlen ala
csony, számjegy, jnely azonban a sor végén 
óriásira emelkedett A kupola súlya egy tized
résszel meghaladta az oldalfalak ellentálló 
képességét Ha holnap az állványokat, melyek 
a falakat tartják s melyeken részben a ku
pola is nyugszik, megbontják, a világcsodának 
készült remekmű menthetetlenül összeomlik. 

Leduc kétségbeesetten bámult a vilámos 
lámpa vakító fényébe. Agyában és szivében 
hevesen lüktetett a vér. Djra átnézte a szá
mítást Nincs mentség sehol! Holnap alkotmá
nyával együtt hírneve, dicsősége és jövője is 
összeomlik. 

Pierre fázva felemelkedett Magára vette 
felöltőjét, eltávozott a szomszéd szobába rövid 
idő múlva viaszkosvászonba bnrkolt nagyobb 
csomaggal visszatért 

Azután halkan kinyitotta az ajtót s a 
sötét folyosón át, lopva kisietett a korom sötét 
éjszakába. 

Félóra múlva tüzilárma verte fel M 
lakosaágát A tuzifeny a kiállítás területe felől 
világított Az iparcsarnok belső állványzata 
égett. 

Az őrök mélyen alhattak, mert mire a 
tüzet valaki észrevette, az egész állványerdő 
lángba állt Az oltást épen meg akarták kezdeni, 
mikor a kupola, M. büszkesége és Leduc 
remeke óriási dörejjel összeomlott s a lehulló 
törmelék ezerfelé szórta a tüz izzó zsarátnokáL 

. Hetek múlva, a törmelék eltávolítása 
köfek és égett gerendák alatt megtalálták 
Pierre Leduc félig megszenesédett holttestét 

Ma: ZsMáa TOatss. 
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megvalósuláshoz közeledik. A német lap 
szerint maga X. Pius pápa vette kezébe 
á reform, ügyét és a Londonban össze
ülő kereskedelmi kamarák kongresszusa 
elé terjesztette az ügyet, miután az uj 
naptárt már január elsején szeretnék 
életbeléptetni. 

A terv egész terjedelmében a kö
vetkező: a 365 napos év 4 évszakra 
oszlik föl, minden évnegyedben lesz 91 
nap, .azaz 13 hét, összesén 364 nap. 
Minden évnegyed 3 hónapja közül az 
első kettő 30, a harmadik 31 napos 
lesz. Az év utolsó vagyis 365-ik napja 
pedig dátum nélküli újév napja lesz. 
Miden negyedik évben a szökő év 866-ik 
napja nem februárban, hanem június 
3Ű: £w jutiüs f-je között- szintén rrrmt; 
dátum nélküli nap. 

E reform révén február teljes hó
nap lesz, az egyes évszakok közt pedig | 
egyenlő lesz a napok száma. Hogy az | 
átalakítás teljes legyen, szükséges, hogy 
minden évszakban a megfelelő "hónapok ! 
egyes napjai a hét ugyanazon napjára-
essenek, ez megvalósítható már a kö^l 
vetkező 1911. évben, amelyben * január | 
elseje vasárnapra esik. Az újév napja j 

-«—szerint mindig vasárnapra esnék, 
amelyet nem vasárnapnak, hanem egy
szerűen »ujev napjának* neveznének, 
január elseje pedig hétfőre, minden 
évszak utolsó napja a igy Szilveszter 
napja vasárnapra esnék. Január.ápniis, 
július és október elseje .mindig hétfőn, 
február, május, augusztus és november 
elseje pedig kedden- lelnie. 

Ez a normálnaplurtehát. mely min
den évben ugyanaz lesz, igy alakul: 

GYÜMÖLCSÖK, 
nagy és kis mennyiségben; asz 
tali knkorica s mindennemű friss 
főzelékfélék nagy és kis mennyi 
ségben a legolcsóbb árban besze
rezhetők ugy lakásomon (Kórház
it. 15.) mint Dömölkön levő mü-

éssetemben (Polcer-léle kert) 
Kérem a n. é. közönség szive.-, párt

fogását jól ismert virágkötészetem iránt. 

Csokrokat, koszorúkat elovirágbol 
és tzobidisiitésekre szolgáló ma-
pálmákat ezentnl ia versenyárban 
készítek. 

- • ' Kiváló tisztelettel • 

Mór Gyula, mükertész. 

H Í R E K . 

Húsvét napjának elhelyezése okoz 
egy kis nehézséget. Húsvét ünnepe 
március 2"J. és április 25. közölt vál-

-tozik, a közép április 8. E nap az uj 
naptár szerint hétfőre esnék, ami lehe
tetlen. Vegyük a legközelebbi napot 
április 7-ét. E szerint húsvét ünnepe 
valóban azon napok egyikére esnék, 
amelyen Krisztus L'runk kínszenvedése 
és feltámadása történt. Egyesek számí
tása szerint az Üdvözítő halála 7-ére 
esett, igy húsvét a lehető legmeg elelőbb 
napra esnék. E nap az uj naptárban 
április 7, vasárnap. 

