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Adatok nemzeti erőnk meg
méréséhez. 

Vargha Gyula elsőrangú magyar 
statisztikusunk a főúti cimmel a Magyar 
Tudományos Akadémia ülésén fölolva
sott rendes tagsági székfoglalója minden 
magyar embernek fölkelti Ggyelmét és 
érdeklődését, akiben igaz hazafiúi ér
zelem honol. Vargha statisztikai hiva
tali főigazgafó az 1910-ik évi népszám
lálás adatai alapján ismertette a magyar
ság fejlődését 1880. óta. Ezen általá
nos népszámlálás azt igazolja, hogy a 
magyarság megszakítás nélkül nagy ará
nyokban fejlődik s mindjobban eléri 
azt a nagy számbeli túlsúlyt, mely álla
munk nemzeti biztosításához szükséges. 

- A legutóbbi népszámlálás a Magyar 
birodalom 20 millió 886 ezer lelket 
tevő összes népességében. 10 millió 50 
ezer magyar anyanyelvűt talált. 1880-
ban a magyar anyanyelvűek összes 
száma a katonaság nélkül még csak 6 
millió 445 ezer volt. A növekvés tehát 
30 év alatt 559 százalékra rúgott, mig 
a nem magyar ajkunké 188 százalékot 
tett ki. 

Vargha részletesen ismertette a 
magyarság helyzetét az idegen nyelvte
rületeken és az érintkező határokon, 
de különösen az oláhsággal érintkező 
vidékeken. A magyarság mindenütt tért 

hődit, kivéve keleti határainkat. (És 
ez nagy baj! Szerk.) Nagy határozott
sággal hangsúlyozta az erdélyi magyar
ság és szászság érdekeinek közösségét. 
Azután a fölolvasó áttért a városok 
magyarosodásának ismertetésére. A vá
rosokban a magyarság-jnemcsak a ma
gyar nyelvterületen és magyar nyelv
határokon nyomult erősen előre, hanem 
még teljesen idegen nye!\területeken is. 
A magyarságnak nemcsak a számbeli 
túlsúly, hanem a nagyobb kultúra is 
biztosítja a felsőbbséget. Végül rátért 
azon veszedelmes irányok ismerteté
sére, melyek a bomlás csiráját oltják 
a nemzetbe. Hibáztatja azokat, akik á 
nemzeti gondolatot az oktatásból ki 
akarják zárni. Ilyen továbbá a ve
szélyes, a mindent lekicsinylő nemzet
tagadó irányzat. Et az irány gazda
sági erőnket is aláássa. 

Végzetes veszedelemnek tartja a 
közép- és nagybirtokok eiporlását, mely 
ujabb időben lényegesen szaporítja a 
kisbirtokosok számát, de a magyarét 
legfölebb a magyar vidéken, mig a nem
zetiségi vidékeken épen a már is túl
ságosan népes nemzetiségi kisbirtokos-
osztály gyarapítására szolgál. (Hát bi
zony az oláhlskla vidéken, különösen 
Erdély és a délkeleti megyék' földjei, 
birtokai ma-holnap egészén oláh kezekre 
kerülnek. Szerk.) Az elporló közép- és 
nagybirtokokra magyar kisbirtokosságot 

is kell telepíteni, akikkel való érintkezés 
a nem magyar ajkuaknak alkalmat fog 
adni a magyar nyelv gyakorlati elsajá
títására. (De akkor á magyarfaló pópá-
kat és deszkátokat is meg kellene tani-
tani egy kis móresre. Szerk.) Végre baj, ' 
hogy szellemi enerzsiánk javarészét 
a politikai küzdelmek kötötték le és 
emésztették föl meddő módon. Ily mó
don elmaradunk a nemzetek verse
nyében. 

A nemzetben lakó tehetseget minél 
hasznosabb célokra kell irányítani. Az 
egész nemzetnek harmonikus munkára 
van szüksége; de nagy mértékben szük
sége van nemzeti konszolidációnknak 
(megszilárdulásunknak) a békére, a nyu
galomra és a társadalmi rend zavar
talan főntartására. 

Vargha Gyula mint jeles statiszti
kusunk és mint kitűnő tudós valóban 
sok érdemet szerzett magának és egész 
nemzetünk bálával, köszönettel tartozik 
neki. Bár szívlelnék meg hazafias szív
ből fakadó okos tanácsát is, mert hisz 
mi volt mindig a magyarnak ajja-baja? 
Az, hogy kimerült az áldatlan politikai 
küzdelmekben, szellemi enerzsiáját, min t 
Vargha mondja, fölemésztették m e d d ő 
módon és addig, mig a >tényezők« 
marakodnak, az oláhság markába ne
vetve, — tért hódit a magyarságnak 
rovására. 

B. Oy. 

Az élet. 
I r t a : Sába Zsiga. 

