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1848. március 15. emlékünnepére. 
Sokan vannak ma már, akik két

kedve kérdezik: van-e értelme március 
15. megünneplésének ? 

A magyar nemzet 1911. március 
15-én már 63 fordulóját látja e törté
nelmi napnak, 63-szor hallja, olvassa e 
vívmányokban gazdag naphoz fűződő 
eszmefuttatásokat, ünneplő, lelkesítő gon
dolatokat: de, mintha a 63 éven át 
elszórt mag terméketlen sziklára hullott 
volna, nemhogy a március lö-iki 
programmot megvalósítva látnók, hanem 
még abból is, amit 63 év előtt őseink 
megalkottak, a gyenge utódok számos 
értékes vívmányt veszni hagytak. 

- Nem csoda, ha sokan akadnak, 
kik beleunnak a meddőnek látszó ün
neplésbe. 

,. Pedig nem olyan meddő ez a nem
zeti kegyelet, mint sokan hiszik. 

A Rábának volt egy rozoga 
hidja; igen régi volt már s természe
tesen fából készült. Fennállásának utolsó 
éveiben mind általánosabbá vált a pa
nasz, hogy nem ér már semmit sem, 

minden része törött, korhadt. Be kell 
szüntetni rajt a forgalmat, ujat kell he
lyette építeni. De azért az is, aki pa
naszkodott, gyalog és fuvarral egyaránt 
átjárt rajta, ha utja arra vitte: S nem 
ís'bontották le addig, mig a mostani 
pompás vashid meg nem készült. 

A magyar társadalom életében fe
nyegető számos szakadék, örvény, folyó, 
aradat létezéséről mindenki tudhat. Itt 
csak a legfenyegetöbbeket, mint a faj-, 
nyelv-, varázsbeli széttagoltságot, a ha
talomban levőknek s a hatalomból ki
zártaknak éles szembenállását stb. . . 
említsük. Hol van az a hid, amelyen 
át ez a szakadozott társadalom egygyé, 
erőssé, hatalmassá lehet ? 

Ma még más hidat, mint a szabad
ság, egyenlőség, testvériség hármegy 
eszméjének aranybidját — nem talált 
senki sem. S azt hiszem, bajosan is fog 
találni. 

Ezért van" az, nogy, baT'panaszKn-
ilunk. hogy ez a híd már rozzant, már 
régi, már elkopott, — mégis tsak ezt 

használjuk, ha a szakadék' utunkat 
állja. . . . . ' . . . 

A március 15-iki ünnep megtartá
sával minden évben legalább egyszer 
átmegyünk e hidon s hogy átmehessünk 
rajta, nem engedjük elpusztítani. 

Ma ezért kell március 15-ét meg' 
ünnepelni. Talán holnap készen á|l az 
uj, erősebb, nagyobb, szélesebb vashíd: 
a jogok és kötelességek igazságos ará
nyának hidja; majd akkor elhagyhatjuk 
a régit. De ma még szükség van r á r 

hogy az évnek legalább egy napján ta
lálkozót adjunk egymásnak a faji, val
lási elfogultság, a kenyérharc összes 
utálatosságai, a hitvány érdekek után 
futó ember hétköznapisága, lelketlen 
önzése, ádáz irigysége, szemérmetlen 
cinizmusa, képmutató rátartisága által 
aTkoíott végeláthatatlan posványon át
vezető egyedüli szilárd s tiszta terüle
ten, a március 15-iki ideálok területén. 

Üdvözlégy március 15-ike, nagy 
ünnepe a magyar társadalomnak, mely 

Március 15-én. 
Szabadságunk, függetlenségünk emlék

napján, alkalomszerűnek tartjuk lölelevenilehi 
Micsinay Jánosnak, Petőfi Sándor halhatatlan 
nevű koítőnk Zoltán nevfl 'fiáról elmondott 
beszédéből a következő érdekes adatokat: 

Régi deákkori füzeléim közöli, magyar 
irodalmi jegyzeteimben lapozgatva, találtam 
egy lapon Petőfi Zoltán egykori tanulótársain 
kéziratára, nyolcadrélü lap mindkét oldalára 
irva.'•'•;-,.'.:•.•'•••' •' . :ÍÜ-V 

Felújult lelkemben halhatatlan költőnk 
fiának szép alakja, kit akkor rajongva kegye
letes tisztelettel' környeztünk, kinek leeresz
kedő barátsága bizonyos meghatottsággal 
töltött el bennünket. ' , . ' . - — 

•*' - Petőfi Zoltán a gimnázium hat ósztá-. 
lyát Budapesten végezte, á hetedik-osztályba 

. 1866. szeptember havában nagybátyja Petőfi. 
István, aki :t közeli csabacsödi pusztán gaz

datiszt volt, a szarvasi gimnáziumba hozta 
őt, tudtommal azón célhói, hogy a gyenge 
testalkatú s a mellett könnyelmű ifjú az 
alföldi iskolában szigorúbb felügyelet alatt 
végezze a gimnáziumi tanfolyamot. Igen jól 
emlékszem a sápadt arcú, tűzés szemű tanuló
társra, ki akkor a szarvasi közönség bálványa 
volt. Tárt karokkal fogadták a családok: de 
el is kényeztették alaposan. Mulatságbúi-mu
latságba vitték s igy elvonták őt teljesen a j 
komoly munkától. Petőfi , Zoltán erkölcsileg 1 

íokról-fokra-sülyed, ugy, hogy a második fél
évben többszöri. megintés után az akkori 
igazgató, Tatay^István, őt az osztály színe 
é l ő t t a tanári kar jelenlétében megintette. 

