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A kisebb községek egynémely 
föladatai. 

Irta : Habul J u t 

A községek 'közegészségügyi fel
adataihoz tartozik első sorban az egész
séges ivóvízről való gondoskodás.Ámen y-
nyiben egy község egymagában nem 
képes, kívánatos volna, ha három-négy 
esetleg több egymáshoz közelebb fekvő 
község igyekeznék közös erővel modern 
vízvezeték létesítésére. Ennek hiányában 
artézi kutak furatására. 

Minden népesebb községnek nép
fürdőt kellene létesítenie. Ilyenek föl
állítása elsőrendű közegészségi köve
telmény. *— 

Minden községben kórház hiányá
ban kijelölendő volna egy olyan ház, 
hol a fönjáró nem ragályos betegek 
hozzátartozóik távollétében tartózkod
hatnának. *> 

Olyan népesebb községekben, hol 
gyógyszertár még nincsen, a községnek 
leghatalmasabb akciót kellene indítania, 
hogy a község kapja meg a gyógyszer
tár-jogot. 

A községeknek mindenütt ország

szerte községi kezelésbe kellene venni 
a temetkezési vállalatokat. A község 
által rendezendő temetkezéseknek lehe
tőleg mind egyformáknak, egyszerűeknek 
kellene lennie. így van ez Németország 
majdnem minden községében. A temet
kezések községi kezelésbe vétele egyrészt 
leszoktatná a népet a temetkezéseknél 
kifejteni szokott fölösleges porapától és 
fényűzéstől, másrészt jelentékeny és 
biztos jövödelmet hozna a községeknek. 

A község vezetőinek éber figye
lemmel kellene kisérni a nép táplálko
zási viszonyait. Gondoskodni kell- a 
lehetőség határain belől arról, hogy a 
nép minél olcsóbb éa megfelelő táplá
lékhoz jusson. E célból minden köz
ségben a törvény által is létesíteni ren
delt közvágóhidakon kívül községi mé
szárszékek volnának fölállitandók, hol 
a tenyésztők a levágásra szánt marhái
kat és sertéseiket a községi elöljáró
sággal együttesen megállapított árért a 
lakosságnak kimérhetnék. (3—4 kisköz
ség egy erővel, egyetértéssel.) 

Népszerű felolvasások és fölvilágo
sító előadásokkal arra kellene törekedni, 
hogy a nép föl világosittassék sz alko
holizmus káros hatásáról. 

A közhatósági és magánjótékony
sági szegénysegélyezés teljes szervezet
lensége azt a sürgős és elodázhatatlan 
föladatot rójják a községek vezetőire, 
hogy. a magánjótékonyságot egyesüle
tekbe szervezzék és a legminimálisabb 
tagsági dijakkal életreképes, erős köz
ségi jótékony egyesületeket alakítsanak. 
Igyekezzenek ez egyesülésbe bevonni 
úgyszólván az egész község értelmes 
lakosságát. 

Helyes községi lakáspolitika köve
tését illetőleg nagyon eltérők lehetnek 
egyes községek föladatai. Egészen mások 
azok a nagy városok közelében fekvő 
községek feladatai, hol esetleg lakáshiány 
van, mint azoké a helyeké, hol lakás
hiány még nem érezhető. A lakáspoli
tikánál a község ideálja legyen a villa
szerű képet nyújtó egészséges parkfalu, 
minél több gyümölcsfával és virágos 
kertekkel, igyekezzék a község az épít
kezést lehetőleg előmozdítani éa arra 
törekedni, hogy a lakosság hagyjon föl 
az ismeretes tornácos ház építésével és 
e helyett, ha kisebb ia, de ízléses há
zakat emeljen. 

A várkastély titka. 
— Egy spanyol grand életéből — 

Irta: Majzer Béla. 
Fernando Borrelly spanyol fOnr granadái 

várkastélya erkélyszobájából nézte a Sierra 
Nevada hegység messzeségben feketélő begy
láncainak égrerajzolt, sötét korvonalait Cikk
cakkoson vésódLek bele az iromba árnyak 
természetadta képei a napnyugat utáni haragos 
kéksétbe. Sevilla felöl az andalúziai lapály 

*tí7 iáo< lorm>ík'' Imlláinos gerincén és a szaka
dékos medrll Guadalqaivjr völgyéből elszaba
dult lanyha széllővl egyesülve végigringatá 
csodás erejű fenséges ölén a virágzó magnó
liák és agavek .fehér ás tarka^. szinü nagy 
virágszirmait. A rózsaligetek változatos flórái 
gyógyírként lehelték azélet nemes balzsamait. 
Mintha csak a mytlios.-.i istenek napja virradt 
volna fel Héliosz, a nipsten halálával. Kiléptek 
láthatatlan rejtekükből az alvilág istennői és 
kitárt karjaikba zárva fogva tárták az 
istenségek áldozatni bemutatni készülő helyéül 
kiszemelt íöhli oltári. Alig háih'atóan snhttg-. 
tatták fcarc-u testeikhez tapadt fátyolruháju
kat a hitjegehali nimfák és kháriszok. Szép

séget, bájt, kedvességet és szerelmet plántá
lának rózsás ujjaikkal, jótevő, theskratikos 
hatalommal. Erről beszéltek a pálmák, az 
egymáshoz hajoló virágok és a natura tObbi 
orgánumai. 

Lz a romantikus relytélyesség ragadta 
meg Fernando Borrellyl várában és ütött 
szivén egy vérző, gyógyíthatatlan sebet. Nehéz 
titok varázsa Olt vértelen agyán. Halántékán 
kidagadtak erei s beesett arcának ' erősen 
kiálló csontjai egy élő halott olkOltOző lelké
nek katasztrofális jelenségétől éktelenkedtek: 

t«BnÍ'milBS HmSltSi bPVWF"- r™""*' 'Cl a 
Sierra Nevadát, mert ugy Iátl3 azt, mint ifjú 
korában. Azt hitte, álmodik agóth stílű ablak 
előtt a múllak sejtelmeiről. Bár ugy lett 
volna I Szemei előtt összefutott a tájék. Sötét 
lett kOrülötto minden. — Kivehetetlenékké 
váltak a tárgyak, alakok. Már-már a haját 
téptp, hogy megvakult. Nekiment a bútoroknak. 
A .szoba sarkában álló páncélfrgyverzetében 
megakadt ruhája és azt magával rántva a 
padozatra zuhant. Önkívületében segítségért 
kiáltozott. Fia és leánya rohanlak be hozzá. 
-—^r-^Agyában tért eszmélethez Fernando 
Borrelly. Első szavai voltak: 

— Hagyjatok magamra. — Hozassatok 
ügyvédet. — Érzem, hogy ^közeleg végzetem. 

— Idejében akarok végrendelkezni. Sírra 
borult le a két gyermek atyja ágya előtt. A 
leány Összekulcsolt kezekkel imádkozott és 
szemeit a falon függő Madonna képre me
resztette. A fiu, a Borrelly család utolsó sarja 
kezeiben tartá apjának kezét s lassan vizs
gálta űterejét Orvost nem engedett magához 
Fernando- Borrelly. Amint magára maradt 
őrizetlenül, minden erejét összeszedve, benyi
tott a vártorony csillagvizsgáló szobájába s 
egy székre rogyva lapozgatta égy év előtti 
jegyzeteit a világoniversuinban időnként fel-
balUanlidffjga vi^ólu,fe»e<la«áaMI.->»|MW-: 
használt készülékek berozsdásodott csavarjait 
lálva, kezdte érezni, hogy ellene esküdött 
az is, ami mellett évtizedeken keresztül ál-
matlan éjszakákat szentelt a tudománynak.' 
lemondással vetette tekintetét az asztalon 
álló - földgömbre, és oly gondolata támadt, 
hogy míg a feléje eső . Ausztrálja szárazfold 
ismét abba a halyz tbe jut, a főid egyszer 
tengelye körül megfordul, 24 óra fog eltelni 
és ö arra már a halottak csendes birodalmá
ban pihen, hova nem hallatszik el többé a 
prolán élet semminemű zaja. Szomorúan 
tapasztalta, mint lesz fogyatékossá einlékezöV 
tehetsége és mint hagyja cserben vas-akarata 
ellenére testi ereje. Itt a határ és az átmenet 



oldal. 