Az élet főcélja az embernek s ezen fő
cél ugy ágozódik, bogozódik s görbül, mint a 
cserefa s raiut a csnrefa görbe ágazatait és 
tagozatait nem tndjuk kitalálni, hogy mily 
célt szolgálnak, ugy mm tudjuk kitalálni, 
hogy éietOnk utjain melyik az, mely a bol
dogsághoz görbOl; mert boldognak senki sem 
mondhatja magát, mintán célt szolgál, hisz a 
cél nak^k ivánsága i, kWel é 1 ̂ jjj^ 8!^^yztnti^k 

nem lehel boldog az ember, mert Önző és 
irigy s ezen tulajdonságai nyugtalanná teszik, 
nem lehel boldog, mert gyarló s gyarlóságai 
ellentétbe helyezik, s-nem lehet boldog, mert 
csalódások érik s ezek bánatossá teszik, — 
végre: nem lehet boldog, mert betegség gyö
törheti s ez kedvetlenné a elvisnlhellt-nné teszi 
az eletet. 

Vannak azonban az éjednek jelenségei, 
melyek az ügyességben, bátorságban, a talen

tumban, a szépségben, a modorban, de főkép 
a sz- rertcsében jelentkeznek s ezek azok, 
melyek az embert a köznapiasságból kiemel
vén, némileg elviselhetővé teszik az életet, 
de az élet ezen elviselhetősége is csak addig 
tart, mig a szerencse s ha a szerencse tűnni 
kezd s jelentkezik a soha egyedül nem járó 
szerencsétlenség, már mntatkozik a boldogta
lanság, mely állításon nem változtat az, hogy 
valaki szegényen kezdte s gazdagon végzi, 
vagy hogy valaki hivatali s társadalmi állá
sában folyton magasabbra emelkedik, mert 

*W:- t f r*yÁt ^ « r r ^ t ) j e r r r k - m ' k r é!v»«We>e,-
családi életüuk csalódásai stb., oly'minden
napi, de rejtelmes dolgok, melyekkel csak az 
élet tud számolni. 

Gömbtiegyi Lídia .már már belekfrült a 
főváros lörgetegébe, midőn a 16 éves, kék 
szemű, mosolygó arcú, életet sugárzó ajkú, 
csókra ingerlő piciny szájn leányka. Junói 
termetével, egy jóakaratú, segíteni akaró, a 
világi férfiakat jót- ismerő, mindenüvé berara-
kodni triiM .néniket ajánlata folytán bejutott 

báró B-'lédy Imréhez, egy élvhajhászó öregedő, 
j de gazdag főúrhoz — takarítónőnek. A lapasz-
' talatlan falusi leány e minőségét a báró fel

használván, nem sok fáradságába került ót a 
' karjaiba terelni s miután Lídiával megtörtént 

a csalódás, mint minden ügyben, akad tanács-
' adó, ugy Lídiának is, ezen szepegő belügyé-
j ben épen az lépett fel tanácsadóként, ki ót 
I a báró Belédy karjaiba vezette, mert az em-
• litetl fővárosi nénike a tanácsok osztogatá-
i sainak is nagy mestere volt ! — Ez aztán 
t megtanítván Lídiát, hogy viselje magát és hogy 
f m é f r c - ^ a - - i T l f i i r o l h á í r f a S r i s r f m i f ^ r ^ ^ 
j talma alá ejteni, lekötelezettjévé tenni sural-
1 kodni felette. Lídia merészen követvén a ta-
j nácsokat, elérte azon célt, hogy a . báró ' 
1 pártfogásába vette és:kitartásáról gondoskodott. 

Lídia ezzel egy kényelmes és gondnél- -
I küli életet szerzett magának s nem volt többé 
- hiánya ruhában, ék-zerben P T pénzben, .ami 

a szép leányt bájolóvá varázsolván, már sok 
budapesti ember óhajtotta az aranyos bab i 
kegyét. Ámde Lídia kővelkezetps maradt s a 
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A kisgazdákról. 
Kisgazdák nlatt azok a földmivesek 

értendők, akik ritegélbetéafik eszközeit 
túlnyomó részben egy-egy önállóan ke
zelt és túlnyomóan saját és családjuk 
erejével megmunkált tulajdon, vagy bér
birtok hozadékából szerzik be. A ma
gyar hivatalos üzem illetőleg birtoksta
tisztika egyik kategóriája sem alkalmas 
ezen kisgazdák számának megközelítő 
meghatározására, mert a legközelebb 
eső 5—100 holdas osztály már igen 
sok középüzemet foglal magában, amint 
ismét a 100—1000 bold közötti csoport 
is nemcsak közép, hanem nagybirtoko
kat is magába foglal. E részben helye
sebb a legtöbb nyugati állam üzemnagy
ság-statisztikája, sőt Keleti Károlynak 
1870-iki összeállítása is. A kisgazdák a 
jövödelemnek elméletileg fölállított vala
mennyi válfaját élvezik, amennyiben 
jövedelmük munkakeresetből, vállalati 
nyereségből, üzemtökéjük kamatából és 
(ha birtokosok ás nem bérlők) földjá
radékból alakul ki. A kisgazdaság jöve
delmező folytatásának számos akadályai 
azonban azt hozzák magukkal, hogy a 
kisgazdáknak mindenféle eredetű jöve
delmeikből rendszerint csak munkake
resetük marad meg tiaztán. 