Néhány hét múlva ujabb súlyos kihágása 
következtében az intézetből csendesen elkül
detett. Az utolsó magyar irodalmi óra alatt, 
melyet közöttünk Iflltött, irta jegyzőkönyvembe 
az itt közölt -bucsut' a lap egyik oldalara, ' 
a másikra pedig két distichonL Ima Zoltán I 
költeményei: .1 

ISHCSU. „ . 

Szivünk egymásba nőtt s midőn 
Válunk, szivünk szakítjuk el, 
Ezért fáj keblünk oly égetőn, 
Eltávozom barátaim tőletek! 
J3e hozzátok köt az emlékezet 
S e fájó hőn érző kebelben én 
Megőrzöm hiven áldott képeteket. 

Petőfi Zoltán. 
Szalay halálára. 

Munkáddal tested megöléd, lelkednek azonban 
Égi dicsőséget szerzel s a nevedne.: örök fényt. 

Nagy bűn, ha szerető szüleit, gyermek ütni ' 
merészli. 

S mégis kisánom: üss apádra fiu. 
v . Petőfi Zoltán. 

Az eredeti lapot Jókai Mór koszorús 
Írónknak, mint a Petőfi-társaság elnökének 
küldtem el, azon ajánlattal, hogy azt a Petőfi 
reliqiák közé juttatni szíveskedjék. 

S- — -
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felemelsz- b e n n ü n k e t a z . e z e r n y o l c s z á z -
negyvennyolcadiki eszmék t i sz taságába! 

Cdvözlegyenek mindazok, kiket 
emelkedett gondolatra, fenkölt e lha tá
rozásra , bensősége ünneplés re indit a 
m á r c i u s 15-iki auraunt corda ! 

A—os minor. 

Talpra, magyar! , . 

Irta: JAKAB. ÖDÖN. 

Hosszú félszázad mult azóta el, 
Hogy a nagy költő dalt nem énekel; 
De amit egykor lelkesen szavíalt: 
rlolijuk ma is még a Talpra, magyart 

Fölzug e gyújtó kiáltás szav'a 
Mindig, ha jön szép március haiza, 
S amily eröVel mennydörögte rég. 
Épp ugy mennydörgi - még ma is a nép. 

Ez a kiáltás naptár lesz nekünk. 
Melyet figyeli/e, .—'• n«m tévedhetünk: 
HWen méri az éhekre tagolt 
Időt. mióta a költő, dalolt. 

Mmt jelző ágyú, mely amint a Nap ' 
Egyik déltől a másikig haladt: 
Pontosan dörgi szét a táj felett. 
Hogy immár ismét uj dél érkezett. 

H I R E K. 

Március 15 A kath. legényegylet ifjú
sága az idén is lerója kegyeletét Virághalniy 
Ferenc negyvennyolcat tüzérszázados sirhal-
mánál. Az ünnepély ma d. u. 4 órakor veszi 
kezdetét és a" következő programtripontok 
mellett lolyik le. Gyülekezés a legényegylet 
helyisége előtt, kivonulás 4 órakor testületi
leg jelvényekkel a temetőbe, az egyleti da
lárda ' elénekeli a Szózatot, utána alkalmi 
hazafias szavalat következik, majd koszorú-
helyezés a- sznbadsághős sírjára, ünnepi be
széd s végül a Hymnus eléneklése. Kedvezőt
len időjárás esetén az ünnepélyt f. hó 19-én 
délután tartják meg. 

Hymen. Rosenthal Zsigmond egyházas-
rádóczi kereskedő eljegyezte Fischer Adél 
kisasszonyt Czelldömölkön. 

Szabadság. Dr. Polczer Dezső tb. 
szolgabíró hat heti szabadság engedélyezését 
kérte a vármegye alispánjától. 

Körorvosi állás betöltése. Az oslfTy-
asszonyfai kürorvosi állásra egyhangúlag dr. 
Szentpétery Kálmán szenteleki orvos válasz
tatott meg. 

Közgyűlés. A kath. legényegylet ma 
délután 5 órakor tartja rendes k«*gyülését, 
melyre ez uton is meghívja rendes és pár
toló tagjait. Tárgy: Elnöki megnyitó beszéd, 
a tisztviselők beszámolója és indítványok 
megtétele. Érdeklődőket is szívesen látnak. 

Eljegyzés Mesterházy István kemenes-
tnagasi földbirtoka* eljegyezte Sitkovics Karo
lina kisasszonyt Szergényből. 