Előnyös lesz ez az áttekinthető, 
egyszerű naptár a kereskedelmi, a nyil
vános s a családi életre Az ekként 
reformált naptár lehetővé teszi, hogy a 
római és görög katholikus szertartasuak 
ünnepei összeesnek s a gyakorlati éret 
egyéb nehézségül .is egyszeremmdén-
korra megszünteti. Ki-ki könnyen meg
jegyezheti, hopy a nőnapok egyes nap
jai a hét melyik napjára esnek. 

- A kerület papságának tisztelgése az 
' nj apátnál. A Kemenesaljái esperesi kerület 
j papsága f. lm 11-iken tiszteigeit teljes .-zám-
" mai Hollósy Ruperl, uj dóraöUi apát elölt. 

| 'A.díszes testületet Palinkas Géza esperes ve-
| zette ;iz uj apát elé, akit keresetlen, szívből 

jövő szavakkal üdvözölt mint a kerület 
doyenjei, szert tett, tisztelt leiki vezérét. A 
küldöttségei az uj apát vendégszerebi aszta
lán lattá ujra. almi kölcsönös üdvözlésekkel 
ismételtek meg a nemes lelkek kozós. ohaju-

j . k a l , hogy az nj, b-ilc-. tapasztalt.' szelidíefku 
1 vezér alatt OlldölUölk es vidéke az utaz 
i magyar szeretet. kölc-Miös 'barátság es a lelki 
i riinsztalódásnk szentelve legyen. 

Halálozás. t»zv; Dinkgreve Hermanne 
| meghalt 75 éves 'korában augusztus K'-én 
I Pápán. Az elhunytban lelelös szerkesztőnk az 
j_ édesanyját gyászolja. 

Házasság. Major László földbirtokos f. 
ho 0 an taitoit.1 e.yhaZi esküvőjét a kisom-

' lyoi templomban Tulok Ilona úrnővel, néhai 
i Tulok Benő v. orszgy. képviselő és földbirtokos 
! lányával. A szllk családi körben lefolyt egyházi 

üim-pelynel tanukként iléfin Lajos d r é s P o r -
, kolab Mihály dr. szerepeltek. 

Kardpárbaj Celldömölkön. Alig simul-
[ tak el a néhány hét előtt lezajlott párbaj 
I szenzációjának hullámai, már ismét hasonló 
| szenzációban volt városunknak része. — Dr. 
: Szekeres Pál ügyvéd és dr. Hubert János 
I ügyvédjelölt egy járásbirósági tárgyaláson 
1 történt összeszólalkozásból kifolyólag e hó 
| 9-en reggel 5 ó rá t i r a Grlffiszálló külön 
í termében kardpárbajt vívtak, amelyen mind-
! járt az első összecsapásnál mindkét fél felső 
: karján könnyebb sérülést szenvédett,.mire az 

orvosok a párbajt beszüntették. Az ellenfelek 
nem bekültek ki. • , 

A kath. Legényepylet nyári mulatsága. 
A mult;vasárnap folyt lé a* kath. Legényegy
let mulatsága.a .Korona- kcrthelyisegeben.— . UiieKoszorucmajai a i\oi 
A~ ihnlnfáBf'P.' » h f lv"s idfliáráa dacára szép j amely áz előjelekből itéli 
számú közönség | | á u \ e g j b e es a kora hajnali l .kezik. 

órákig a legjobb kedvben együtt maradt —• 
A mulatság folyamán sorsolás alá került egy 
cukorból készült virág-kosár, amelyet az alelnök 
neje, Takács Györgyné nyert m»g. 

^HelOlfizetteX: Özv. Szőgyény-Marich Fe-
rencné, Hollósi Rupert 20—20 K, Gácser 
József 12 K, Maróthy László, Raffel Mihály 
10—10 K, Rőh Pál, Nagy József, Takács 
György a-r-á hV Klaffl Gyula,. Klaffl Sándor, 
Szarka József, özv. Deim Sándorné 4 — 4 K, 
Takács Márton, dr. Hetthéssy Elek* Maitz 
Antal (Pápóc), Göltmann Bódog,—Somogyi 
Aladár, Jíuvák Ferenc, Zsoldos Erzsébet 
3'50—3 50 K, Rácz Endre, Luncz Alajos, 
Mészáros János, Bognár János, Patyi Jónás, 
Pinger Ferenc; Szalay Géza, Dinkgreve Nán
dor, Stubáu Gyüláné. Farkas János, dr. Géfin 
Lajos, özv. Takács Ferencné, Baranyai Béla, 
Pálinkás Géza 3—3 K, Bisiczky András 250 
K, Mizeri Sándor, Horváth István, Laluk Fe
renc. Barns. Imre, özv. Tory Györgyné, Sehmi.lt 
József, Hauler János (Sárvár), Varga György, 
Németh Márkus. L'jcz 'András, Markorits Ar
nold, Zechmeister Viktor. Szabó Imre. Szagán 
János, Szita György, özv. Zsigmond Istvánné, 
özv. Krausz knácné 2—2 K, Smauzer I-ajos, 
id. Reich Imre, Berkes János. Rosta Alajos, 
Németh Ferenc, Tompa Sándor 150—Ián K, 
Varga István 1'40 K. Angyal Pal 1-JO K, 
Szalay Ferenc. Ferenczi. Lajos, Szalay János, 
Steiner Rudolf, ifj. Reich Imre, Kocz Józsel, 
Gerse János. Reich István, Nagy János. Bla-
zsur Lajos. Balogh Mihály, Loránlh Gyula, 
Tóth Sándor, Szabii Károly, Hary József! 
Maun Ede, Véndler Lajos 1—1 K. Klaff! Kál
mán, özv. Szabó Lajosáé, Németh László, 
Polczer Dezső. X. X.. Venesz Sándor, Bagos 
Ernő, Szalay Lajos, Scher Gyula, Spath • Jó
zsef, Kovács Sándor, Barabás Ernő, Almási ' 
János. Szalay József 5 0 i 5 o *. Menyhárt Fe
renc 20 f. Kovács József 10 f. — A felül-
fizetők fogadjak ezúton is az egyesület hálás 
köszönetéi. 