A kisgazdák személyükben több
nyire egyesítik, illetőleg időnként föl
cserélik a munkaadó és bérmunkás 
szerepeit, amennyiben munkák torlódá
sakor fizetett segéderőket alkalmaznák, 
más időkben azonban maguk is bér
munkát vállalnak A kisgazdaságok ered
ményeit korlátoz) okok egyik folyomá
nya, hogy a kisgazda rendszerint na
gyobb munkaáldozattal éri el ugyanazon 
eredményt, melyhez a jól kezelt nagy
birtok kevesebb munkát használ Tói. 
Ennek dacára a kisbirtok csak ott ke-
vésbbé termékeny a nagynál, abol csu
pán kisebb léptékben másolja az utóbbit. 
Ellenben ahol a kisgazdák már fölka
rolják az Szemük nagyságának megfe

jelő termelési ágakat, olt az ő osztályuk 
a t e rmelékenvebb , amennyiben sok. a 
nagybirtok áílal egyáltalán föl nem hasz
nálható m u n k a e r ő n e k nyújt gyümöl
csöző alkalmazást . 

A kisgazdaosztály életviszonyai 
egészségi tekintetben sok kívánni valót 
hagynak, többi között említhető, hogy 
a falusi élet egyhangúsága alkoholiz
musra, féktelen élvvágyra, duhajságra 
vezet. A kisgazda nehéz megélhetéséből 
és a munká ja eredményéi fenvegető 
sok veszélyből származik fösvénysége 
éa b iza lmat lansága minden ajánlott uj 
eljárással szemben. A falvakban nagyobb 

i az emberek egymásra utaltsága, kölcsö-
| nös függése, mint a városokban; azért 

ott a kedvezőtlen^Ulrsadalmi viszonyok 
lesújtó ha tása sokkal nehezebben kü
szöbölhető ki. 

A kisgazdaosztály beiyzetének javí
tását célzó intézkedések csak akkor ve
zethetnek á l landó, üdvös e redményekre , 
ha egy egységes , jól átgondolt rendszer 
láncszemeit képezik. Ezek az intézke
dések négy főcsoportba foglalhatók össze: 
1. a gazdálkodás föltételeinek javítása, 
2. a kisgazdaságok csekély ter jedelmé
ből és há t r ányos fekvéséből származó 
bajok megszünte tése , 3. a kisgázdaosz-
tály művel tségének és szakértelmének 
fejlesztése. 4 . a falusi népesség é s ezen 
belül a kisgazdaosztály életviszonyainak 
egészségi é s társadalmi szempontból 
való előbbrevi te le . 

Az e lé rendő eszmény az, hogy a 
j mezőgazdaságot minél nagyobb arány

ban oly kisgazdák vegyék a kezükbe , 
akiknek mindegyike • sok szappant hasz
nál* (művelődik) , sokat olvas, sokat 
fordul meg városban , a közügyekkel 
é r t e lmesen és jóakaróim foglalkozik, 
emelkl t pedig a sajátjai saját eszközei
vel, gépeivel, saját erejével , eset'.eg szö
vetkezett társai vállvetett munkájával és 
csak kivételesen Gzetelt segéderőkkel a 
legjobb módszerek szerint műveli meg. 

Farkas Geiea dr. 

A legsötétebb Salából. 
Zalavármegye kir. tanfelügyelője most 

terjesztette elő a közigazgatási bizottságnak a 
népoktatásügy mult tanévi állapotáról szóló 
jelenlését, amely méltán keltett megütközést, 
mert eddig gondosan leplezték aiöEat 
rányos állapotok, amik ott o téren uralkodnak. 
E közel félmillió lakosú és 580 községből 
álló vármegyében 180 községben semmiféle 
iskola nincs, működik 57 állami, 69 községi, 
268 r. kath, 21 ref.,17 ág.ev .és9 izr. iskola, 
amelyekben 781 tanitó tanított. A 64.119 
mindennapi tanköteles közül 54.616 iskolázott, 
tehát 9503 nem és a 30.607 ismétlőből csak 
16.244 tehát 14.363 nem s igy összesen 
23.866 tanköteles nem jár iskolába, mert 
nincs elég iskola. És ami van is milyen. Az 
állami iskolák nagyobbára szűk, alacsony 
zugak, némelyik nem is működik, mert nincs 
helyisége. A felekezeti isk .Iákról jobb nem is 
beszélni, mert azok között nem is egy szal-
mafödelQ, dohos, piszkos düledező fészek, 
ahol 7 faluból összecsöditett 100—200 gyer
mek szorong félnapos tanítás mellett nagyobb 
dicsőségére a magyar nemzeti népoktatásnak 
s annak a gondoskodásnak, amivel a kultusz-
kormány nemzetiségi határokat ellátja. A 
magyar elem csak 42.825 tanulóval volt 
képviselve az iskolábajárók között, a horvát 
10.531-el, a vepd_ 1653 al ugy hogy a nem 
iskolázó közel 24000 tanuló legnagyobb 
része magyar. 