Elitéit párbajozok. Múlt évi augusztus 
hó 5-én egy jarásbirosági tárgyalás alkalmá
val dr. Szekeres Pál ügyvéd és dr. Huber 
János ügyvédjelölt összeszólalkozott s egy
mást sértő szavakkal illettek. Ebből kifolyólag 
dr. Huber provokáltatta dr. Szekerest s a 
megvívott párbaj a felek könnyű sebesülésé
vel végződött. Ebben' az ügyben tegnapelőtt 
ítélkezett a szombathelyi kir. törvényszék, 
mely szerint dr. Huber egy havi, dr. Szekeres 
pedig kétheti állainfoghazat kapott. " - é 

SorosAt. Ismét elmúlt egy esztendő s 
ez áz esztendő elég volt arra, hogy a legé
nyeket katonává érlelje. Mint értesülünk, a 
katonasor alá kerülő ifjaiuk sorozása április 
hó 7, 8 és 10-én lesz. 

Egy hnszárhadnagy tragédiája Tra
gikus soron kellett elpusztulnia Spriezny 
huszárhadnagynak. A fiatal szimpatikus hu
szárhadnagyot Prágából vezényelték a szombat
helyi lovaglóiskolahoz. Kedeu délelölt ismét 
lo.agolt megszokott lován á huszárhadnagy, 
aki egyike volt a legügyesebb lovasoknak. A 
hadnagy távolról akart lovára lelujrani, de az 
ugrás pillanatában a lova valamitől megijedt 
és hálrarugotL A rúgás halálos volL A had
nagy gyomrát érte a ló lába, de oly erővel, 
hogy Spriezny összeesett. Tiszttársai segitsé* 
gere sietlek s hordágyon a csapatkorha/.ba 
szállították. Útközben halk hangon beszelt még, 
de alighogy letették," a' kórházban meghalt. 
Belső elvérzést idézeti a rúgás. A tragédiáról 
azonnal értesítették szüleit. • 

Céllövő verseny Romában. Az olasz 
királyság 50 éves fennállásának 50 éves ju 
bileuma alkalmából május és- június hóban 
az olasz fővárosban rendezendő nemzetközi 
céllövő verseny annyiban erdekei minket is, 
hogy a belfigyminiszti r elrendelte a verseny 
közhírré tételét es a lövész egyletek értesíté
sét. A tanács mindkét irányban intézkedett. 

Sirköraktár Kondor József szombat
helyi kőfaragó-mester Schütz Gyula temet
kezési vállalkozóval társulva, városunkban 
kőfaragó ipar üzesére nyertek engedélyt. A 
társas cég üzlete a Kossuth Lajos-utcában 
lesz, dr. Berzsenyi Jenő üres telkén. 

Arcnlvágil. _ Horváth Lajos kemenes-
magasi lakost f. ho 2-án egy véletlen össze
hozta az utcán Szényi Antalnéval, egyik ha
ragosával. Horváth ekkor olyan tisztességes 
polont mert az asszony ábrázatára, hogy 
testvérek között is felért bárom normális 
méretű arculütéssel. Az asszony 8 napon 
belül gyógyuló sérülést szenvedett. 

Felmentés a lopás vadja alél. Szabó 
Ferencné liemenesmagasi .asszony ellen a m. 
év november havában betöréses lopás miatt 
megiiiditott eljárás befejezést nyert. A szom
bathelyi törvényszék vadtanácsa Szabónét 
teljesen felmentette. 

BUtéll gyilkos. Január 17-én hajnalban 
történt, hogy. Marton József kocsis szerelem-
féltésből ugy megszúrta Németh Istvánt, a 
vasuü vendéglő kocsisát, hogy az rögtön 
meghalt Ügyében hétfőn volt a törvényszéki 
tárgyalás megtartva, mely a gyilkos kocsist 
4 évi börtönre ítélte. 

Házi-ipar. A vasmegyei gazdasági egye
sület f. evi január hó 2-tól március 2-ig 
Janosházán a földmivelésügyi miniszter támo
gatásával tanjolyamot rendezett, mit 146 kis
gazda látogatott A tanfolyam látogatói a 
kosárfonás művészetében nyertek kiképzést s 
ezen idő alatt 906 darab kosarat készítettek 
A háxiipamak eme termékei Jánosházán el 
is adattak. - •> 

Tolvaj csavargó. E hó 3-án égy C ,a- K 

vargó járta be a várost és alamizsnát kére
getett, így bevetődött Gracer János vasuü 
mozdonyvezetőnek a Rákóczy-utcában levő. 
lakására is. Minthogy azonban nem talált a 
szobában senkit, aki az öt megillető filléreket 
átadta volna, önönmagát elégítette ki ugy. 
hogy zsebredugta a kezeügyébe került női 
arany nyakláncot és egy jegy-gyürüt. Ezen-
kivüt-a szembeötlő 40 fillért sem hagyta he
lyén. A tolvajt Komáromban fogta el a 
csendőrség Horváth József kisszőllősi csa
vargó személyében s a lopott tárgyakat nála 
meg is találta. 