Borzalmas segélykiáltások. 
f ta eflé|i|B hitelei kjrforrásbéL 

Kétségbeejtő kiáltásokra leltek figyel-
mesbé e bő 6—7'kén az utcai járókelők s 
mindenki, aki é|t, eszeyeszeüűl futott a kiál
tatok irányában. _ 

— Jajj — jajj ! Segítség! Húzzanak ki! 
— Gyorsan, siessünk ! Nógatták egy

mást a libegve futkosok. 
— Hamar, mert belefulladok I Hangzott 

a bátbonoogató ordítozás. 
Na igen, mert ekkor már az illető, mint 

egy csapdába került ordas, valósággal ordí
tozott. 

— Árra n i ! Biztatták egymást a men-
tőkészülékkel el nem látott menteni szándé
kozók. 

' f i s futottak lóhalálában, lihegve egy 
nagy tó relé. Csakúgy csapkodták a sarat és 
pocsolyát a patkós, Pálma- és Bersoo-gam-
mis sarkok, továbbá a férfi, női és — lúd
talpak. Tudniillik a sokfele között ilyen is 
akadt ; ' ' , . 

A nagy tolakodásban (helyesebben) a 
tülekedésben nem egy gyermek lába alul 
csúszott ki a talaj, mintha édesanyjuk a csiz
májuk talpát .is be faggyúzta volna és nem egy 
kis lány cipője alatt igazolódott be a földgo
lyóbis forgásának ténye. 

Mondanánk se kell, hogy mindmegany-
nyi reliefje ott maradt a sárban negatív dom
borulatban, -^r— 

Midőn azonban ismét lábrakapuk. Ok 
is nekivadult lelkesedéssel rohantak a többi 
után, a szerencsétlenség színhelyére. • 

Ekkor már nagy tumultus vette körül a 
helyet és megkezdődött a mentőakció. 

Némelyek rudakért futottak, hogy a 
fuldokló abba, ne pedig a szalmaszálIba ka
paszkodjék, mások kötélért futottak, hogy azt 
dobják he a vízbe ev'rkélönek; de akadt olyan 
is, akt halálmegvetéssel dobta magát a hul
lámokba, hogy embertársa életét a magáénak 
veszélyeztetésével megmentse. 

És sikerült a vállalkozás. A bátor élet

mentőt a közönség Irenetikusan megéljenezte 
és vállaira emelv.- hordozta meg az ulcakon. 

Mások pedig a veszedelmes helyzetéből 
kimentett némberl vették ápolás alá. 

Közben megérkeztek a rendőrség éber 
tagjai is 'kartosan, köpenyben, mert hát ők 
demenlalni szokták a közmondást azzal, hogy 
sohase'érkeznek későn és hogy az eső után 
se késő a köpenyeg. A kardot azonban ezút
tal nem használták fel kardoskodásra. 

ügy mondják, hogy a községbiró is je
len volt a drámai jelenet színhelyén, én ugyan 
nem láttam a tömeg között és igen valószínű, 
hogy az ingovány tartotta őt vissza attól, 
hogy körülnézzen, vijjou mi is történi. 

így lehat a katasztróla a közönség ál
dozatkészsége folytán elkerültetett s a vízben 
fuldokló ismét visszaadatolt az életnek. 

Most még csupán azon tűnődik a jám
bor olvasó, hogy vájjon kicsoda az, aki ily 
veszedelmes helyzetbe kertit, ki volt a bátor 
életmentő és hol történt az eset 

A szerencsésen megmenekült nevét 
nem sikerült megtudnunk, csak annyi bizo
nyos, hogy idegen lehetett, aki nem ismerte 
a talajviszonyokat. 

A bátor életmentő csupa szerénységből 
nem kívánja nevét nyilvánosságra hozni, el
lenszenvvel viseltetvén minden kitüntetéssel 
szemben. 

Arra nézve pedig, hogy bol történt a 
majdnem szerencsétlenség, készséggel megad
juk a választ Hiszen nem titok. Ismerik a 
helyet a városbíró ur, az elöljáróság, meg a 
városi képviselő urak is: 

Az újtelepen!' 

Krónika. 
' - V H'l^t |: 

Alig van nap, írja a Soproni Napló, 
hogy valami' balesetről ne olvashatnánk a 
lapokban. Igaza van: hány száz ember esik 
évente áldozatul a modern közlekedés e nél
külözhetetlen forgalmi eszközének! A technikai 
előrehaladás e korszakában, ha embertársaink 
életét jobban tudnók megbecsülni, a vasúti 
balesetek számának napról-napra nem emel
kedni, hanem csökkenni kellene! Nem lehet 

és nem szabad azt tűrni, hogy garasoskodás 
miatt lépten-nyomon leselkedjék az emberre, 
a halál. A fenöszentmiktósl BsetWt ugy Infor
máltak bennünket, hogy a ' szerencsétlenség 
égy oly vasúti átjárónál történt, ahol nincs 
elzáró sorompó, hanem a járó-kelőket egy 
tábla figyelmezteti arra, hogy >Vigyázz, jön 
a vonat !< utazásaim közben sokszor láttam, 
bogy adandó alkalmakkor elkerülhetetlen ilyen 
átjáróknál a báleset Vannak oTyan helyek, 
hogy az nt meredeken hirtelen kanyarodik 
ugy, hogy az uton baladó kocsin ülők csak 
10—20 méterrel látják a táblát és sokszor 
csöndesen haladó vonatot S ha balszeren
cséjük olyankor hozza az átjáró elé őket, 
mikor vonat halad ott el, csak jó szerencsé
nek köszönhetik, ha baleset nem történik. 
Sok panasz hangzott el már a sorompó nél
küli átjárók miatt és csodálatosan még min
dig engedélyeznek ilyen átjárókat A vasút
társaságok is beláthatják már végre, hogy ez 
tarthatatlan állapot 

Ugy látszik, a baleset folytán az egyes 
vasúti társaságokat nem éri nagy anyagi ká
rosodás, mert a biztosítás révén nekik az 
anyagi kár megtérül. De szabad-e tisztán 
(Ízleli szempontoknak érvényesülni ott, ahol 
az emberi élet és vagyon biztonságáról van 
szó? Mit beszélünk mi kultúráról és miért 
borzadunk a háború iszonyalosságai miatt 
akkor, midőn a békés időben is eltürüuk 
ilyen állapotokat ? ! — Nem szórványos ese
tekről van szó, kötelességünk tehát minden 
esetben rámutatni az ilyen anomáliákra. H a 
milliókat tudunk rákölteni egy-egy vasút épí
tésére, mely köztudomás szerint nem utolsó 
kenyérkereset, nem szabad pár ezer koroná
rai garasoskodni. Ha az emberi életet nem 
tudjuk megvédeni a hatósági ellenőrrés mellett 
működő intézményektől, mit várhatunk kisebb 
dolgokban, amelyeknél életünk kellemesebbé 
tételéről van szó? — Bizonyára van a so
rompó nélküli átjárók mellett sok széphang-
zásn. meggyőző szakértői *rv, de tisztelettel 
legyen mondva, fütyölök én az olyan szak
értői véleményre, mely tán kivételképen a 
szabály megerősítése végett az én derekamat 
kívánja ketté szelve látni. Elvitázhalatlan lény 

j az, hogy a sorompó nélküli vasúti átjáró sok 
i veszedelmet rejt magában az emberi élet 
' ellen, meg kell tehát kívánnunk, hogy a vas-
| utak ezt az állapotot mielőbb szüntessék meg, 
; mert nem vagyunk olyan sokan, hogy egypár 
! garassal több osztalék miatt számtalan em-
j bért dobjunk a robogó vonat a l l {— vas.) 

a létből a nem léibe, az örökös megsemmi
sülésbe — gondolta magában. — Felnyitotta 
az ablakot hogy leugrik a mélységbe, mert 
attól félt hogy megőrli!. Nem. Ezt nem tette. 
Visszament szobájába, ágyába feküdt és egy 
karabélyt megtöltve halántékához szorította, 
hogy egy szempillantás alatt megállítsa örült 
kísérleteit és keresztül lőjje koponyáját — 
Végső küzdelmeién ettől a tettétől is vissza
lépett és elhatározta, hogy bevárja a halált 
ép. elmével. Címerével ékesített karabélyát 
visszatette helyére. Hogy mégsem rendelkezett 
a saját életével szabadon, azt csak azért nem 

__telte, mer,t nem .akarta beszennyezni a Bor-,. 
r e l t j é T n e v é t ^ r í ^ g j i u P e g f f j l ItlrmTszetes*! 
halállal multak ki s babonás felelemmel gon
dolt arra. hogy nem tűrik meg halála után a 
kriptába, ha oit fog pihenni köztük. 