Ilyen szánalmas viszonyok között nem 
csoda, ha a magyarság aránya 10 év alatt 
74-27,-ról csak 74-6%-ra, tehát 04«/o-al 
emelkedem s az Írni olvasni tudók aránya •/• 
megdöbbentően kevés, hogy vannak községek 
ahol egyáltalán nincs, aki írni-olvasni tudó. 

Még szomorúbb a Muraköz elhagyott 
állapota. A horvát papok szabadon űzik hor-
vátositó törekvéseiket, az állami iskolákban 
is horvátul folyik a hitoktatás állami tiszte
letdíj ellenében s a népet elárasztották illyr 
imakönyrekkel s egyéb maszlaggal, de persze 
ki merne a zágrábi érsek úrhoz szólni emialt? 
Szinte nevelséges az óvóügy állapota : 35.407 
óvóköteles közül 4693 van óvóintézetekben 

Lipót-körut 20. számú ház, második emele
tének 16. száma magánlakásának parfüm illa
tos szobáiban nem fogadott mást, mint a >jo 
öregét., kii a maga részére teljesen lebilin
cselt. E mellett l.idia előrelátó és számító is 
volt s még mindig lévén benne falusi egy
szerűség s anyjától tanalt takarékosság, azon 
összegből melyet a jó öregtől kapott, haza is 
juttatott, de némi tudás után áhítozván, köny
veket é s Írószerekét vásárolt s szabad idéjé-

* twv v á f t a akkor, midőn jó Örege nem ggav 
törte szerelmi ömlengéseivel, tanult, tanalt, 
szorgalmasan tanult Lidia már érezte magá
ban, hogy. valamit tud s, ekkor zenei tehetsé
gét kezdte, mivetni s rábeszélvén a vén bárót, 
hogy neki zongorát vegyen, ez őt nevenapján 
eggyel meg is lépte. 

Ettől fogva Lidia nagy gondot fordított 
zenei kiképzésére s már annyira haladott, 
hogy egy unalmas őszi estén, midőn az idő 
arra kényszeríti az embert, hogy a szobába 
flljön a társalgási eszméiből kifogyjon, - Lidia 

fc.v...ie> csábító fe;i 4 .Mii:vbai»,arta k'^M-MSP^y.' 

hallgassa meg, mennyire haladt a zongorán: 
és Lídia zongorázott, aztán elkezdett énekeim 
s énekelt lelkéből, ábrándozva, meggyőzően 
éa áhítattal, hogy a bárót egészen meglepte, 
elbűvölte s annak ébredt a tudatára, hogy 
Lídiában egy isteni szikra lappang. 

Élvhaj h ászó emberek sohasem keresnek 
pártfogoltjaikban egyebet, mint vágyaik kielé
gítését, de most a mogorva időnek a kedély-
állapotra történt hatása alatt s talán, mert 
é ^ b í jutott a biróéSPwuliwdusigaf K S b r r f ' 
jutott, hogy nem cselekedett soha semmivel 
és senkivel olyant, mély emléket hagyjon 
hátra, eszébe jutott, hogy épen most kapta 
ama rengeteg pénzt, melyet birtokai jövedel
meztek s melyet ̂ ddig csak vágyai kielégíté
sére fordított s végre elgondolván, hogy nagy 
vagyona mellett élete mily Ores-sivár, szóval: 
felülkerekedett benne a jó a rosszon, elha
tározta, hogy a Lídiában szunnyadó isteni 
szikrát kimivelteti; egyben annak ébredt a 
tudatára, hogy Lídiát, ezt az egyszerű és 
ffinylelen. falusi le^ny^..szereti, pedig éjvh 

hászó emberek kebelében, kik mindig a vál
tozatosság után futnak, ezen érzelem nem 
szokott kifejlődni, de ha kifejlődik, akkor az 
mámoros, gyermekes, lágy, kéjes és Örven
dező, olyan mint tikkasztó nyári napon, a 
szellő élvezete a permetezés után. 

Elhatározását tett követte s Lídiát rai-
veltetni kezdte, már azon célból is, hogy k i -
képeztetés mán egészen a magáévá tegye, 
hogy legyen ki vénségében irral keayegesse 

Lídia a képzés létráján gyorsan haladt 
s két év múlva, mikor szépsége és ügyessége 
a talentummal gazdagodott, meghivatott egy 
fővárosi színházhoz primadonnának. Ettől 
kezdve Lidia ünnepeltje, kegyeltje lett a kö
zönségnek, elhalmozták tisztelettel, szeretettel, 
dicsérettel, elismerték tehetségéi s hálájukat 
ajándékkal rágták le, körülrajongták szaktársai, 
az írók, a művészek, a: arisztokraták, a pénz
emberek s a >magas hivatalnokok, módjában 
volt selyemben, bársonyban, granadirban járni, 
^ B é S ^ ^ e m t o M * i i 5 d » 1 ! i n y a t viseJnjILde 
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elhelyezve amelyektől 8 állami 12 községi és 
csak 4 rkat. van. Persze, m•• t ovokat nem 
lehet közvagyonból állami felekezeti jelleggel. 