A vendéglősök mnltságán felulfizettek: 
Ritter Imre 10 _ K., Első magyar serlőző 
Kőbánya 10 H, Hónig Samu 8 K., Benkő 
Ferenc ti K., Hubert Samu Bakó Lajos j á -
nosháza, Mészáros János 5—5 K.,* Németh 
Sándor Tokorcs, Pusztái Ferenc Kenyéri, 
Szita György, Singer Ignác 4—4 K., Nagy 
Gyula Csönge, Magdics Rudolf Jánosháza, özv. 
Nunkovics Dénesné, Milkovics János, Novak 
Ferenc, Németh Ferenc, Beregi Lajus.íiruniier 
Ferenc dr., dukai Takách Márton, Jugovits 
Imre, Németh Sándor, Tishler Károly, Weisz 
Simon Ukk ; Vadászy Pál és László Ferenc 
3— 3 K., Bálint Istváiiné, Baross Imre, Schle-
singe'r Zsigmond Boba, Csorna János, Czupor 
Sándor, Marton Józsefbe, Bakonyi Imre, Né
meth Imre, Bán János, Steiner József, Dink-
greve Nándor, Horler János, Lázár Rezső 
Pápa, Leszkovicj N., Rába N , Scheidl Antal, 
Steiner- Rudolf, Meiszncr Gyula 2—2 K., Kiss 
Karoly, Szabó József, Szalay János, Pfaüek 
János, Szalay József, Almási János, KlafU 
Gyula, Nits Lajos, Szol.lar Gyula, Balog Mihály, 
Módos József. G-er N , Szilágyi N , Nagy 
András 1—1 K , Szabó Gyula és Csupor 
József 60 fill., Stubán Ferenc 50 fill. 

Tárcsa iskola. Hosszú idő óta lolyik 
mar a politikai község harca Piliscsabán a 
római katolikus iskola ellen. Mindenáron 
államosítani áVarják. Van már ugyan állami 
iskola, de a katolikus iskolában is két tante
remben lanitanak. Mivel a község nemregen 
államosítási tervével kudarcot vallott, uj mód 
szériát próbálkozott. Schiffier Lipót községi 
jegyző kidoboltatta a községben, hogy a kato
likus iskola növendékei menjenek át az állami 
iskolába. Az eredmény az lett, hogy karácsony 
ota összesén nyolc tanuló látogatja a katolikus 
iskolát. Az egyik osztályba heten járnak a 
másikba egy gyermek! Ennek az egy fiucská-
nak külön fűtenek egy tantermet s külön 600 
forintos tanítója van. Bármennyire nevetséges 
a dolog, mégis a tanügy rovására megy, mert 
az állami iskolában túlzsúfoltság lett. Az egyik 
tanítónőnek 150 növendéke van s- kényteien 
félnapi tanításokat végezni. 

Megszűnt járvány. A száj-,és köröm
fájás megszűnésének következtében Szergény 
község a zár alól feloldatott. 

Vasnti szerencsétlenség. Kedden éjjel 
állomásunkon Uarátli István kocsitoiót végze
tes szerencsétlenség érte. Tolatás közben az 
volt a feladata, hogy a kocsikat összekap
csolja. Az-mban olykép került a kocsik ütkö
zői közé, hogy azok egyik lábát összenyom
ták. Súlyos zuzódásaival a helybeli kórházba 
szállították. 

Eljegyzés. Bors Lajos egyházashetyei 
községbiró és földbirtokos kedves leányát 
Saroltát eljegyezte .Molnát Kálmán Tapolcáról 

Halálozás. Edvy Károly, Edvy Sándor 
m. kir. pénzügyőri főbiztos édesatyja f. hó. 
4- én 74 éves korában elhnnyt A megboldo
gult tetemét Vönöckre szállították s ott he
lyezték örök nyugalomra. . - . . 



Színészet Molnár Gyula színigazgató 
hétfőn érkezik meg társulatával városunkba, 
kedden pedig megkezdi előadásait. Az első 
előadáson bemutatásra kerül a >Muzsikus 
leány, cimü operetté. A rendes helyárakon 
felül, ugy. mint a mult évadban is, pár fillér
rel többet fizet a publikum, mely többlet az 
országos szinészegyesület nyugdijegyletének 
alapja javára forditlatik. Szelvénybérlet ára 
12 előadásra oldal- és támlásszékre 21 ko
rona 40 fillér. 