Készén t. Ifj. Vass János helybeli cuk
rász a r. kalh. legényegyletet nyári mulat ága 
alkalmából kisorsolás céljából remek cukor-
kosárkával ajándékozta meg. Fogadja a nagy
lelkű adakozó kitflnö szaktudásra valló aján
dékáért az egylet hal_ás köszönetét. fia« Já
nos, elnök. — • 

Vasúti lásslószeatelésea feiüi6zettek: 
IJerjelendy Gyula (M.-Gencs) 10 K. Dr. Nagy 
.fanos ih'.-Valh- ő K, Horváth János ÍK.-Ma-

:gasi i 7 K, mely összeget előző kimutatásunk
ban már közöltünk, de téves leadás folytán 
Kemenesmagasi heiyett Rohonc szedetett. 

Adóelengedés. Ahol a szőlőt súlyos 
csapások érték: jégeső, árviz, fagy, peronosz
póra, rovarkár, stb., a károsult gazda köz
tudomás szerint a községi elöljáróságánál a 
káresetet annak megtörténtétől számított nyolc 
napon belül Írásban bejelenti és kéri a mél
tányos adóelengedést A rovarok által okozott 
károkra nézve a bejelentési határidő az illető 
év ugusztus eleje. Ha a bejelentett kár va
lónak bizonyul, ugy a kár nagyságához mér
ten a szőlősgazdának az illető évre eső adó 
egyharmad .vagy kéthármad részét, sőt., ha a 
kár igen nagy, az egész összeget elengedik. 

Tánckoszorncska. GryiésMiann Józ.-efné 
tánctanilónő ma este tartja- növendékeinek 
tánckoszórucskaját a Korona nagytermében, 

ikerfthnek iger-
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Emlék-bélyegek. A király ez évben tölti 
bé életén»k nyolcvanadik évfordulója!. A j 
i iigyjelentóségfl évforduló ünnepléséből a pos- ] 
tahitézmeny is kiveszi a maga részét olyan-
'orrain, hogy a levélbélyegek külső alakjának | 

• i 'eiglenes megváltoztatásával jelét adja hödö- ' 
latinak. A levélbélyegekét ugyanis megváltoz- j 
i i j á k ugy, hogy a kereteket megnagyobbítják j 
• - ugy az alsó, mint a felső-megnagyobbított I 
szegélyekre 1830., illetőleg 1910. évszámokat 
ír mtaljak. A levélbélyeg négy sarka megfe-
Jelöleg díszes lesz. A bélyeget először auc-
IN án bocsátják ki es a bélyegek eladása 
niindaddu tart, amig a készlet nem ér veget 
A levelb'iyi'zek minden postaküldenény dijá-
zásaképpen fölhasználhatók és 1910. év végéig 
maradna*, e, vényben. 

A Kemenesmagasi-i ág. ev. nőegylet 
folyó évi águsztus bó 20-ikán a műkedvelő 
ifjúság szíves közreműködésével a Z-iray feie 
vendéglő helyiségeiben hangversennyel és 
szavalattal egybekötött táncmulatságot rendez. 
Kezdete délután fél 5 órakor. Helyárak sze-
mélyjegy I kor, családjegy. 4 kor. A mulatság : 

'.tiszta jöyödelrne az ev. nőegylet javára for-.1 
dittatik. Műsor: 1.1'rológ.A gyermekért; előadja | 
Magassy bajos. •>. Fájó emlékek, énekli S iágu | 
kir. 3. A örii:t. I'etöfy Sándort"., előadja I 

H. óidy Jltk!os..'4. Duett, eloldjak: hegedűn.' 
Gáncs A.-ni >r. flótán Gyöiffv 11. la. 5. Kávé, j 
riőadja Si 'nyi Ida k. a. t>. I.lök.]':T.d vegén, 
kurta koic.-uii 7. Ihlett,' éneklik I.Vilffy'f 
Mihály és Smideliüsz Sándor. 8. Jh az a--/.nv, ' 
előadja Uágn-sy Anlal.'9. Ilajmüvé-z: Tria'.og, 
előadjak, II rva:h Alajos.ilj. Me.-t'riazy Antal I 
éa Kiss Gyula. lU. Xepi al egyveleg, .••fa. j a j 
. i sar. m 

Keghvo A rOnückj H'JU-I.I egye-ület 
I. hó 2U»iia István király napján, tancumiat- i 
-aggal, vil •.j.o.-.ava'. rzerpenttn — konfetti i 
dobással é.ybekötötí 'műkedvelői előadást 
i n d r z Színre kerül az iEriKiJi királya.* 
Itelépődij: >z. nie.yj. gy I . I.. v 1 K II . hely 
ön fllier a:;.~;y -ÍII IIÜT . 'S 'aTíc^j-' :;. 
a -zinelőaii.'i-pedig este •> .rak..r kezdődik. 
A úszta jo edelem az egylet könyvtara javara 
lordittatik. 