. . Közvetlenül halála elótl két órával, 
miután vagyonáról végrendelkezett, magához 
hivatta fiát Utoljára megcsókolta arcát és 
hidegülő, szikár kezeivel végigsimogatta a 
fájdalomtól érzelgős gyermekráncokat vetett 
arcbarázdáit Sírt az apa és gyermek. Kőny-
cseppjeik sűrűn estek az ágytakaró selyemmel 
kivárt címerének domborulatára. Vészes, gyenge 
hangon szólalt meg Femando Borrelly smajd 
minden szónál elakadt lélegzete. A testi 

gyengeséget legyűrő látszólagos elszántsággal 
fordult fiához s magához közelebb vonva, 
mint egy desperatus, aki végóráit éli, megszó
lalt : — Fiam! — Te vagy a Borrellyek 
utolsó vére. Veled ki fog halni ez a hires 
család, ha idejében nem követed elődeink 
példáját. Most rád bízom legszentebb titkai
mat melyeket nem vihetek magammal a 
túlvilágra. Vésd szivedbe azokat jól és temesd 
eL — Senkinek nem szabad róla tudni, 
csak egyedül neked. Érts meg tiszlán. Most 
még eszemnél vagyok. Egy kívánságom is 
vau. Azt utoljára hagyom. Azonban előrebo-
csájtom, hogy anélkél a sirboltao nem lesz 
nyiTflonl. * • 1 — 

Gibraltár erőd védelmében az utolsó 
elkeseredett rohamot vívtuk meg az angolok
kal. A vérvörös szögeket és golyókat szétszóró 
lövegek gyilkos tüze megritkitá katonáink 
rorait A hadihajók átláthatatlan ágyufüstjé-
nek leple alatt elfoglalták az ostromlók a 
külső erődítményeket Ember ember ellen 
küzdött az elkeseredés legvégső fokával. Bal-
vállamba egy golyót kaptam és megszédülve 
alföldön fekvő sebesültekre estem. Láttam, 
hogy egy angol hadnagy életet sejtve bennem, 
kirántotta kardját, hogy leszúrjon. Valami 
közlegény védelmemre kelts csak ezt láttam, 

hogy összecsaptak kardjaikkal és megmentő o 
véresen bukott le mellém. Meleg vére végig
folyta a ruhámat. Egyébre, ami később történt 
velem, már nem emlékszem. Azt tudom, hogy 
még aznap elveszett Gibraltár. Megálmodtam 
lázamban ezt a rettenetes veszedelmet Amint 
visszanyertem eszméletemet, megmentőm k i 
léte ulan .tudakozódtam az ápolótól. Hiányos 
leleletet kaptam. Egy közkatona, kit néhány 
órával később hozlak ugyanabba a kórházba, 
csak jelentéktelen sérülést szenvedett Műtét 
után felkeresett szobámban és nagy meglepe
téssel újságolta: hogy az, aki értem szembe
nál l t az angol hadnaggyal, súlyos sérülésébe 
fteienatt A'ffilaTálalt'Trátó<tlet'"ttWlút, h u # ' 
nő volt, ki katonaruhába Öltözve harcolt 
Elfjkeiő, grófi rangja mcgállapittatván, a had
vezetőség eltemettetése iránt hozzátartozóit 
értesítette.. , . 

A közlegényt a közlőitekért egy arany
nyal jutalmaztam meg Elvette életkedvemet 
a borzasztó hír' és annyira lesújtott bogy 
betegen képes lettem volna visszamenni eltö
rött kardommal és nehéz sebemmel Gibraltár 
még lángoló fala közé annak a hitvány földi, 
féregének a nyomorult életéért, aki elvette 
tőlem azt, akit legjobban szerettem . . . Nagy
fokú seblázba estem és 3 napig élet-halál 
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A czelldömölki vasutas bál 
v = Bint már előző számunkban jeleztük, a 

czelli vasutas bál az elmúlt héten zajlóit le. 
A m.-gjö3olt és előre jelzett nagy siker való 
nak bizonyult, Czelldömölk és egész vidéké
nek vasutas közönsége megjelent a kedélyes 
estén. A nagy erkölcsi és anyagi siker csak 
ismételten bebizonyította, annak helyességét, 
mikor a különböző vasutas egyesülések egy 
társasággá tömörülve együttesen rendezik a 
jótékony célra táncvigalmukat és nem sze
mélyeskedések, hanem az igazi kedélyesség 
vezérletté a rendezőséget egy jól sikerült, 
párállanál kedélyes est létrehozásánál. Ugy 
hisszük, hogy a mostani nagy siker biztosíté
kul szolgál a jövőre is a vasutas mulatságok 
síkerére vonatkozólag. 

• - ' Három vasutas jellegű egyesülés; a 
Vasutas Szövetség czelldömölki kerülete, a 
Czelldömölki Mozdonyvezetők Otthona és a 
Czelldömölki Temetkezési Egylet tagjainak 
közös mulatsága volt ez. Még csak '/.9 óra 
volt, de a »Griff-szálló« nagy termei teljesen 
megteltek. Az érkező közönséget á szálló er
kélyén elhelyezett »Isten hozott, felírással 
ellátott villamos transparens lámpa, mig az 
előcsarnokban az agilis rendezők nagy cso
portja üdvözölte a hölgyeket ügyes élőszeg-
fükkel díszített táncrenddel lepvén meg. 

Benn a teremben a díszes karszallagos 
védnököket és főrendezőket láttak, kiknek 
jóformán helyük alig akadt, annyira zsúfolásig 
megtelt a terem csakhamar. A táncrakész 
ifjúság pedig hamarjában megkezdte a csár
dást Csillag Jancsi sárvári zenekarának jó 
muzsikája mellett és nagy kitartással jár ta 
azt, a bosztonnal félváltva. Az első négyest 
00 pár táncolta és e szám a második négyes
nél is csak kevéssel apadt, mert a közönség 
oszladozni csak a késő hajnali órákban kez
dett, mig az utolsó része csak világos reggel 
hagyta el az Ízlésesen, zöld lomb-girlandokkal 
és piros drapériákkar a nemzeti színeket 
visszatükröző diszkessel ellátott termet — 
Igazi kedélyes fesztelen jó mulatság volt, jól 

mulattak a hölgyek: sokat táncoltak, — jól 
mulattak az urak : sok szép hölgy volt Az 
erkölcsi sikerhez nagy anyagi is járult, amely
ről az alábbi kimutatás nyújt tájékoztatást 

A jelenvoltak névsorát a közönség nagy 
száma miatt feljegyeznünk nem sikerült, de a 
rendezőség kérésére alább közöljük a felOIS-
zetések jegyzékét, amelyekért a rendezőség 
ezúton is' köszönetet mond. 