A kisjenói főhercegi vadtenyésztő 
telep. Kisjenőről írják a lapuknak, hogy a 
főhercegi uradalom 15000 méter .Delta, 
drótfonatot rendelt, mellyel megvédi' a hires 
főhercegi vadtenyésztő telepet Ezt a .Delta, 
fonatot egy kiváló, régen elismert hazai cég, 
Kollerich Pál és fiai gyártják 9 szállították. 
A "Delta, egyetlen szegéllyel ellátott, bekerí
téshez alkalmas anyag, mely kifeszités után 
teljesen sima, erős, alakját nem változtatja. 
Azért a legkeresetebb sodronyfonat. Különösen 
alkalmas szőlő, gyümölcs és konyhakertek, 
gazdasági udvarok bekerítésére, legbiztosabb 
védelem vadkárok ellen. Két minőségben és 
6—6 féle huzalvastagságlun kapható különféle 
szélességekben. Kimerítő ismertetéssel és min
tákkal, árjegyzékkel készségesén szolgál: 
Kollerich Pál és társai első magyar sodrony-
szövet fonat és szitaárugyára, Budapest IV. 
Ferenc-József rakpart 21: 

Innen-onnan. Hő- vértől pirosait arcú 
lovagok nemcsak a középkorban voltak, ha
nem vannak ma is, különösen nagyobb szám
ban a békés alföld egyik hírős városában: 

' Békéscsabán, ahol rendkívül megszaporodott 
a párbajok száma. Egy nap alatt három vé
res párbaj volt, de, mondják, a folytatás még 
csak ezután következik. — Koifu szigetén a 
Kalikiopulosz-tó közelében egy régi, a Krisz
tus előtti hatodik századból való templom 
romjaira bukkanlak A templom homlokzata 
egy dombormű, amely az isteneknek a gigán
sok ellen való háborúját ábrázolja. A görög 
kormány tovább folytattatja a kiásatást — 
Olvasóink még emlékeznek az ázsiai nagy 
földrengésekre! Egyik tudósítás a másik utan 
érkezett a rettenetes pusztulásokról.' Most a 
következő sorokat vettük: Türk esz tanban tör-

"tent a borzalmas csapás. Legnagyobb volt a 
pusztulás Narymhan.-Ennek a köz-égnek ut
cáin százával hevertek a temetetlen- halottak. 
Az Iz-ikul-tó pariján levő ültetvényes tejepek 
házait a k'ildreugés egyenlővé telte a föld 
színével. Itt egyetlen egy ember se maradt 
életben. A földrengés színhelye ugy megválto
zott, hogy rá sem lehet ismerni. Ahol legyek' 
voltak,.most-tölgyek terűinek e.l, ajolyók 
más irányjútettek. Az országutat a leomló 
sziklák_betemették. Uala-Ara-Anas községét a 
leszakadt sziklák alatt megtalálni-is alig le-
het"tt. Egész hegylánc tűnt el a föld színéről 
azokban a mély szakadékokban, amelyek -a 
földrengéskor megnyíltak. Tokénak városa is 
csupa rom s annyi a halott, hogy a mentö-
expedioiók nem ludják eltemetni. U'yerni va
raséban a katasztrófának több mint ezer-
ember esett áldozatul: A . sebesültek szama 
még nagyobb. fA közlekedés és a .kereskedelmi 
forgalom" teljesen szünetel. Nagyon sok em
ber beleörült a kiállotl rettegésbe. — Spanyol
országban is dühöng a sorsjegyüzérkedés. 
Nemregiben egy sorsolásnál hat millió peseta 
volt a főnyeremény. Ezt pedig megnyerte egy 
mexikói ültetvényes. Hálás „volt az iránt a 

- kisasszony iránt, aki a bankban Csaknem erő- I 
t el sózta a nyakába a szerencsés sorsjegyet. | 
Másfél millió pesetát ajándékozott neki. — j 
Norvégia törvényhozó"neslütetér!ek .van .egy , 
n i t la-ja is, Rogsdad elemi iskolai tanítónő. 

Európa második parlamentje tehát a norvég, 
amelyikben nő foglal helyet A finn ország
gyűlésnek ugyanis már régebben vannak nő-
tagjai, még pedig szép számmal, huazonketten. 
— Nem mindennapi, látványban volt része a 
napokban egy londoni főrangú vadász-társa
ságnak. Amikor a leginkább férfiakból, álló 
társaság a kora reggeli órákban épen indulni 
készült, megjelent tőrükben pompás szürke 
paripáján a nyolcvanötéres matróna, Colvile 
ol Lullington Hall, aki még ma is - egyike a 
londoni főrangú társaságok legkedveltebb tag
jainak. A vadásztársaság oda volt a csodál
kozástól ás nem győzték eléggé dicsérni az 
ezüsthajú amazont aki meglepően fiatalos 
tartással ülte meg paripáját s a fáradtság 
legkisebb jele nélkül vett részt végig a vadá
szaton. 

C S A R N O K , 

Rabok többé nem leszünk soha I 

Egy nagy kiáltás milliók ajkáról 
Reszkettetett meg völgyet s.bérceket 
Meghallva ezt a zsarnok, elhalványul 
S inog felette a trón mennyezet 
Moraj, kiáltás, mennydörgéssé nólve 
Hegyen-völgyön át hömpölyög tova 
Ezernyi ajk s mintha egy szívből jőne: 

Rabok többé nem, nem leszünk sohal 

Terjed, terjed gyorsan szárnyain a szélnek 
Népek szivébe bátorságot ad 
S kik századokon át rabságban éltek 
Keszilnek most bilincsből kardokat 
Szabadságért hőn lángoló kebellel 
Hóhérának dörög immár oda 
Az egész nép egy szívvel egy lélekkel: 

Rabok többé nem, nem leszünk, soha! 