A magasabb iskolák is kevés örömei 
szerezhetőek. Analfabéta tanfolyamok, isme
retterjesztő előadások nincsenek, a patronage 
ismeretlen, sőt az ismétlfiiskolai tanítás is 
annyira elhanyagolt, h'.gy a felekezeti i-ko-
lákoál minden 10 iknel van szervezve 8 ott 
se iskoláznak. Holott a felekezeti iskolák 
évente közel félmillió korona államsegélyt 
kapnak. • 

A tanfelügyelő jelentéséta közigazgatási 
bizottság meghallgatta, felirt a kultuszminisz
terhez, történni persze nem fog semmi, habár 
az áiuláuos választójogi törvénytervezetét az 
értelmi cenzusra alapították. 

{HL) Dr. Varga Qdbor. 

Tartalékosok segélyezése. 
A m. kir. honvédelmi miniszter a behívott 

tartalékosok családjának segélyezésére nézve 
az alábbiak szerint intézkedett: Körrendelet. 
A minisztertanács elhatározta, hogy az 1888. 
XVIII. t c iíletve az 1912. évi XXX. tc. 43. 
§-a 5. pontja és az 1912. évi XXXI. tc. 8. 
§. 3. pontja alapján az 1912—1913. évben 
tényleges Katonai szolgálatra behívott, illetve 
visszatartót' hadseregbeli (haditengerészeti és 
honvédségi) nem tényleges állomanyu legény
ség gyámol nélkül maradt családtagjai össze-
irassanak és segélyben részesiltessenek. A 
minisztertanács ezen határozata alapján a 
segélyre jogosalt családok összeírását ezennel 
elrendelem. A segélyezendő családok részére 
a segélyösszegek megállapítása olyképen fog 
eszközöltetni, hogy azok részére egyszersmin-
denkorra szóló segélyek fognak engedélyez
tetni Ezek a segélyösszegek a családtagok 
száma, a tényleges katonai szolgálatban már 
eddig eltöltött időtar tama és egyéb tekintetbe 
jövő körülményék figyelembe vételével a se
gélyezendőknek különböző osztályokba tör
ténő sorolása utján fognak megállapittatni. 
Az összeíráshoz szükséges .Összeirási lap. 
kellő számú példánynak megküldése mellett 
felhívom tehát a törvényhatóságot, hogy a 
helyi viszonyok szerint szokásos módon (fai
ragaszok, dobszó utjáni kihirdetés stb.) tétesse 
azonnal közhírré, hogy a fenti tc. rendelke
zései alapján tényleges katonai szolgálatra 
behívott (visszatartott) nem tényleges állomá

nyú legénység gyámolító nélkül hátramaradt 
családtagjai segélyben fonnak részesülni s 

; hogy azok, kik ily segélyre szorulnak, ebbeli 
' kérelmüket a tartózkodási hely elöljáróságá-
: nál (váro-i katonai előadónál, Budapesten a 
' ker. elöljáróságoknál) az összeirási hirdetmény-

közzétételétől szamilott 15 nap alatt élőszö-
I val, e«etleg írásban terjesszék elő. A kitűzött 
; határidőn tul elkésve előterjesztett kéretem 

c-ak különös méltánylást érdemlő esetekben 
| fogadható el. Az összeírásra hivatott fentebb 
I megnevezett hatóságok a náluk jelentkezőket 

családi, kereseti és vagyon} viszonyaikra nézve 
| a jelentkezés alkalmával azonnal kihallgatni 

és a minden egyes családra 'Beaté külön ki-
, állítandó összeirási lapokat á bemondott ada-
í tok alapján kitölteni tartoznak. Az összeirási 
i lap kitöltésére nézve következők tartandók 

szem t lőtt. 
A behivott csapattestek rovatba az az 

ezred (intézet) neve tüntetendő fel, melynek 
kötelékébe a behivott tartozik. A behívott 
minősége rovatba a behivottnak tartalékom 
vagy póttartalékosi minősége jelölendő meg. 
A sorozási évfolyam, a polgári foglalkozás, az 
átlagosan megszerezhető napikereset, vslamint 
a tartózkodási helyről történt elindulás napja, 
a netán már megtörtént szabadságolás esetén 
ennek időpontja pedig az összeirási lap'meg
felelő rovatába a felek bemondásai, illetőleg 
a rendelkezésre álló katonai nyilvántartás 
adatai alapján vezetendő be. A behivott által 
eltartott családtagokra vonatkozó rovat nem 
név, hanem csak számszerint töltendő ki. Az 
összeírásra hivatott hatóságok a bemondott 
adatok valódiságáról a felek által bemutatott 
okmányok (katonai igazolványi könyv, mun
kakönyv stb.) a katonai nyilvántartás, a tar
tózkodási, jelentkezési könyv alapján, esetleg 
saját belátásuk szerinti módon — de minden 
esetre lehető rövid uton a felesleges alakisá
gok mellőzésével és gyorsan megejtendő hi
vatalos vizsgálat alapján hivatalból meggyő
ződést szerezni tartoznak s a valódi tényál
lásnak megfelelő módon kiegészített és kiál
lított összeirási lapokat az iránti véleményükkel 
is ellátva, hogy a segélyezést szükségesnek 
látják-e vagy sem, a hivatalos pecséttel és 
aláírással hitelesitik. A bejegyzések valódisá
gáért a bejegyző halóság minden tekintetben 
felelős. Az összeírásra hivatott hatóságok 
ezután a segélyért jelentkezőkről a kellő számú 
példányban szintén idecsatolt névjegyzék 1. 2. 
és 5. rovatai kitöltve, ezen névjegyzéket 2 
példányban kiállítják és az összeirási lapokat 
hozzácsatolva, az illetékes járás főszolgabirá-
jának (Horvát-Szlavoncrszágban a kir. járási 
hatóságokhoz, illetőleg városi községekben a 