FelQlfizettek: Lázár Ferenc 18 K, Kele
men Tivadar, Radó Dénes 10—10 K, Bures 
Richárd, Erdős Mór, Horváth József, Kulka 
Arnold, Scheiber Zsigmond 8—8 K, dr. Deutach 
Samu, Kreiszel gazdatiszt, Mayer István 7—7 
K. Bán János, dr. Berzsenyi 'Dezső, Deutach 
Gyula, Fényos Ferenc, Halász Jenő (Pápa), 
Hollóéi Rupert, dr. Géfin Lajos, Honig Sámuel, 
Légrádi Kálmán, Németh Sándor (Várasd), 
Raflel Mihály, Rőh Pál, Pahocsa György, dr. 
Pletaits Ferenc, Singer Ferenc (Pápa), Szabó 
Károly, özvegyi Béla, Wendler István 5—5 
K, Nóvák Ferenc, Schütz Gyula, özv. Tory 
Györgyné 4—4 K. dr. Balassa Jenő, Csoknyay 
József, Dinkgreve Nandor.Csillag József, Hor
váth János cipész, Horváth István, Horváth 
Józsel borbély, Ferenczy Antal, Glazer Her
mán, Győző István, Jeranek Károly, Jngovics 
Imre, Koczor József, Kozenszky Jenő, Marton 
Vince, Marosi Ferenc (Várasd), Móritz József, 
Németh Ferenc, Német Márkus, Lányi József 
(Budapest'központ), Péter Dániel, dr. Salz-
berger Ernő, Simon József, Sebestyén Dezső, 
Schöntag Márton, Takách Márton, Weiaz Sán
dor 3—3 K, Csuha Lajos 2 20 K, Bagi Ist
ván, Boros Ferenc, BIettler Pál, Balog János, 
Csapó Samu, Erdélyi Béla (Budapest közp.l, 
Fodor Lajos, Farkasdi Ignácné (Pápa), Gan-
dalovics János, Grunner N. (Zalaegerszeg), 
Gönye Ferenc, Ozv. Grósz Henrikné, Hajnal 
János, Hrimier testvérek, Jánosa Pál, Károlyi 
József, Karáth József, Koncz Jenő, Kovács 
Józsel, Kreiner József, Klapper Fülöp, Károlyi 
István, Kunszvig Antal, Kindl Jenő (Szentgál), 
Kováts József, Linzer Mihály (Vatl, Molnár 
János, Németh János, Pullmaun Vince, Pálffi 

József, ifj. Reich Imre, Sarkadi Károly (Győr
szabadhegy), Schneidler Ferenc, Schmid Jó
zsef, Szebey Géza, Szabó Józsel, Takács 
György, Ujj Károly (Sárvár), Zaborszky Sán
dor, Zanaty Bódog, Gerse Ferenc 2—2 K, 
Woif Izidor 150 K, Arany István (Boba), 
Bogács József, Balázsuvics Gyula, Bíró J ó -
zsef, Berzsenyi István, Ozv. Barka Náudorné, 
Csombó Mihály né (Merse), Czi ráki János, Deák 
János, Fodor Henrik, Frisch Gusztáv, Fábián 
Dezső, Fülöp József, Farkas Ignác (Merse), 
Fördős Imre, Fesler Antal, Horváth Ferenc, 
Horváth Dénes, Hervay Károly, Hidegh József 
(Papkeszi), Horváth Béla, Horváth Mihály, 
Ihász Antal, Illés János, Keresztesy András, 
Keresztesy Andor, Kiss Sándor, Koncz Kál
mán, Kocsi Dávid (Oslffyasszonyfa), Kovács 
Károly, Komáromi Manó, Kocz József, Koh 
György (Veszprém), Kamnndy József, Király 
József, Kránsz Dezső, Kováts István, Lóránth 
Gyula, Lusztig Márton, Lichlschein Gusztáv, 
Lányi József (Budapest központ), Major József, 
Mustos József, Laval Róbert, Kalbatsch Ist
ván, Majos József (Boba), Markó János (He-
rend), Weineth János, Németh Imre, Nits 
Lajos, Nagy István, Németh László, Permay 
Ignác, Pálovics Gyula, Pusztay József (Boba), 
Osvald Gyula, Reich István, Szalay János, 
Szalay Róza, Sümegi József, Szelecz Ferenc, 
Szaka József, Szarka János, Steiner Rudolf, 
Somlai Áron, Scheiber Mór, Steiner Lajos, 
Stern Sándor, Örményi Károly, Varga Mihály, 
Völzl Józsel, Zsiray Károly 1—1 K, Faflek 
József, Tilos János 60—60 fillér, Hudetz La
jos, Vajai Sándor, Viniczay Károly, Grafits 
Lajos 50—60 fillér, Berta István, özv. Németh 
Sándorné, Laki István, Szálai Ferenc 40—40 
fillér, Velekey Mihály 30 fillér, Németh Józset 
20 fillér. 

Az összbevétel 977 K 40 f. — a kiadás 
403 K 26 f. — és igy a tiszta haszon 674 
K 14 f. volt, amiből 185 K a Vasutas Szö
vetség czelldömölki kerületének könyvtára 
— 186 K a Czelldömölki Mozdonyvejetök 
Otthona, — 185 K a Czelldömölki temetke
zési egylet, — 10 K a Vasutas Árvaház, — 
és 9 K 14 f. a czelldömölki Féliz-liget alapja 
javara fordíttatott 

közt lebegtem. Orvosom állítása szerint a 
kérdéses angol hadnagy Whitefeld lord fia 
vo l t Gibraltár megszállása után egy angol 
hadihajó a szorosban elszabadult aknába 
Otközött, iszonyú erővel felrobbant és elsO-
lyedt. Whitefeld lord fia is a hajón volt és 
odaveszett Rajta kívül két tábornok, egy 
tengernagy és több tiszt a legénységgel együtt 
a katasztrófa áldozata lett 

Ertem ment fiatalon a halálba az, aki 
szereteti , . . Élete delén kellett itt hagynia 
azl a boldogságot, amit nem ismerhetett meg. 
Szereltem őt . . . De egymásé nem lehettünk. 
Kellett jönni egy harmadiknak, ki üs-z— 

i-i»üir.m tm áfrsasjssái art az I M I . Ü C O ^ I Í I É M S M I , 

Lelkünk találkozni fog nemsokára s akkor 
majd kipn(;e»7tBlrtrfvB ölelhetjük át egymást 
az igaz szeretet szent tüzének melegével, 
mely a halál után sem hagyja el az elporladó 
szírek egy szebb házában "taráikozó lényeit... 
Kísérlett egész életemen át annak a boldog
tannak szomorú elmúlása. Husz évvel halála 
után elmentem Sevillába és a temetőőröket 
megvesztegetve, elloptam a családi sírbolt
ból koponyáját Teste akkorra már teljesén 
el volt porladva. Egész vagyont fizettem a 
merész vállalkozásért és a temetőőrök hall
gatásáért. Földhözragadt. szegény ördögök' 

. "oltak, azok az emberek. Valóban áldás volt 
. rájuk"a pénz. Már elhaltak. Hátrahagyott 
•árváik-most jó módban élrjek Barcelonában. 

A márványfehérségü koponyát selyembe 
takarva egy vasladába zártam. A vártorony 
folyosója végén, a fegyverterem ajtajával ép 
szemben a falon egy festmény foglal helyet 
A kép tulajdonképen jel. Háta megett egy 
befalazott, hat láb hosszú és négy láb széles 
szoba van. Oda csak a falat áttörve lehet 
bejutni. Az ablak szinte be van falazva. Több 
mint -3<> éven keresztül nem látott világossá
gót az a szoba. Ember pedig egyáltalán nem 
tette be oda a lábát 

Fiam! Az a végső kívánságom, hogy 
halálom után azt a koponyát ledd a kopor
sómba. A fal kibontása után ráakadsz a vas-
MáémmM ttrartben. Három lakat, É Mai 
oldalzár szabaddá tétele után felnyitható. 
Minden zárt más kulcs nyit. A hozzáfalójtul-
csokat a toronyszoba süíyesztő készüléke rej
tegeti magában. 

Ha majd én ott lenn pihenek a sírbolt
ban, ne feledkezzél el arról, hogy te vagy a 
Borrellyek utolsó vére. Vedd kezedbe a fegy-
verteiemben rozsdásodó eltört kardomat és 
halj hősi halált Gibraltárért Ontsd ki véred 
a drága spanyol fölre. Vezess hadat a zsar
nokság ellen és ha majd lovad lába az ellen-
pég v írében-gázo' , kezedben magasra tartott 
nemesi eimerünkre a szabadság istenének fé
nyes napja virrad. 

Utolsó szavam: Szerezd vissza Gibral
tár t , . . . isten veled . . ,• Légy- • boldog .-.-<. i 

É szavakat nehezen ejtette ki Fernando Bőr
rel ly és fejét félre fordítva, lehunyta szemeit. 

Ravatalát körülállták a spanyol grandok 
a várkastély nagytermében. Egyenruhájnk rend
jeleit ősi szokás szerint a gyász jeléül elta
karták fekete fátyollal. A vastag viaszgyer
tyák lobogó lánggal égtek a koszom és virág
halmaz közt. Csak két gyermek zokogott az 
imazsámolyon. Senki más. 