A Kárpátoktól kéklő Adriáig 
Fodor, Tisza, s a nagy Duna mellett 
Élt egy kis nép, nagy nemzet volt sokáig 
Vasától egykor sok nép •rettegett. 
Nagy nemzet volt, de régi dicsősége 
RSgeá "letűnj TrtösfTsórsa mostoha; — 
S szellő szárnyán im szózatot- hall végre: 

Rabok többé nem, nem leszünk soha! 

Mint hímoroszlán -álmából, ha ébred 
S bilincsét látva bámul szerteszét, 

.Ugy szent szabadság jelszavától éled 
S tétlenségéből felriad e nép. 
Az ellen jő, de a nép a harcra készen, 
Nem gátol senkit nem és kora 
S mindnyájuknak szent esküjükké lészen: 

Habok többe nem, nem leszünk soha! 

Szerkesztfii üzenetek. 
.V /. Kántortanító, Halmiba, n. p. 

[ Padrag, Veszprém-megye. 
Boita. Levelét nem irta alá, névtelen 

I levelet pedig nem veszünk "figyelembe, 
latócty. Korát még ebben az ügyben 

lépéseket tenni. Ráér két év múlva is utána
nézni. 

Egy előfizető Levele nem eléggé érthető 
• igy tulajdonképen nem tudjuk, hogy mitakar. 

Városi. Az elemi iskolákban a folyó 
iskolai tanévtől kezdve tandijat nem kell 
fizetni. Az. iskolák azért nem károsulnak, 
mert az elmaradt tandíjakat a közoktatásügyi 
kormány megtéríti. 

a g g g a H B B a a a a a B ~ 

Meghívó. 
A Vönöczk községi iogyasz 

tási szövetkezet 
1911. március 14-én d. n. 2 érakor 

a pénztár helyiségében 

1 KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a tagok az alap
szabályok- 35. §-a értelmében 
meghívatnak. 

- - Napirend: 
Üzletvezető választása. 
Netaláni indítványok. 
Vönöczk, 1911. március 6. 

Az Igazgatóság. 

o ol o o | o é h e i o| o l o o | o | o 1 

Csattog a kard, llvöll-méiinydörg az ágyú, 
Fut mindenütt szabadság ellene, 
Mert a hazáért honfiaknak ezre 
Ifjú s öreg kiáll mind ellene. 
Vérüktől azik napsütötte róna 
Vérüktől ázik harcmező poia, 
S meg haldokolva is mind ezt susogja: 

Rabok többé nem, nem leszünk soha! 

Dicső idők Jelönietek ti régen 
De feledés lírátok nem borul 
Emléketek mindnyájunknak szivében 
Bevésve él ehnulhafatlanul. • ^ 
Hatvau év folyt le bubán és örömben 
Halvánkéi év halad már tova 
De esküszünk, míg vér folyik erünkben 

Rabok löbbé nem, nem leszünk soha! 

A jövő szöllöje! 
Mindenki beismerte 

már, hogy a Deleware 
SZÖlÖ csakugyan fölül-
mulhatatlan, bortermő, 
erős édes bort ad, nem. 
rothad, korán érő, sem 
oltani,-settV perineteznr 
jiem szükséges. A leírá
sát annak, hogyan kell 
a gyökereztetést elósb-

vevőnek a .szállítmánnyal 
jux'itküldöm, ezen eljárás mellett mind meg
fakad. Sima vessző százanként 6 korona, 
ezer darab 50 korónaér I . oszlály I I . oszt. 
30 K kiváló tiszta fajban 10»/0 előleggel 
megrendelhető. Készlet még 26 ezer. 
" JeJUcski István szolotclep-tnlaldonos Zenta. 

aki az ->'-.»:•.-- bőrápo
lással lerűiük, iuke[. a pat
tanásokat rlt ntetiii. továbbá 

A fehér :i ri - /11;: és puha bőrt 
55 cl szerezni óhajt, csak 

Steckenpford hliomtej-
L » 1 r » TT ixappuiaal 
Jtl U ,1 ^ V (védjegy: vesszőparipa) 

mossa magát g-
Orár: Bergmau k Co. 

; — Tetsctien a E. 
Darabja 80 fillérért kapható 
gyógytár, drogéria és illat

szer-üzletben. 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk 
vidéki ügynökökéi- sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként 

I elérhető jövedelem 300—600 korona. 
: Hecht Bankház Részvénytársaság 

Budapest, IV., Ferenciek-tere S. i 



A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

| ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépeké'., malom-
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gép- és 
nyersolajat,-ft-tiszaki tikkeket, 
zsák. ponyva és kötél -árakat, 
iniiidenneniii műtrágyát kar
tellen kiviil, vetűinagvakat. 
erőtakarmáiiyféléket. belföldi 
és porosz kősrenet, kovács-
szenet, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket r-tt< stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek! 