Színeszet Celldömölkön. Kis.. Árpad 
színtársulata, amely a I . ev elején o|v nagv 

™ -ikeiiel-rmr.iW.-'-í'. vrmssvitikbwn — H H H ' . ^ . 
lesülünk — ismét, ellátogat hozzánk, a terv 
szerint 12 i l ' . ' i d i i tartusára. A 'arsiila; t :-
kara e héten j . . r t itt nerb'tgvujte.-. eeljaM -s 
kijelentette, hogy nem fognak sémin .. • l i -
dozattól visszariadni, ho_y vár >5mik közön-
ségéúek, amely legutóbbi ittlétük alkalmával 
oly élénk pártolásban resze-i e:ie; V/t «•.•.•-
Il lUllinilil. lo l ipiiiii il ipnim' ..| iiipoit . .„». 

A 12 elóada- m ű - T a r a következő darabok
ból tervezi: Xai j iiiamii,- — Gasán.'.va. 
0 isitos, — -I.ux m.i.ru . i . ja , —-.Bőregér 
••••érettek; .— Kis cukros, — Kttrnzstó, — 
..mcs eivámo.h, valója.? — Kísértetek^ — 
1 rael, — Dótuvai nábob leánya, — Sári biró. 

— Volt alkalmunk a tarsul.it kiváló te-
| 'tségét annak idején- megismi rnun'k. — hisz'-

ük, hogy a műpártejó közönség méltányolni 
i gja szinészetnk •igyekezetéi es isim t a kellő 
p 'r loláshan fu.'ja őket MVST^UHHÍ '— \f 
• :'.ulas 10-an; kedden este lesz a .Gritf. 

[• Izraelita flnnep. Izraelita polgártársaink 
ma tartják a második jeruzsálemi templom 
pusztulása évfordulójának bőjtjéL 

Esküvő Kovács Gyula budapesti lakos 
f. hó 9-én délután tartotta egyházi esküvőjét 
a dömölkl ev. templomban Beiikő Idával, özv. 
Benkő Pálmj leányával. Az esküvön szép kö
zönség vett reszt. 

Brutális kocsis, öcheid! Antal vendég, 
lős 6 éves Ferenc fiat. Mayer. Lajos kisköcski 
bérlő kocsisa, mivel az ői csu.Mta, ostorával 
megcsapta és rajta 0 nap a la juyogyuió .-e-
rülést ejtett. A brutális kocsist feljelentetlek 
a jara.-b.roragn.il könnyű testi - sértés miatt. 

Véres verekedés. Németh István kört-
velyes majori iakoa regen ellenségeskedésben 
élt Borsodi Gábor ottani lakossal. A mult 
pénteken összetalálkozott a ket haragos és 
Németh a szóváltás hevében ^asvillat ragadott 
aniellyel H..o-oiht n-i- ineL'.ebyzte. IIQLV rajta 
az orvosi vélemény szerint 15 napon belül | 
gyógyuló Sérülési -ejtett. Az ügy folytatása a 
járásbíróságnál-l.-z. 

Borbély-üzlet átvétel. Xa-I Gyula hely
beli borbély ésvfodrász-linlhelyét ehéleii velle 

.át Horváth József és áz; ujjaa :akilva. moder
nül berendezve a közönség rendelkezésére bo-
c-átotta; . • ; " " • . ' • ' . 

Egy pályázat eredménye. Gr. Batthyui.y 
Ervin által fenntartott 'elemi iskijaben Bőgő-
b-n a megiiie-edet: tatiii -i áliásra a pályázat 
augus/tts l i w n (oly le es 54 tanító pályázott, 

• • ••Thsyálat yláTiealiázai taleaiüJÉafaa. 
A K-I l i . j o.osh.izai i askere-kedők- gázmotora 
által szereiic--:!mUjarrk -vac-inas miau aug. 
Téti kiszáll lí.riíia Elemér vizsgálttbiiVi a 
hivata.-- VÍZSJÍH al megejt-.-.• \ .•..••>. .V rizs— 
• a o l i T ' iiiejjeieiil a. km áiMnfihmlyhj/B, majd 
kihallgatta azon szemicsjflIenXemeth kovács-
inast |s. aki n i - - eszméletnél Vull f.-lvet.-. 
tett mindenről jv-gyzőkönyfel. Kit >rhel mu
lasztás, vagy goiiditlanság, azt az iratokból 
ke-r.bli lehet in - : : Arr.. A beteg laza-, mar-