tanácshoz, rendezett tanácsú és törvényható
sági varosokban, valamim Budapesten a tanács
hoz) az összeírásra kitűzött határidő lejártát 
követő 8 napon belül beküldik. 

Az emiitett járási tisztviselők a hozzá
juk beérkezett névjegyzékeket és összeirási 
lapokat átvizsgálni 8 abban az esetben, ha az 
azokban foglalt adatok ellen, vagy a segélye
zés szükségessége tekinteteken lett vélemény 
ellen netán észrevétel merülne fel, ily iránya 
megjegyzésüket az összeirási lap hátlapjára 
feljegyezni tartoznak. Minthogy az 1912. 1911 
és 1910. sorozási évfolyambeli katonailag eddig 
még ki nem képzelt s a 10 heti első katonai 
kiképzésre csak most behivott. hadseregbeli és 
honvéd póttartalékosok családtagjai részén 
segély csak abban az esetben fog megállapit
tatni, ha a behivott a törvényszerű 10 heti 
első katonai kiképzési időn tul is visszatarta
tott tényleges katonai szolgálatban, ennélfogva 
a járási tisztviselők az emiitett sorozási év
folyamba tartozó a katonailag már előbb 
kiképezve nem volt póttartalékosok család
tagjairól szerkesztett összeirási lapokat aa 
illető kiegészítő ker. (honvéd kieg.) parancs
nokságokhoz oly felkéréssel tartoznak azonnal 
áttenni, hogy az összeirási lap hátlapján iga
zolják azt, hogy az illető póttartalékos 10 heti 
katonai kiképzési ideje mely napon járt le, 
vagy jár le s ezen időn tul tényleges katonai 
szolgálatban visszatartatott-e s az ekként k i 
egészített összeirási lapokat postafordultával 
küldjék vissza. 

Ezen igazolás ott ahol a helyi viszo
nyoknál fogva az lehetséges, a kieg. parancs
nokságoktól rövid uton, szóbelileg (esetleg 
telefon utján) is beszerezhető. Az átvizsgált 
összeirási lapok a községenként kiállítandó 
névjegyzékek 2 példányával együtt az emiitett 
hatóságok által a beérkezéstől számitolt 5 
napon belül közvetlenül hozzám felterjesz
t endő . A Magyarországon tartózkodó osztrák 
illetőségű bebivottakrol csak az összeirási lap 
állítandó ki, a Bérjegyzékbe ezek azonban 
nem veendők fel, hanem a vonatkozó 
írási lapok a járási tisztviselő által közvetlenül 
a behivott illetőségi községének küldendők 
meg további intézkedés végett. Viszont az 
Ausztriában tartózkodó magyarországi és 
horvát- szlavonországi illetőségű behivottak 
családjaira vonatkozó összeírások az illető 
osztrák hatóság részéről az illetőségi hely 
járási tisztviselőjének fognak megküldetnL 
Ezen összeírások aztán külön-külön hozzám 
lesznek felterjesztendők. Az Ausztriában lakó 
családok tehát a névjegyzékbe nem veendők 
fel. A felterjesztett összeirási lapok a segélyre 
érdemesség szempontjából meg fognak vizs-

azért pártfogójáról, jrtltevőjéről nem feledke
zett meg, legfeljebb csak annyira, hogy maga 
tartott lakást, do igényeinek tulfeszitésével, 
melyek a szükségeseket túlszárnyaltak, meg
feledkezett anyjáról, testvéreiről s ez nekik 
rosszul esett s az otthonról kapott panaszos 
levelek elkeserítették, de segíteni nem tudott, 
mert a fény, pompa s barátsághoz sohasem 
elegendő a jövedelem s az idealizmus nem 
egyezik a realizmussal. 