Engene teljesítette apja kívánságát Fel
törte a befalazott szobát Fülledt, nyirkos 
levegő feküdt a mellere. Nyikorogva oyilt fel 
a vaslada s a selyembe csavart koponyát 
kiem_elto_belOle_ A selyem.elporladt_kezében.. 
é1Ts~zéTm állva lehullotta loTdw"~Imom Hamu 
alakjában. Hideg borzongás futotta át testét. 
Félelemmel forgatta kezében apja t i tkát Be-
lenézett a csontváz mély szemüregeibe és 
maga elé képzelte élve, mint testet és le lket ' 
Égett a keze a könnyű teher alatt. Szemre
hányást érzett önmagában és a dohos szaga 
szobából a ravatalhoz vitte a koponyát és 
elhelyezte az érckoporsóban. 

Eugenet megölte fiatal éveihen apjának 
titka. Halála után egy perből kifolyólag apja 
holttestét pxhnmá'lák. Mikor az érctcópnreó-
ban két fejet és egy testei talált a hatóság, 
a rejtélynek nem tudóit senki magyarázatot 
adni . . . 
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H Í R E K . 
A kath. Leaényegyesület kdioyülése. 

Megemlékeztünk mult számunkban a helybeli 
kath. l.egéoyegyesület kOzgjffléséröí, mely ma 
egyhete a kath. fiúiskola emeleli nagytermé
ben folyt le. A kitűzött időben a kath. le-
gényegyesület rendes tagjain kívül nagyszám
ban vettek részt érdeklődők annyival inkább 
is, mert hisz a közgyűlés, tekintve az egye
sület 10 éves fennállását, jubiláris közgyűlés 
lett. Bán János elnök tartalmas szép szavak
ban üdvözölte a megjelenteket; megnyitójában 
rámutatott a kath. legényegyesületek szüksé
gességére és — mint örömmel tapasztalja — 
hálát ad a Gondviselésnek, hogy a Czelldö
mölki kath. Legény-egyesület oly szépen ösz-
szetartja tagjait; kebeléből száműzve van a 
gyűlölködés, az irigység stb. és a kö'cönös 
szeretet, egymás megbecsülést lakozik csak 
közöttük. Megemlékezik röviden a 10 év alatt 
történtekről, a volt elnökökről (az egyesület 
megalapítója Grátzer Pius akkori czelldömölki, 
jelenleg nyalkái plébános), a tisztviselőkről 
Alelnöke kezdettől fogva e ry volt : a jószivü-
ségéről, páratlan emberszeretetéről és nép
szerűségéről, ismert Takács György, a •Gyuri 
bácsi«, ki csak nemrégiben hunyt el az 
egyesületnek is nagy gyászára s kinek emlé
két az egyesület jegyzőkönyvében megörökí
teni határozta el. A szép beszédet, mely a 
10 évben történtek legapróbb részleteire is 
kiterjedt, lelkesen megéljenezték. Ezután kö
vetkezett a pénztáros és dékán számadása, 
majd a könyvtáros jelentésé. Megtörtént ezu
tán a tisztviselők választása is. Végűi az 
eddigi alapszabályok helyett elfogadták a 
Magyarországi Kath. [.egenyegyesületek alap-

A vasárnapi erőpróba aztán eldön- I szabályait. — A gyűlés végén Bán János 
töt te a két jelöli sorsát Bándy hivei impozáns I elnök egyetértésre buzdítva az egyesület tag-

Itt a nagyböjL Farsangkedden éjfélben 
derékon izakadt a rövid farsang élete és el
kezdődött a nagyböjt. Közeledik az ünnepek 
ünnepe, a megváltás, a húsvét A templomok
ban egyre komolyabbak lesznek az igák s 
arról az időről szólnak, amikorteljesedni kezd
tek a jóslatok. A. vallási szertatlásokon ke
resztül az emberi szívbe lopja magát az 
elmúlás gondolata, amelyet nem tűrtek meg 
a farsangi éjszakák, a nagy mutatások. A 
nagyböjt hatása, külsőségei sokat veszítettek 
x régi erejükből, de maga a lényeg változatlan. 
És mindenki érti, érzi mélységeit mindenkit 
megragad egy-egy percre és régen érzett dol
gok suhannak keresztül a szivén a nagyböjti 
napokon. Sok helyen, különösen a nagyobb 
Tarosokban különben folytatódik a farsang és 
a múlatás s csak a márciusi nap melege 
tudja végét vetni. 

Leikész Választál. Nagy izgalmaknak és 
korteskedésekue, vetett véget Kemenesmaga-

a mult vasárnap megejtett lelkészvá-
Nemes- és Pórmagasi egyesitett 

községek a választás során tanúbizonyságát 
adták annak, bogy még most" sem éreznek 
együtt s amit a jobb kéz cselekszik, ennek 
müvét a bal elrontani törekszik. Nemesmaga sí 
község jelöltje Bándy Miklós nagybábooyi 
lelkész volt akinek személyét, egyéniségét 
tehetségéi és a papi pályára való hivatottsá-
gát a község már abból az időből ismerte, 
midőn ő pár évvel ezelőtt ott segédlelkész! 
minőségben működött, kiváló szónoki képes
ségénél fogra pedig közkedveltségnek örven
dett. Pórmagasi község lakói azonban Szabó 
István némethidegknti lelkészt kívánták meg-

tőmegben vonultak fel a választás színhelyére, 
mig Szabó pártja elenyészően gyengének lát
szott A választási aktus megkezdődvén, Bándy 
vezetni kezdett s midőn a szavazattöbbség 
nagyobb-oagyobb arányokat öltött a Szabó 
bukása bizonyosnak tünt fel, ez írásban 
nyújtatta be visszalépő levelét Bándyt aztán 
az egész község ünnepelte. 

Házasság. Fényes esküvő megy végbe 
f. hó 11-én a helybeli izr. templomban. E 
nap délután ".2 órakor tartja egybekelését 
Szabó Lajos takarékpénztári igazgató Weisz 
Margit urieannyal, Weisz Kálmán és neje 
müveit és kedves leányával. 

Dj magyar állampolgár. Komatics 
Gáspár Ernő helybeli órás, aki eddig osztrák 
honos volt az iránt folyamodott, hogy vétes
sék fel a magyar állampolgárok sorába. A 
belügyminiszter e kérést teljesítette és Koma-

-ticsoak, valamint családjának megadta a raa-
jyar állampolgárokat megillető jogokat 

TaaitÓTálasitáa. Wagner Imre jános
házai tanítót Szil község róm. kath. iskolaszéke 
egyhangúlag tanítójává választotta meg. 

Gyanús haláleset, .üzv.,gkgy jr. 
jánosházai lakost f. hó 3-án reggél halva ta
lálták agyában. A hirtelen halálesetet sokan 
bűnténynek mondották, de az orvosrendőri 
vizsgálat megállapította, hogy az özvegy 
halálát szívszélhűdés okozta. 

Halálozás. Kohn Sándor jánosházai 
gabonakereskedő csütörtökön elhunyt Teme
tésén széleskörű ismerősei között nagy rész
vét nyilvánult meg. 

jatt, megköszönte a megjelentek érdeklődését, 
a gyűlést lelkes éljenzések között bezárta. — 
A tisztikar megválasztatván, Horváth Mihály 
történetíró szerint •fecerunt magnum áldomás< 
húshagyókedden este az egyesület helyiségé
ben folyt le, hol késő estig a legjobb han
gulatban töltötték együtt az ifjak és .öregek« 
a rövid fatsang hátralevő néhány óráját 

Letartóztatás az állomáson. C-endó-
reink a héten két gyanús viselkedésű utast 
tartóztattak le a helybeli állomáson. Kihall
gatásukkor kitűnt hogy az illetők névszeriot 
Libriul István és Horváth János Szabolcsme
gyéből valók, reva,-anyo:i illetőségű földmive-
lők és útlevél' nélkül akartak Amerikába 
szökni. A reájuk kiszabandó büntetés elvise
lése utás-Oissza fogják őket toloncolui illető
ségi lieajjlkre. 