Zászloszentelés. A Jánosházai Kath. 
Kör 1910. évi augusztus hó 20 án ziszlószen-
telési ünnepélyt tart. A zászlóanyai tisztet 
özvegy - Tóth Ferencné. úrnő volt kegyes 
elvállalni. Felfilfizetéseket- és postai küldemé
nyeket hálás köszönettel fogad és hírlapban 
nyugtáz a Kör elnöksége. Az ünnepély sor
rendje: 1. IX e. léi 8 órakor gyülekezés a.KÓ'r 
helyiséeelien i kaszárnvaeBületl, mely után a 
koszorus-.lá lyok hivatalnak egybe. 2. fél 10 
órakor felvunnlás a zászlóanyához; hogy öt 
TjWf..lv.mnlii-ni i Inmplomhn lj.-6rjö|j yo 

Illek fi 1 nála 
nelleti iigyin".fc.".ket. uJá-

• -I'tn.uk Warasit;.,s.ira >r/i/7-
Ttiwj-' ablakredónv . \ ara 
Zichy JeiiiVutca hí. h o v á 
~ - megrendele-ek ili'ézen-

S7ülh>-«zin-terrnébeh: 

-vaiiy. .- ictot; 
Magas 

Zdkal kel— ab 
Ihiger Simon 
lt;..l.ip.-sl: ló 
írásbeli ajátih 
u.'k. -

Magán mütárlat. I'ompás miivészi kepék i 
1áttnrt(ik. olajíe-timnyek, pi-d-ik-k a Baross! 
ter :t -z I I . emeletén megnyili rnagánmülárla- | 
'•'". Kint ki'd ltok ki aroi.tí c-; k uagvuevü : 
terlataj leslök -zerepeinek s a közönség itt I 
• Ic-obbaii :z--rez)i-:ib»M>iititmagánál a fe-:"ne| I 

A t.ulat ! Másának lepfs<ebb díszét, a képet 
bil imkor dijtalaiiEi! megtekinthető. 

Országos vasár . A Bertalani orszks , 
vásár J.m.eJiazán aujínszUii 24-HI lesz. 

Községi iskola Kelődén. Keféd község, 
rn-n nincsen és nei iy- ís ' volt eddig Iswila. A 
kőzség.00 láukfilelese a szomszéd faluba, a 
zalaraegyii Zalaerdőd közséabe járt iskolába. 
Miinhogy ázirtman Erdőd/iek senkiseTn fizetett 
az i.-koa^r: h-zzajarulast ,< az ottaid kath. 
iskola ImiUL-y t- térzgnfoittá vált, áíTrdődjek 
megtagadt . iaz r^gederjft alilióz. hogy a kg. 
ledi gyerekek odajárjanak iskolába. Erre a 
varmegye k'ö/izázcatasi bizottsága 'tegnap' tar
tott UleM-n kötelezte Keled községet, hogy az 
iskolakötelesek iskola/látásáról azonnal ton-

teljés 

órakor ünnepélyes' szentmise és szentbeszéd. 
4. Kivonulás a templomtérre és ott szegbeverés. 
5. Visszavonulás zeneszóval a főutcán, hogy 
a zászlóanyát házába kisérjük. 0. D. u. G órakor 
gyülekezés a Kör.helyiségében [kaszárnyaépü
let) és onnét 7 órakor indulás a -Fehér lo. 
véndé'gíó.kérthelyiségébe és ott tánc virradtig. 
Tánchelyiségről rossz idő esetén is van gon
doskodva. 

Football-verseny. A Jánosliázai Football 
Club folyó évi augusztus ho"27-en a vásártéren 
Athlelikai es Football-verseny t ' rendez. Kez
dete d. u. A órakor.. A verseny tiszta jövedel
me a laivutenni-z pálya javara fordittatik. 
Kedvezőtlen idő esetén a verseny folyó hó 
2 s-ati tartatik meg. Felülfizetések köszönettel 

: fogadtatnak es hirlapilag nyuztáztaiiiak..Műsor: 
• l . Imi méteres síkfutás.- juniorok részére. -J. 
i•Kötélhúzás. : i . :>--óii méteres " staféta futás. 
• i . Távrugás fintballal. 5. lóüraélérea síkfutás, 
.. - v f l " - '••-' i - . - z . f I'.. 'Tavdoiia.- ftiies-lalidtjval. 