Központi iroda: Kőszegi n. 2. 

Raktár: Szeli Kálmán n 25 

Árajánlattal és költségvetéssel 
dijmentesetfszolgalunk. 

Képviselőt minden községben keresünk. 

Kifli burgonya 

capiiato 

Kajmán Mór 
mersfcváíi borgazdaságában. 

Iiá/i használatra és ültetésre 
mig a készlet tart, métérmá- ^ 

1 ii k éri kapható: -r*. 

Villamos erőre berendezett 

a s z t a l o s m ű h e l y . 
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy Czell-

döiiiöíkön: a Ferenez József-utcában levő 

asztalos m ű h e l y e m e t 
villajieröre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és butornrunkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó .mindenféle munkát, melyet a legpontosahbari'gyorsaii 
és kifogástalanul teljesítek* — — — — • — -

ügy helybeli, niint vidéki szaktársaim munkáikat villamerőre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a. mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

Teljes tisztelettel" . 

BERECZ L A J O S 
épület és bútorasztalos. 

I m 

s 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint, építés, vállalkozó, működésemet Síirvrir és 

m 

Takarmányeladás. 
*K..,üllH'lil! 700 i | i t i j . - - virág-

zásbmi kaszált és kitűnően száradt 
nytil>z.t|uika, e.vtlej: - ioheriíolado. 

CZENCZGYULA 
gazdasága Ostffyasszonyfa 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e oéiitól SARIÁBOIT 

(Villaitytelep-tiícában) egy képesített építőmester 

^ közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. *' " • . ». •• 

Vállalkozóin az építésnek terén előforduló min-

detmemn -munkákrn szolid kivitelben, Jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel. 

Kiváló tisztelettel • . . . 

Günsberger J . Jen6 
építési vállalkozó. 

14 

fa-és ácstelep: Keményegerseegen. 



5. oldal 

Szőlőoltványok, 
és vesszők 

beszerzésére legmelegebben ajánljuk 
a legjobb hírnévnek örvendő 

I . S Z Ü C * SÁXIMMS F I A 
bihardiószegi szölóoltvany termelő cég 
fióktelepét CZELLDÖHÖLKQN (Tasm.) 

Iroda: MrbJi-atoa tS. 
Képes árjegyzéket tanulságos taiialom-
mal ingyen és bérmentve küld a czell-
dömQlki fióktelep. Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból sem szabad liiányozni, 
mert s(.k hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscú: 
venne, elne mulassza ezen árjegyzéket 

.-• egy levelezd lapun kérni. -

Singer Ferenc 
m. kir. államvasuti őráá- és ékszerész 

I 
P i p a . 

S/iVÜit a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és « ' U s z e r - á r u l , 

valamint fali- és z s e b ó r á k a t . Minden óra, mely 

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Óriási készlet ezüst evőkészletekben, 

amelyek s/.igoruan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok 

I t é s z l c t f i z e t é s r e i s ! 

Elsőrendű § 

f a l k ö " 
ea 
n 
g mintegy 150 bánya-öl, miskei 
M 
g pethegyi bányámból eladó. 

Göttmann Bódog 
alezredes 

CzeUdMkön. 
WtmmSBtSBSBBB 

L A S Z L O • 
uri szabó divattermében m 

készülnek remek kivitelben 8 8 

s 
polgári-, papi- és egyenruhák ^ 

• jutányos áron., ^ 
LEGDIVATOSABB ZAVETMINTÁK. • 

m 

Czelldömölk, ossuth Lajos-utcza. 



6188. szám/1911, alisp. Vasvármegye alispánja. 

Az 1907. évi 46. törvénycikk alapján folyamatba tett tárgyalások eredménye szerint Vasvánnegye 

területén 71 községben össsesen megközelítőleg 1428 munkás lakház építése terveztetik. 
Az építési munkálatok kivitelének biztosítása céljából a vármegye székházának kistermében 1911. 

évi március hó 30-lk napján d e l i órakor zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

Munkás lakházak építése terveztetik a követ
kező községekben ; - ' ' 

Czelldömölk! Járás: 1. Kemenessömjén 18, 
2. Kenieneshőgyész 22, 3. Magyargencs 37, 4. 
Kemehesmagasi 24, 5. Boba 28, 6. Nemeskocs 
22. 7. Keroeuesszentmárton 14, 8. Merseváth 23, 
9. Vönöczk 28. 10. Xagysiinonyi 20, 11. Duka 
18, 12. Kissomlyó 24, 13. Alóság 39. 

Vasvári Járás: l . Rum 21, 2. Nemeskóla 
14, 3. Telekes 12, 4. Gyórvár 32. 5. Jtábahidvpg 
29, 6. Egervár és Déneslak 1.8. 7. Gósfa 11, .-. 
Vasboldogasszony 19, 9. Vasvár 37, 10. Csehi 
18, 11. Gsehiraindszent 14, 12. Baltavár és Kisbér 
21, 13. Sorkilóifalu 10. 14. Felsőoszkó 19, 15. 
Olaszka 14, 16 Pácsony 16. 