Az élet útjainak Lídia felé történt ilye
tén görbülés* dacára sem mondhatta magát 

" Lídia buldognak s í)Glűogiala"iísa-g^^7ukózla, 
a jó öregéhez való lekötöttségé, mely nem 
engedte, hogy a magához illőket, szereteté
vel, barátságával, vágyaival kitűntesse s még 
iukabb fokozta, hogy otthonról azon értesítést 
kapta, hogy anyja nagyon beteg. Erre a ra
jongók közül egy hírneves orvost kért fel, 

. hogy látogassa meg mamáját és segítsen 
rajta. Az orvos Lidia kérésének és küideté-

-—-—sének annál szivesebben igért eleget tenni, 
inert remélte, hogy az ily kicsiny szívességek, 
viszonzásra találnak. _ 

Az orvos el is ment a beteget meglá
togatni, de látván a nagy szegénységet és 
nélkülözést, mikor Lídiával találkozott, azt 
mondta neki, hogy a bajon segíteni nem lehet. 
Lidia anyja rövid időre meghalt, de az egy
szerű és szegényes temetésen nem jelent meg, 
hanem midőn a hátrahagyott kis ház örök
ségéről volt szó, egy jogtudós barátja kísére
tében elment. 

Aminthogy nincs szerencse szerencsét
lenség nélkül, azonkívül nincs szerencsétlenség 
szerencse nélkül s az élet ezen logikája, mely 
Lídiát idáig: kísértef végre altotö'-tryflváftüi^t • 1 »aĵ iaii[ 
hogy jó örege anélkül, hogy róla gondoskod 
halott volna meghalt, ő pedig egy betegség 
következtében, elvesztvén kellemes, fülbemá
szó hangját, a színháztól megvált. Apránként 
tünedezni kezdett tehát Lidia szerencse csil
laga s a jobb sorsra érdemes nő, meghúzó
dott az. anyja után hátramaradt kunyhóba, 
hol aztán olyanná vallván', hogy .gyere most 
már-akárki . , ez az akárki egy falusi tanitó 
személyében jelentkezett, ki özvegyen marad
ván, két árva gyermekének keresett benne 

anyátjVáltozatokbao gazdag életét tehát Lídiá
nak e környezettel kellett végtére megosztani. 

Idővel meginterjúvolta egy hírlapíró, 
régi rajongója, egy nagy szederla alatt találta, 
egyszerű kartonruha voll rajta, egy rozoga 
kertiszéken ült s kezében ABC, melyből fiacs
káját tanította s midőn ama kérdést intézte 
hozzá, mondaná meg, mely napot véli élete 
legboldogabb napjának, azt felelte rá, hogy 
azt, amely egyszersmind a legboldogtalanabb 
s ez az, melyen először lépett a világot hó
dító deszkákra. 

Mindig szerettem a Virágot, 
- Közte szépnek láttam a Világot,' 

Kertem Volt s mindig tele . . . 
Az összes ' Virág ott képviselve. 
De tél Van most már . . , 
És kertem rég kopár . . 
De ha rózsám 
Mosolyog rám. 
Azt hiszem, enqám a 
Legszebb virágszál. DEUTSGH MARISKA. 

."-'V" 
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gáltatni s a m. kir pénzügyminiszter úrra! 
egyetértőié,: meg fog állapíttatni, hogy az 
illető segélyezendő család a segélyösszeg 
nagysága tekintetében milyen osztályba soiol-
tatik. 

A megállapított segélyösszegek a név 
jegyzék egy példányába be fognak jegyeztetni 
és az érdekelt feleknek a községi elöljáróság 
(városi tanács) utján leendő értesítése céljából 
az illetékes járási hatósághoz (városi tanács
hoz) vissza fognak küldetni. Felhívom végül 
ennélfogva a törvényhatóságot, hogy az össze
írásra hivatott közegeket haladék néUül 
utasítsa, hogy az összeírás foganatosítása 
tekintetében késedelem nélkül és lelkiismere
tesen járjanak el. Amennyiben a megküldött 
nyomtatványok a szükséglet fedezésére netalán 
elegendők nem volnának, az ősszeirási ható
ságok a még szükséges példányszám megkül
dése céljából közvetlenül á m. kir. állam
nyomda igazgatóságához forduljanak. A mi
niszter helyett: Karátsonyi s. k. államtitkár. 

H Í R E K . 
Hivatalatvétel. Krenner Istrán dr. szol

gabíró, akit a varmegyei főispán városunkból 
Felsőőrre helyezett, uj hivatalát tegnap l é n 
vette át. 

A sorolást, mint már jelentettük, Vas
vármegyében március és áprilU hónapokban 
megtartják. Több mint tízezer fiatal legény 
kerül állítás alá. Mindet. 3.061 közös legény 
után egy legény a honvédségbe kerül. Sajno*, 
az állításra köteleseknek majdnem egyötöd ré
sze távol van és bizouyos,' hogy azok túlnyomó 
része Amerikába vándorolt. A sorozás már
cius 1-én a kőszegi járásban kezdődik. Sár-
cárott március 7., 8.. 10. és 11-dik napjain 
Somogyi Miklós vármegyei tiszti főügyész és 
Király János dr. járásorvos soroz Állítandó 
778, távol van 70 legény. — Ctelldömőlkűn 
március 13., 14.. 15. és 17-én Radö Gyula 
dr. vármegyei főjegyző és Hauler Pál dr. 
járásorvos soroz. Állítandó 882, távol van 
100. — Kör nenden kezdődik március 19-én, 
Muraszombatban március 31-dikén (e járásban 
550 állításra köteles van-távoi). Németujráron 
ápr. 14-én, Vasváron apr. 19-én, Fölsőőrön. 
ápr. 25-én (350 van távol), a .szombathelyi 
járásban apr. 10-én, Szombathely városában 
apr. 16-án. 