7. 2I»I méter-s sikfutás:-8. Sulydobas! t>. 
i M.ag.i.-u.ra-. 35ÍI uie'..-r.-- -ikfu'a-'. I I . ' 
' Távugrás. 12. A két.ciimbináli c*apai footbaH 

llierkö/l-e. - , -
Noi fodrász. A hajvisele.-nek' epén ugy, 

mint az öl'ozköd- -t ek. me.iai a diva'ja s 
hogy valamely uri nő iinkep frizürálja magát, 
épeii olyan fonb.s, mi-.t a ruházat érdese. 
Az előkelő tiöi közőtis.'-: elibeni tgeiivein. k 
kielégítésért" varosunkban ujabban egy női 
fodra-.- teféped--!! ni"... aki ily munkáknak uri 
házaknál leendő végzésére' vállalkozik, ezen-

•• 11ii11• • i t >ii. i i_iu e»l.iiv.ö. lanc-
inulatsag alkalmával i - vállalkozik divatos..' 
fo.lra-.: munkákra. Címe: MUUer Hermina' 
Ki- utca 5. s . HeitekkeT-fi'Ie ház.': 

Terjed a tüdóvész. Magyarországon'ez 
évi január hóban .íu'oerk'ub'zi-b'u. elhalt bs"4 
esyen. Ürszáares7, illetőié.- törvényhatinág 
szerint c-oportnsitva ezen halal-setek a követ-

<*ezőleg oszfoúfll ineg; Á llaua jo|,l,partj.-m: 
Baranyavárinegyene: 8* 1>. c-ét 17. Fejérrae-
gy-ben 51, Sz.'-ke-V.-h.iv.irt 12. G'yörm.-gyébeii 
33. Gyön".!- 20. Kom.-.rnminegjeben 50, Ro
már, inban 4. M-onm. gyében 28. Soirogy-
ni.-gyei.,n in;). Soprohmegyében 64, Sopronban 
11. Toln.miegyebén 79, Vasmegyében 123, 
Veszpr, mm gyében 69, Zamme^tyében 140, 
..-•/ si :i >>.1. A Duna balpártján 575, Duna 

Tisza Wtaéii 1 < Í:Í:Í. Tisza jiibbpartján 4.1«, 
Tisza balpai'-an i ' . J í Tisza-Maros szögleten 
669, Királyhágón tV.in, Fiúméban 19 .Hor
vát S.-lav.iiii rsza.ban 879. 

doskodjek éa-kétéven belül 
fsk' ilát-allituin- W. ~ ~ 

községi 

Szerkesztői üzenetek. 
B. és L. - Mi az oka Jio.-szu hallga-

ta-üknak ? H t j . . 
*• — A lapot az elmúlt hetei: img-

uiditoüuk. — Levelemre választ mikor kapok?-
R. Pál. — A tárcát megkaptuk, 1ie!v-

s^ike i.natt azonban csak a jövő héten kö-
zölhrtjnS. 

Nem közölhetők: Kernele.— Harmad
éve- jirep.. - Erna es EdKh. — Visz.inliáta--ra! 
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C S A R N O K . 

A napié. 
• Ma : BéciT I l t r i l . " 

A méltóságos és valóságos-belső titkos 
tanácsos ur körúti lakásában lábujhegyen-jár-
kél a fényes libériába bujtatott Jlelédség. 
Orcáikon olt 01 a jól begyakorolt' szömörü 
aggódás, mögötte pedig elbújva titkos közöm
bösség. Mi közük nekik ahhoz,hogy a méltó-
ságos ur lazbetegen letreng puha vánkosain? 
Uj helyről gondoskodni még van idő, az or
vos ur azt mondta, hogy egy kis meghűlés 
az egész, valahol az isten háta mögött az 
erdélyi határszélen fázhatott meg, ahol áma-
gas kormányt képviselte egy vicinális ünne
pélyes megnyitásánál. Amint onnan hazakerült, 
ágyába dőlt és fel se kelt máig. ' ; v 

A nagy ernyős lámpa kéken hulló sugarai 
misztikus fénnyel vonják be a szobát s a 
kékbe játszó falon szeszélyesen vibráló árnyé
kot vetnek az ide-oda mozgó alakok: a ter
metes méltóságos asszony, a száraz, hosszára 
nyúlt orvos az ő lelógó pofaszakálával, mely
nek falra vert árnyéka mozgó vitorlának lát
szik és az orvosságos üveget tartó inas. 

Az orvos fontos komolysággal csóválja 
a fejét és tapogatja a méltóságos-beteg uteret 
a baj hirtelen rosszra fordult. Ezelőtt egy 
órával méz semmi veszély nem volt, a beteg 

„ vigan beszélgetett a méltóságos asszonnyal, 
aki éppen toiteiljet jiiulatta bt^-amtt m mai-j 
bálra vett fel. Hogy, hogy nem, a láz egy- j 
szerre csak emelkedni ^kezdett és egy óra 

apja ágyához, szája szegleteben leányos sze-
pegés, szeme-mély tüzében egy eltitkolt érzés, 
mely ki-kiszökött onnan, majd ismét vissza
búj , de amikor kiszökött, oly bantolag hatott 
ugy meghazudtolta azt á^gyermekarcut, kéklő 
ményprszágot és a lehér ruhát, az ártatlan
ságnak örökszép jelképét. 

A niehViságos beteg odanyujtá kezét s 
kigyúlt halvány arca, amikor kis leánya rá
lehette" csókját. 

•—Szép vagy kis leányom, szebb vagy 
mint bárki más, ragyogni f..g-z édes, ragyo
gásoddal elhomályosítod az e^érz nagv fényes 
bált. Gizike bámuló szemei kerekre nyíltak s 
megvillant bennük a fájó lemondásra hirtelen 
jött vágyakozó reménység. 

, — Hogy mehetnék el bálba, papuskám 
mikor te beteg ragy ? 