Szombathelyi Járás: 1. Ják 21, 2. Vép32, 
3- Kajd 20, 4. Lipán 15, 5. Vasszécseny 14,6. 
Kisunyom 12, 7. Nagyunyom 10, 8. Sorokujfalu 
11, 9.,Döniütöii 14, ÍO. Váth 17, 11. Alsó és 
Felsőszilvágy 15, 12. Acsád 10, 13. Söpte 13. 

Sárvári Járás: 1. Sárvár 87, 2. Bögöt 17, 
3. Csén'ye 22, 4 Kenéz 11, 5. Megyeim! 11. 6. 
Peczöl 26, 7. Alsópaty .15, 8. Felsópaty 14, 9. 
Jakfa és Terestyénfn 25, 10. Rábabogyoszló 15, 
11. Hegyfalu 15, .12 Zsédeny 15, 13. Balozsa-
niegyes 11, 14 Ikervár 34, 15. .Rábakovácsi 20, 
16, Alsószeleste 20, .17. Felsöszeleste 20. 18. 
Ölbő 29. 19. Posfa 11. 20. Hegyhátgyertyános 
12, 21. Yámosesalád 21, 22. Kis és Nagvsitke 
27, 23. Csátiig 21. 24. Répczelak 15. 

Körmendi járás: 1. Körmend 52. 2. Egy. 
házasrádöcz 11. 

Muraszombati J á r á s : 1? Muraszombat tio. 
Kőszegi járás: 1. Kőszeg 21.2. Xemescsó lo . 
Ajánlat tehető egy vagy több községben, vagy 

az összes községekben építendő munkásházak mun
kálataira és pedig külön a.föld-, kőműves-, elhe
lyező- és cserepező-mtinkalatokra, külön az asz
talos, lakatos, üveges, mázoló és különféle mun
kálatokra, külön az. ácsmunkálatokra és végül 
külön a kútépítési munkálatokra. 

: Versenyezni óhajtók felhívatnak, hogy a fen
tebbi munkák végrehajtásának elvállalására vonat
kozó zárt ajánlataikat és az ajánlati költségveté
seket megfelelőén felbélyegezve, szabályszerűen"T 

S7ombnthply. 1911, évi március hó 5-én. 

lezárt és lepecsételt borítékban a kitűzött napon 
d. e. 10 óráig Vasvármegye alispánjához ' okvet
lenül beadják,.mert később érkezett ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. 

Az ajánlati költségvetésben az egységár, az 
ajánjati összeg minden tételénél kitöltendő és ösz-. 
szegezve kitüntetendő, keltezendő és aláírandó. 

Ajánlati borítékra a következő cim Írandó: 
• Ajánlat a vármegyei munkáslakházak építésére.* 

Távirali uton, valamint jelen hirdetményben 
foglalt határozmányoknak meg nem felelő ajánla-
lalok nem vétetnek figyelembe. 

Az ajánlati költségvetés nyomtatványa;' az 
ajánlati minta iveukint 30 fillérért a szombathelyi 
kir. államépitészeti hivatalnál megszerezhető. 

Az ajánlathoz a megajánlott végösszeg 5°/ 0-nak 
megfelelő összeg mint b natpénz bármely varme
gyei kir. adóhivatalnál készpénzben vagy biztosit-
tékképes értékpapírokban letétbe helyezendő és az 
erről nyert adóhivatali nyugta az ajánlathoz csa
tolandó. Ajánlathoz bánatpénzül sem készpénzt,. 
sem értékpapírt csatolni nem szabad és ilyen 
ajánlat figyelembe nem fog vétetni. 

Versenytárgyalásnál ajánlattevők vagy meg-
bízottjaik, jelen lehetnek. 

Ajánlattevők ajánlataikhoz Vasvánnegye tör
vényhatósági bizottságának a munkásházak építése 
tárgyában hozandó véghatározatának jogerőre emel
kedésétől számított 15 napig kötve vannak, Vas-
vármegye törvény hatósága fenntartja magának azt 
a joi_'ot. hogy az ajánlatok között — tekintet 
nélkül azok összegéit, szabadon választ, esetleg 
a beérkezett ajánlatok egyikét sem fogadja e h — 

Az építési helynek, illetve a községek kijelö
lése é az építendő munkáslakházak száma Vas-
yármegye töi véuyhatoságának határozatai •• illetve 

•ezen törvényhatósági bizottsági határozatnak a 
földmiverésugyi m. kir. miniszter ur jóváhagyá
sától tétetik függővé, ajánlattevő tehát a felmerülő 
változtatásokból vagy az építkezés elhagyásából 
kifolyólag nem követelhet kárpótlást. 

A .szöbanforgó ajánlatra vonatkozó művelet 
•és feltételek a szómbalhelyi m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponként 
megtekinthetők. . 

Herbst Géza. 
Nyomatott Dinkgreve Nándor vilianyeröre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk-