Felülfizetések. Az alsósági temetkezési 
egylet által rendezett táncmulatság alkalmából 
a közölteken kívül még az alábbi felülfizeté-
sek történlek; Vadászy Pál 2 K. Németh 
László, Tóth István, 1—1 K. Guger Károly 
1 K 40 Jillér. 

verekedés . Egyik helybéli 
vendéglő a mult csütörtökön véres ve
rekedés színhelye volt Három vértszomjazó 
legény vett munkába egy negyediket, a szeren
csétlen Nagy Jánost és őt alaposan helyben
hagyták. A bőszült harcosok Somogyi József, 
Somogyi Ferenc és Laki Sándor voltak, akik 
majd a helybeli járásbíróságtól nyerik el méltó 
büntetésüket. 

Tanítói ál lamsegély. Egri János alsó
sági rom. kath. lanitó részéré a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 500 korona fizetést 
kiegészítő 200 kor. I . korpótlék jellegével birö 
és 50 kor. drágasági segélyt utalt ki. 

Orwadásza t . A csendőrség három 
izsákfai gazdát ért tetten, akik vadászati en
gedély nélkül idegen vadászterületen puskázták 
a vadakat Az illetőket névszerint Farkas Ká
rolyt, Görög Lajost és Szabó Józsefet a csen
dőrség feljelentette a helybeli szolgabiróságuál. 

Tűz Nagysimonyiban. E hó 5-én déli 
12 órakor Nagysimonyiban hatalmas láng. 
nyelvek csaptak fel az égnek. A harangok 
részteljesen kongtak s mindenki futott a 
füstoszlop irányában. Vajda Lajos háza és 
Libeauer Jakab pajtája gyulladt ki és égett 
borzasztó ropogással. Csakhamar megjelentek 
a tűzoltók, akik, habár nem is tudták a tűzet 
elfojtani, annak továbbterjedését megakadá
lyozták. A kár 1500 koronát tesz ki, melynek 
csak kis része fog megtérülni, mintán tulaj
donosaik csekély összegre biztosították épü
leteiket. Valószínű, hogy a tüz gyermekek 
gynjtogatásából eredt 

A Vasvármegyei gazdaságági egyesület 
folyó hó 17-én délután 3 órakor a varmt 
gyeháza nagytermében tartja meg közgyűlését. 
Tárgyak : Jelentés az egyesület mult évi köz
gyűléséről. A í. évi költségvetés előirányzása. 
Az igazgató-választmány kiegészítése. Indítvá
nyok. A gyűlés után nyomban a magtenyésztő 
részvénytársaságnak egy kiküldöttje a mag
termelésről tart érdekesnek giérkező előadást 

A Magyarországi Munkások Rokkant
é i MyngéJiegyoaflletéBOk középponti választ
mánya tegnapi ülésében tárgyalta az 1912-ik 
megállapított mérleget E szerint az egyesület 
törzsvagyona 1912 ben 1,629.103' koronával 
emelkedett, s jelenleg az egyesület teljes va
gyona a tíz millió koronát meghaladja. A mult 
évben 29.168 uj tag lépett az egyesületbe, a 
rendes fizető tagok száma azázhatvannyolcezer. 
A fiókpénztárak száma országszerte 469. Az 
egyesület közhasznú működését legjobban 
igazolja az, hogy az eddig 1820 rokkant és 
elaggott munkásnak ad életfogytig 8.40-től 
13.43 koronáig terjedő állandó heti segítséget, 
továbbá 484 árvának ad 14 éves korukig heti 
1.40-tól 2.18 koronáig terjedő állandó nevelési 
járulékot Az egyesület 1903 március óta 
mostanig 2,417.155 korona segitőösszeget fize
tett ki a rokkantak, árvák és özvegyek tamg 
gátasára. A huszadik évi küldöttek közgyűlését 
április 27-ikére tűzték k i a régi országháza 
gyüléstermébe. Az egyesület évi 7000 korona 
állami támogatásban részesül. Az egyesület 
vagyonából nyolcmillió korona 4 és 4 ' / , szá
zalékos értékpapirosokban a készpénz kilenc 
elsőrendű pénzintézetben van elhelyezve. Az 
egyesület iránt érdeklődők fölvilágositást kap
hatnak Budapesten, a középponti irodában. 
VIII., József-utca 23. szám alatt az egyesület 

: j i ti * saját házában. 

Választásra jogosítottak száma Vas
vármegyébe. Az alispáni hivatal a vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagjaihoz a mult 
héten szélkűldötte jelentését a választásra 

i jogosítottak számáról. E szerint az egész vár-
•gH tpangyibe* 1 3S.1B6 vanszto'-ranTa'z elpÉi'évbérr 

volt 31.489, tehát általában a választók száma 
637-tel emelkedett A sárvári kerületben van 
3.184, előbb 3.120. a czelldömOlkiben 2.698, 
előbb 2.611 választó. 

Abbáziában ma egy hete uj orfeumot 
nyitotak meg. A magyarság erősen felzúdult 
az előadások miatt, mert a rendőrség betil
totta a magyar nyelvű előadásokat (A tisz
telt magyarság pedig mégis odaliordja pénzét 
garmadával!) _ ^ _ _ „ 
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Vásár i the lyezés . Szombathely r. t vá
rosa kérelmei intézeti a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy a márciusi országos vásárt, 
mely az idén az izraeliták husvetjének elsO 
napjára esnék, erre való tekintettel március 
4-dikén tarthassa meg. 

A Vendéglősök Lapja Ihász György 
szerkesztésében immár 29-dik évfolyamát futja. 
Ez a nagy idő erős bizonysága annak, hogy ez 
a hazafias, igazán magyar szellemű lap kiváló 
missiót teljesített és teljesít közéletünkben. A 
lapra ebben az évben az eddiginél is jobban 
irányul a közérdeklődés, különösen a vendég
lősöké, mert az ipartörvény módositásánál ez 
a lap hivatott arra, hogy a közvélemény előtt 
a vendéglősipar helyzetét és igényeit helyes 
világításba helyezze. A Vendéglősök Lapja 
élénken van szerkesztve_s zamatos magyar 
nyelvezetével nemcsak a vendéglősöket érde
kelheti, hanem mindenkit, különösen a bor
kereskedőket, bortermelőket, akik céljaiknak 
a legsikeresebb szaklapot találják benne. A 
Vendéglősök Lapja előfizetési ára negyedévre 
3 K. Szerkesztősége és kiadóhivatala : Buda
pest, I . kér. Verpeléti-ut 5. 

A 43 ezer holdnyi Hortobágy puszta 
talajának javítása végett Debrecen városa 
ön tűző te lépet létesít A fBldmivelésOgyi miniszter 
most leiratban értesítette a várost, hogy az 
öntöző csatornák építésére félmillió koronát 
ad segítségül a városnak, tiz évre beosztva 
az összeget. 

Csáktornyáról jelentik, hogy az uj védő-
erőtörvény értelmében ott elhelyezték a 8-dik 
tüzérhadosztály t s az ágyukat és a legénységet 
már korábban oda szállították, ami a laktanya 
átalakítását is maga után vonja. E hírünkkel 
kapcsolatosan megemlítjük, hogy Hazai Samu 
báró honvédelmi miniszter a székesfehérvári 
houvéd kerületet föloszlatta, ennek helyébe 
Pécsett uj honvédkerületet fognak létesíteni, 
az eddig Székesfehérvárott állomásozó honvéd 
dandárpárancsuokságotl pedig Veszprémbe 
helyezik el. 

Vasúti baleset. Az oslffyasszonyfai 
vasúti á'lomáson február 2-án súlyos szeren
csétlenség történt — Bogács József kisegitő-
fékezű a fékről oly szerencsétlenül esett le, 
hogy a bal alsólábszárcsontja eltörölt, a jobb 
lábfeje pedig teljesen összezozódott — Serü
léseivel Budapestre szállították. 

A gyáriparosok szövetségének vas
vármegyei fiókja tegnap Szombathelyen, a 
kereskedők társulatának helyiségében, Hatvány 
Béla báró előülése mellett választmányi ülést 
tartott. A gyáripart illető kérdésekkel foglal
kozván, a benzin-árak emelése ellen foglalt 
állást 

Huszonnégy g y é r n e k . Egy kecskeméti 
szegény embernek — mint onnan írják — 
mull hó 24-én született a 24-ik gyermeke. 
A derék ember, akit — talán a sors iróniájá
ból — Jóljárt Istvánnak hívnak, -mindössze 
52 esztendős. Gyermekei két feleségétől vannak. 
Jóljártot mindenki ismeri Kecskeméten s reg
gelenkit kis kocsiba fogott szamarával piaci 
árusoknak fuvaroz. Legapróbb gyermekei rik
kancsok. 