— Elmégy kis leányom, készülj fel ria-
jraar, el fogod homályosítani szépségeddel 
I TalamennyiU uem vagyuké én_ olvan-betege 

hogy az en kis leányom ártatlan örömét meg
zavarjam. 

Itt egy köhögési roham félbeszakította 
a méltóságos ur beszédét s ez a köhögés 
mindig erősebb, mindig kínosabb lett, de Gi
zike már nem hallotta. Örömtől kigyuladt 
arccal szökdécselt be hálószobájába, abba a 
lehér szentélybe, amit lérfiszem meg nem 
érintett, ahová csak lopva jar a képzelet'és 
imádkozni a vágyakozás, 

j * Nem is képes férfielme elképzelni, hogy 
j néz ki egy fiatal leányka hálószobája, mennyi 

ártatlanság fér be e kicsiny helyre, mennyi 
édes almot, eltitkolt sóhajt, ébredező szere 
lem vágyó gyönyörét 115 élnek el azok a fe-

. I bér, kék vagy rózsaszín kárpitos falak, 
alatt ott. állt, ahol a tudomány mar megcsó- 1 G j z j k e h j r , e | e n rall(!ara

F

kap(a , k ö n n r 0 

v.-lja a lejét. j b á | j M o M ^ s a m j | T e n 

A méltóságos asszony arca elborult, fel
hőt vetett rá az aggodalom, a szerető anya 
aggodalma. Nem attól félt, hogy árva lesz a 
kis Gizike, egyetlen gyermeke, mindkettőjük 
szemefénye, mert ez a hirtelen jött változás 
a legédesebb örömtől fosztja meg: nem me-
bet a balba, az r l i f l rfg rárt b r l ' l i 

A beteg lassan felemelkedett, lázas te-
• kiutete keresni látszott valakit: 

— Merre van Gizike? — Látni akarom 
jól néz-e ki báli ruhájába? Jól áll-e rajta? 

A méltóságos asszonyban megvillant az 
.. 1T anyai büszkeség csodás fénye, annak az 

anyai büszkeségnek, amely a szépség, jóság, 
és tökéletesség mintaképét egy lényben látja 
összpontosítva: a mosoly azt mondta, szép-e, 
jól áll-e Gizinek a báli ruha? Mit feleljek 
erre, hisz ez oly természetes dolog. 

— Ide hozom — s a szája körüli mo
soly azt is hozzátette hang nélkül — aztán ámulj. 

A méltóságos beteg szeme rátapadt az 
ajtóra, amelyen az asszony eltűnt. 

A tudomány embere rosszalólag csóválta 
a fejét: 

— Nyugalom méltóságos uram.nyugalom. 
Különben semmiről sem állok jót. • r 

Szerencsére felnyílt az ajtó s kijött a 
mamájától vezetve: az édes kis Gizike. 

ügy nézett ki hófehér ruhájában, mint 
hulló hópehely sötét éjszakában. Hamvas szép 
orcáján ragyogott a himpor, sötétkék szemé
ben fénylett a menyország, bársony szemöl
döke miként a szivárvány, ivet rajzolt a kék 
menyboltozat feíelL Félénken közeledett az 

gyorsan jött, ugy 
akart távozni, mikor tekintete az ágya mel
lein aranyozott mahagóni fából faragott kis 
asztalkára esett, azon fettldt egy kék könyv. 

Kék bársony vojt a táblája, aranyból 
vert rimer rajta, fehér velin a papirka s fe
kete betűkkel irva bele egy fiatal kis leány 

j minden gondolata, szive vágyódása, lelke óha j 
tása; szóval ez a kicsi jószág az állandóság 
Színébe burkolva, ez az édes napló volt az ő 
egész világa. 

Odalépett hozzá, ajkához emelte s rá
lehelte csókját, azt a szűzi lehelletet, amely
nek perzselő hevét nem érezte még más, csak 
a papa, mama, meg az a kicsi könyv. 

Felnyitotta, aztán Írni kezdett ott, ahol 
elhagyta, szapora betűkkel, görbe, dőlt so
rokkal : 

.Február 12-én este 10órakor. — Nincs 
a világon aranyosabb papája senkinek, mint 
nekem, a kis Gizikének. 

Szegény papa beteg és mégis elenged a 
bálba, nem akarja megrontani az ő kicsiny 
leányának nagy örömét. Ez az első bálom, 
ma leszek nagy ieány, én leszek a legszebb, 
én táncolok legtöbbet és a papa oly jó, hogy 

k i se mondhatom. — Pá, édes kis naplóm, 
majd ha hazajövök, elmesélem neked, hogyan 
mulattam, mennyit táncoltam és ki volt a 
legszebb.* 

Azután felszökött fürgén, ruganyos lé
péssel , pihegő kebellel sietett ki. — ki a 
menyországból a siralom völgyébe. 

Mig Gizike naplóját irta, az történt, 
hogy a méltóságos ur testéből elszállt a lélek 

egy jobb világba. — Ahogy Gizike megtudta, 
mi történt, fekete lett előtte mmden, meg
tántorodott A gondos mama gyengéden átka
rolva vezette vissza szobá|aba 

— Maradj itt leikein, — monda be
cézgetve— pihend ki magad, nem neked 
való látvány ez. 