Al Egyesült-Államok 1912. éli beván
dorlása . Az elmúlt esztendő bevándorlási sta
tisztikája most jelent meg. E szerint egy 
millió 440.000 bevándorló érkezett az Egye
sült Államokba és 691980 ment haza. A 

' ^ W t T ' a i i a m o k mkoi aduST-*akik a háború 
első hírére tömegesen mentek _haza±_ Júliustól 
decemberig, tehát az esztendő második felé
ben Ausztriából. 48.270 bevándorló jött és 

. 13.374 ment vissza, Németországból 15.492 
jött és 2296 ment haza,' Olaszországból 93 
ezer'354 jött és 37.772 ment haza, míg 
Magyarországból 51.286 ment ki és 11.926 
tért haza. A visszavándorlási arány a ma
gyaroknál egyike a legrosszabbaknak. A k i 
vándorlók száma azonban nem teljes, mert 
a nemzetiségeket nem magyaroknak jegyzik 

. be, hanem németeknek vagy szlávoknak. 

Szerkesztői üzenetek. 
A'. Margit OzeUdőmötk. Ha költői haj

lamot érez magában, azt ajánljuk, szívesked
jék a kOltészettaui megrendelni s azt alaposan 
megtanulni. A mesterséget is előbb tanulni 
kell, a költészet pedig ennél is több: művé
szet Aztán meg a helyesírás labyrinthusában 
is járatlan még. 

fi. K. Dezső. Kantnak, a híres filosop-
husnak a theoriája ez. 

Palóc leány. Nem kell az ilyen fenye
getésektől mindjárt megijedni. Fel se vegye. 

Merengő. A nép ajkáról jövő eredeti 
dalok (versek) kevésbbé döcögnek, mint azok 
a kin-nmes .költemények., amelyek erőlte
tettek; sőt az igazi népdalokban van foga
lom, érzelem, akaratuyilvánulás és poézis. így 
pl. az ön versi cskeje nem is hasonlítható 
össze eredetiségre és közvetlenségre nézve a 
következő népdallal, melyet pedig utánozni akart 

A kornádi határon. 
Határon, határon, haláron 
Megy a juliász pi-zraorru, 
Daruazörü. keselábu, kurta farkú, 
Fakócsiku szamáron, 
Szamáron, szamáron, szamáron. 

Gl áz azon hegyesen, begyesen, 
Keminyen, kevilyen, 
Nizi magát, az árnyikát, 
Kétódalt a nagy ingnjját 
Ihajja! Csuhajja I 
Hátul megyén jaz kutya . . . 

C S A R N O K . 

D i c s ő h a l á l . 
Rövid hir, sokat mondó: 
Meghalt fiad, kedves anyó 1 
Kedv>es anyó, nincs több remény, 
A harctéren maradt szegény I 

Meghalt Visszahozhatatlan, 
Ezerekkal közös sirban; 
Megsiratott nagy hősökkel, 
Egy gödörben hantoltakat 

Vigasztaljon ama tudat. 
Hogy egyetlen drága fiad 
Ezt a halálr-óhajtetta; — c 

Beteljesüit Vele alma . . . 

Nyomor, becsület és végzet. 
Földhöz ragadt szegény szülők egyetlen 

gyermeke volt Iván. Falnn laktak, keservesen 
tengették nyomorult életüket, sokat küzdöttek 
a megélhetésért Tehát Iván gyermekéveit a 
legnagyobb nyomor és nélkülözések közt töl
tötte el. 

Az idő eljárt, Iván megnőtt Iskoláit — 
jószívű emberek segítségével —sikerrel elvé
gezte és bejutott a postára. Igaz, hogy beju
tot t de messze van a város, még a vonat is 
léi napig oda. Elérkezett a-válás ideje. 

Elkísérték a gyerekel a- falu határáig; 
itt mégegyszer lelkére kötötték, hogy soh'se 
térjen le a becsület óljáról, tartsa mindig 
szem előtt Oreg szüleit, kik tisztességben meg. 

. ós^ultei^iJbnrjiiirlak tőle, de addig n e j t t s a a B s ^ - ^ s ^ ^ ^ T t h ^ n ^ t r ^ 
lék vissza, míg a szekér nyomán felszálló 
országul porát láthattak. Azután fájó szívvel 
bandukoltak hazafejé. 

A gyerekről jó hirek jönnek, szorgalmas 
és pontos hivatalnok, feljebbvalói megelégedé
sét, kollégái nagyrabecsülését kiérdemelte. 
Kevés fizetéséből ugyan hazaküldeni nem 
tudott, de szerényen megélt. Levelei különö
sen édesanyja iránti szeretetét tükrözték visz-
sza s többször adott annak az óhajának k i 
fejezést, bár az 6 kérges tenyerébe hajthatná 
fejét . 

Édesanyja egyszer elhatározta, hogy meg
lepve meglátogatja Ivánt A »Riska« tehenet, 
egyetlen jószágukat eladták,. annak az arából 
azután futotta a vonatra is, no meg az apjuk 
vihetett belőle a nagy takarékba, hadd kama
tozzék, talán majd ad még a jó Isten hozzá. 

Téli időben, kemény, csikorgó hidegben 
tipegett a két öreg a szomszéd falu állomá
sához. Ámde a mostoha végzet az ut keresz
tezésénél egy teljes gyorsasággal száguldó 
automobillal hozta őket össze. Nem minden
napi jelenség volt ez azon a vidéken, meg is 
lepődtek. Az öreg félre u.roll, de megcsúszol: 
a síkos, havas földön és feje a szélső kezek
hez került, mely valósággal megskalpolta sze
gényt A jármű tovább robogott, a jajveszé
kelő asszony maga maradt ájultan fekvő fér
jével. Néhány perc múlva már 0 is követte 
példáját 

A vonatról jövők találták meg őket esz
méletlenül és' vitték el szekéren as orvoshoz, 
az asszony magához térve, elmondta szómon 
esetüket, kétségbe esve és kezeit tördelve 
könyörgött a doktornak ura megmentéséért 

5 i* £.'•> • ~" ' • ijl •, 
' Az öreg meggyógyult, a •Riska* ár. 

elúszott, nyomorogtak és a fiút nem látogat
ták meg . . . 

A gyerek aggódó szívvel és remegő lélek
kel hallgatta a hazai rossz híreket Elszorult 
a szive, hogy képtelen rajlak segíteni. 

De ah I villámok cikkáztak át agyán. 
Álmatlan éjjeleket töltött el, azután behuny, 
szemmel rohant az örvénybe. Letért a be
csület átjárni . . . sikkasztott • 

Nagy összegű pénzeslevelet sikkasztott 
el, hogy ezzel szüleit megmentse a nyomortól 

Ő maga nem merte szőleinek a bűnös 
uton szerzett pénzt átadni. Lakásadónőjét 
bízta meg vele, azt küldte el haza. 

ú pedig futott az elvesztett kincs, a 
becsület után, kergette a lelkiismerete. . 

Éjnek idején elutazott Hajóra szállt 
. • ... • ' . JU . j . ' / ' ; - r . • 

Hónapok múlva lehetett olvasni, bogy 
zátonyra jutott egy hajó; a tengerbe vészei
tek névsorában első helyet foglalt el Ivár. 
Szegényt a jó szive, a nyomor látása eltéri 
tette a becsület útjáról és a végzet hamar vég 
tett vele. 

j K i a d ó l a k á s . 
) Czelídömölkön,azArpád-u1 
5 5. szám alatti hat, amelyben 
) két szoba (egyik alkovos) 
; folyosó és egyéb mellékhe-
) lyiségekből álló modern lakás 
) van — villanyvilágítás az ösz-
\ ' szcs helyiségekbe bevezetve — 
) 1913. május l-re bérbeadó, 
\ esetleg örök áron eladó. 
) Értesítést ad a szerkesztőség. 

S z ó l ó o l t v á n y o k 

Ajánlom teljes szavatosság mel
lett fajtiszta egy és kétéves gazdag gyö-
kérzetű szokványminöségü fásoltvá
nyaimat a legjobb bor- és c*megefajok-

| bán. Közöltük Jtreáea" Bánáti RizUmtJ 
V'VrleakrifliiolJ^nex-bizöiry'ulr T-S t'fnafífuT I 

bő termő borszőlő és „Muscat Csaba
gyöngye" a legkorábban érő csemege
szőlő. Ezenkívül Ripária Portális és 
Rupestris-Monticola sima és gyökeres 
alanyvesszők a legjutányosabb árak 
mellett » 

„Erssébet uéleeltráiytelee" 

Tulajdonos: Schmidt Mátyás B0GÁR0S 
(Torontálmegye.) 

Ár)*gyi*k lágyra is kéiaieatva,-—— 
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P A I M 4 

KAUCSUK-CIPŐSAROK I 

D O B O Z A , 
M I N Ő S E G E : 

A R A N Y 

T Ö R L E Y 

mm 

E L A D Ó H Á Z . 

Egy újonnan épttlt 9 

h á z 
a város legforgalmasabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

Hornyolt cserép 

kitűnő minőségű kapható 

ö z v . T o r y G y ö r g y n é 

téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I- rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

V i r á g k e r e s k e d é s . 

TisztelüUel hozom a n. é. kö
zönség becses tudomására, hogy 
Czelldömölkön, a Központi-kávé
ház melletti üzlethelyiségben 

v i r á g c s a r n o k o t 

rendeztem be. 
Minden időben vágott és cse

rép virágokból nagy választékot 
tartok. 

Alkalmi csokrokat a legizlése-
sebben, olcsón készítek. 

B. pártfogást kérve 

kiváló tisztelettel 

B e r e c z L a j o s 
kereskedelmi kertész. 

) 
) 
> 
) 
> 
> 
) 
) 
) 

s 
) 
) 
) 
> 
) 
) 
I 
I 
) 
) 
) 
) 
) 

Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel hozom a n. 

é. közönség, b tudomására, 
hogy Czelldömölkön, a Kos
suth Lajos-utcában (Simon 

Sándor-féle ház) levő 

u r i s z a b ó 

ü z l e t e m e t 

a Háczky-íőle hasba az (Uj 
kávéházzal szemben) helyez
tem át. -

Midőn erről igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kérem 
-további becses pártfogásukat. 

Öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek. 

Tiszteletlel 

Németh László 
,... uri-szabó. . 

I 
< 
I 
< 
( 
< 
< 
< 
< 
< 
( 
< 
1 
( 
( 

1 
( 
( 
< 

Föraktárrjs: Gayer Gyula-cég Czelldímölk. 

S z ő l ő b i r t o k o s o k 

különös Ügyeimébe! 

Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral poros és BAGOLLAL 
1 1 1 a szőlömolyt: mert a 

F O R H I N 
a sokszorta megjavított bordói keverék éa számtalan köszOnfl- és elismeró-levél ta-

ousága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 
A T T O T ? t I T \ T - n a l nincs üledéke, vízbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
JX. M: V f J X E l X i l pusztítja a peronoszporá t ; egy kesz anyag, foálkatrészá 
rézgá ic, tapadóképesséae oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarí tást jelent, mert az anyag teljesei! kész ! 

s i ö r 
Kcve:ább 

agond, 
•szór .": 
Kevaosbb 

a raotmá, 
'-$zor » 

K e v e s e , 
a munkabér! 

jovarok elfogására,- Lanriaát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril Karbolineu-
• • t a rovarok illeni téli védekezésre. laarO OÍtoviaait az oltványok iienTCsilésSre, 
Icbneomint a zaengé virágok permetezésen), Nicotin Quassiakivonatot faiskolák 
permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és darazsak 
elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati utasítást 

kérni, m-lyet ingyen és bérmentve kaid az Összes érdeklődőknek a 

szölöpermetezési anyaggyár 
B U D A P E S T , VI., Váci-ut 93/v. 

Valamint képviselője: Rosentbal Lipót Czelldömölk, Hoffmann Ernő 
Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. " 

F O R H I N 
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•Aki fess és kényelmes fűzőt óbajt, 
rendelje meg - • 

Győrött, Böbék Dánielné 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mel Ifüzókül önlegességi műtermében. 
Á legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halosont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin-

Ugyanött utazőnő felvétetik. 

u u |u |u |u |u |u |u |u {o o |u |u |o | 

É r t e s í t é s . 

Van szerencsém tudomá
sára adni a nagyérdemű közön
ségnek, hogy Vönöczkön volt 

kömüvesüzietemet 
Czellttömölkre, Baross-utca 

^ - i r t i i m f i i l T ^ h l i i y e z . m , 
tom- Kérem aaiagyérdemüios— 
zönség szíves pártfogását. 

Kiváló tisztelettél 

B o k á n y i K á r o l y 

kőművesmester. 

Cl r | o|u |o \o |« |»-> \o K> l« 

Szalay Gynla temetkezési vállalata Czelldömólk, Sági-utca. 
2 Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
, Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
- akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a.legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalókéi 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, CEeUdömölk, Sági-utca. 

Ne m e n j ü n k 

v i d é k r e v á s á r o l n i , 

mikor Czelldömölkön a Gayer-íéle házban 
levő férfi-szabó üzletben a legkifogástala-

nabb rnhák készülnek. 
Midőn ezt a n. é. közönség becses tudomásán hozom, 

kérve szives párfogását, amit azzal fogok hálálni, hogy 
szaktudásommal a legszebb szabású férfiruhákat készítem. 

Szövetraktáromban a legnagyobb választékban talál-
mtosabb angoteovetok és ezekből jutányos 

áron szolgálom ki rendelőimet. 
Angol és francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki

vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik. 

Tisztelettel WEISZ UFÓT, férfi-szabó. 

I I 

4 
S z a l ó k y Z s i g m o n d 

kőfaragó 

C z e l l d ö m ó l k . 
Sirkiraktár: Szentháromság-tér. 
: főfaragé-tfler; • 

81 
Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epttletmnikit és mindennemű lavitásokat 
elfogadok é t azokat jutányos áron készitem. 
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.753 1912 . tk. 

irverési hirdetményi kivonat. 
A czelldűmölki kir. járás bíróság, 

linl telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
iogy Wendler Mátyás czelldűmölki lakos 

.; végrehajtási árverés joghatályával bíró 
nkéntes * árverési ügy ében a ezelldö-
íoiki kir. járásbíróság területén lévő 
zeNdömölk nagyközség határában fekvő 

i nernesdömölki 247. sz. tjkvben foglalt 
•'• 6 sor 246/181. hrazámu udvarral és 
.-ertfeljaróval bíró házas ingatlanra 
600 k'.-ban, f 6 sor 246/181. hrsz. 

.i feljáróban levő szántóföldre 429 
v.-ban ezennel megállapított kikiáltási 
trban az árverést elrendelte és hogy a 
•;ntebb megjelölt ingatlan az 1913. évi 

f e l n á r 28-lk napjának d. e. 9 órakor 
i czelldűmölki kir. járásbirórágnál annak 

irodai helyiségében tnegtarlandó nyilvá
nos árverésen eladatni fognak. 

t Árverezni szándékozók tartoznak a 
bec8ár 10%-át készpénzben vagy az 
1881. évi 60 le. 42 §ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó l é n 3333. sz. a. kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet s. 
R-ában kijelölt óvadék képes értékpapírban 
• kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. évi 60. te. 170. §-a érteimében 
a bánatpénznek a bíróságnál történt 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiroság mint tkvi hatóság. 

Ozelldömölk, 1912. december 11. 

B A R T H A sk kir. jbiró. 

Egy ügyes fin Patyi Jónás 
czelldömölki bádogosnál ked
vező feltételek mellett azon

nal felvétetik. 

Hirdetéseket jutányos 

áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

4 ^ 

K L A P P E R F Ü L Ö P b ú t o r á r u h á z a 

Czelldömölkön (Gayer ház) 

a l e g e l ő n y ö s e b b b e v á s á r l á s i f o r r á s . 

ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron 
kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, _szőnyegek, 
üggöhyök, ágygarnitű 

rák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodrászati cikket, gyógyszappanok kicsinyben ós nagyban. 

m T e l j e s s z o b a - é s k o n y h a b e r e n d e z é s e k . 
1 . 

Sy(.ipatot Dinkgrére Nándor' ri'laiiyerfre tH»ri.n-l«zkHcOnwry..mdíjában G/.elldömOlk. 