A magára hagyott Gizikéből kitört az 
elfojtott zokogás. Lehajtotta fejét patyolat 
karjára. A körinvék" patakként folytak az ar
cán. Könnyes szemei egyszerre c-ak ráesnek 
naplójár». Görcsös zokogás közben tollat fo
gott s beleirta szive érzését, gondolatát, á 
melybe belelehelte egész leánylelkét. 

— En édes Istenem, van e boldoglala-, 
nabb lény ezen a világon, mint én. hogy ép
pen ma kellett a papának m ghalni 

NYILT-TÉR. 
( E rovatban kötlöttekért a izerfceazl&Wg feitltW^'t 

- nem Tállal.) ' 

Nyilatkozat. 
Ámbátor én egy, fegyveres kiállással 

elintézett lovagias ügy végleges befejezése 
szempont jából egészen lényegtelennek 
tartom és velem együtt lényegtelennek 
tartja'.minden urr ember, aki áz ilyen 
ügyhöz ér t . hogy vájjon a párbajt vívó 
felek közül ki mennyire, vagy ál ta lán 
nem sérült meg, mégis, - mivel ugy a 
Vasvármegye pénteki s z á m á b a n , mint 
egyes fővárosi lapoknak ugyancsak pén
teken megjelent számában a párviadal 
lefolyásáról téves h í radás jelent meg. 
azok részére, akik baráti érzelmeik nyo
mán egészségi ál lapotom iránt jó indu
latú kérdezősködéseikkel e lá rasz tanak , 
a tiszta igazság é rdekében megnyúg la -
tásul elveim el lenére -kénytelen vagyok 
e lap nyílt terében leírni a párv iada l 
lefolyását, amint .következik: 

Az összecsapásnál én t á m a d t a m 
és ellenfelem- jobb felső karjára gyors 
egymásu tánban egy laposvágást é s egy 
élesvágást mér tem. A laposvágás zúzot t , 
az é lesvágás pedig á tmetszet te ellenfelem 
bőrét . Mindjárt erre a megütöt t ellenfél 
is vágott é s kardjának hegye az én jobb 
felső karomat metszette s mert a kard 
hegye a bőrt kissé, hosszabban *vja, « 
gyógyulás gyorsítása é r d e k é b e n azt az 
orvos 4 öltéssel összevar r t a . 

Ez a valóság, ellenben mindaz, 
amit a lapok ezenkívül tartalmaztak, 
téves és valószínűleg tendentiosus hír
a d á s a l ap ján beköve tkeze t t mistif icatió. 

Cel ldömölk, 1910. aug. 12. 

S u k e m Pál dr. . 
OgTvéd. 

Házvezetőnőnek ajánl
kozik jobb házból való 
nő, papi vagy urasági 
házhoz, ki ily minőség

ben már volt. 
Bővebbet a kiadóMyatal 
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ÜZLET-ÁTVÉTEL. 
Th-ztelettel "hozom a n. é. közönség 

b. tudomására, hogy- Celldömölkön, a 
AosstdhJttcában leió NAGL-fele 

borbély- és fodrász-

i|K& üzletet <b^) 
á t v e t l o m és teljesen újjáalakítva. 
moderr.nl berendeztem. 

Üzletemben a tisztaságra és előzé
kenységre nagy súlyt helyezek, hogy t. 
vendégeim legkényesebb igényeit is ki
elégíthessem. 

BrpáriíogásT~térve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

Horváth József 
borbély es fodrász. 

P Á L M A K A U C S U K 
S A R O K 

V É D J E G . R E M 
I TI«HK | 

B O R S Z É K I 
az ásványvizek királya, angolkór 

és vérszegénység ellen páratlan 

gyógyszer Mint üdítő.és húsifö 

itsl a legelső minden vizek között. 

Főraktár Czelldömölkön: 

GATER GYULA UTÓDA 
R Ö H P Á L cégnél. 

1, t 1 •2 lit. 

- 1. 3ti 44 48 64 till. 
t v . vissz. 8 10 12 14 » 

NÉMETH L'ASZLO 
8 

l uri szabó divattermében 
3 készülnek remek kivitelben 

polgári-, papi- és egyenruhák 
jutányos áron. 

r ^ T n r r v i r r o s T r B B -SZÖVETJUTSTÍIC. 
Czelldömülk, Kossuth Lajos-utcza. 

Villamos erőre berendezett 

asz ta los m ű h e l y . 
Tisztelettel értesiteiit a nagyérdemű közönséget, hogy Czell-

döinólkon!'"a r"erencz József-uícabnn levó 

asztalos műhelyemet 
villamerore berendezett gépekkel szereltein fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és hutor/mnkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó mindenféle munk/t. mélyet a legpontosabban, gyorsan 
és kifogástalanul teljesítek. I 

Ugy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villaineróre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik.- ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jeleid. 

v Teljes tisztelettel " 

BERECZ LAJOS 
épület és bútorasztalos. 

gg gg f 
.Nyomatott DinkLirve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában CzHidoinoIk 
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