Koiiyftlések. A polgári olvasókör ma 
délután 4 órakor tartja választmányi ülését 
saját körhelyiségében. Utána 5 órakor rendes 
közgyűlés lesz, melynek tárgyai: tisztújítás, 
zárszámadások felülvizsgálata és indítványok. 
— Az ipartestület választmánya ma délelőtt 
11 órakor ülésezik a városháza tanácstermé
ben, délután '_> órakor pedig rendes evi köz
gyűlésre jönnek össze a testület tagjai, tá rgy
sorozat: Évi jelentés, mult -évi számadások 
felülvizsgalata, elnök, elöljáróság, szolga és 
bizottsági tagválasztás. 

Lövöldöző ember. Tuboly Károly alsó-
Sör jftriT^IelktF ember 

lehet, sőt az alábbi híradás arról tanúskodik, 
hogy hirtelen haragú és lobbanékony termé
szetű. Szerdán nászas3Zonyával került szóvál
tásba, aki az asszonyok éles fegyverével védte 
magát s oly vehemensül riposztozott, hogy 
Tuboly dühbe .gurult. A z i asszony már-már 
azt- hitte, hogy a civakodásból ő került ki 
győzelmesen, midőn egy durranás meggyőzte 
arról, hogy mégis az ember a hatalmasabb. 
Tuboly ugyanis uláona lőtt s köunyebb sebet 
ejtett, r a jü t_ 

-KEMENESALJA 

Államsegély. A magyar kir. vallás- és 
közoktatá-ügyi miniszter Tatai Jenő rönOcki 
Y. kath. tanitó részére 430 K fizetéskiegéizitS, 
400 K-I. és II. korpóüékot és 71 K tandíj• 
pótló államsegélyt, továbbá Huszár Jenő 
kemenespálfal r. kath. tanitó részére 294 K 
fizeiéskiegészitó és 220 K tandijpotló állam
segélyt utalványozott Sandára Imre kemenes-
kápolnai r. kath. tanító I. korpótlék címén 
szintén 200 K. államsegélyben részesült. 

Táackoszorn. Konci Jenő Imre oki. 
tánctanár f. hó 8 áu tartja növendékeivel a 
Korona szálló nagytermében lánckoszorucs-
káját. A meghívók már szétküldettek. 

Adományok. Á Kemenesaljái Közg, 
Hitelbank mult évi nyereségéből az a'ábbi 
egyesületeket részesítette adományokban : A 
helybeli vasutasok kebelében alakult temetke
zési egyletnek 20 kor., a kath. legényegyletnek 
20 kor., az ág. hitv. ev. nó-gylelnek 30 kor., 
Ipartestilleti temetkezési egyesületnek 20 kor., 
szepényalapnak 50 kor, tüzoltóegyésületnek 
20 kor. Az egyesületek elnöksége ezúton is 
hálás köszönetét nyilvánítja a kegyes ado
mányért. 

Gyűlés. A helybeli rkrisknlászék tegnap 
mult egy hete élénk gyűlést tartott, mvlynek 
tárgyai közölt a mindkétnembeli iskola túl
zsúfoltsága miatt leendő "iskolafejlesztés, a 
mult évi számadások megvizsgálása, felment-

I vények megadása, a folyó évi költségelőirány
zat tárgyalása szerepeltek, ez utóbbinak né
mely pontjai élénk vitákat provokáltak. Az 
iskolabőviiési ügyre legközelebb afkajomadtán 
visszatérünk. 

Meghívó. A Kemcnes magasi önsegélyző 
Szövetkezel f. hó 9 én d. u. 3 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését az ottani községházá
nál. A közg.ülés tárgyai : 1. Elnöki előter
jesztés a szövetkezet 1912. évi működéséről. 
2. Zárszámadás 1912. évi bevételek, kiadá
sokról s az évi mérleg előterjesztése. 3. A 
felügyelő bizottsági tagok választása. 4. Egyéb 
felmerülő tárgyak és indítványok. 

Keptombola és téadelután. A képkiál
lítás megnyitásakor, az ott igen szép számmal 
megjelent, müertőközönség előtt a rendezőség 
szóba hozta a mii képtomboUt és felvetette 
azt az ideát, nem lehetne ez alkalommal — | 
mint más vár sikbanis— valamelyik helybeli 
egylet javára teadélotánt rendezni ? A „Sport
egylet, jelenlévő tagjai nagy örömmel fogad
ták a kedves eszmét s az egylet lelkes hölgy
tagjai alig néhány pillanat alatt készséggel 
ajánlkoztak, hogy elvállalják a rendezést. — 
Hamarosan be is osztották egymás között, 
ki hozza a teát, ki a süteményt, sonkát, ki 
ád csészéket, melyik leánykákat kérik meg a 
felszolgálásra. Tegnap már megjelentek a 
falakon a képtomboldt s teadilulánt hirdető 
nagy plakátok s az egész város közönsége a 
ma délutáni kellemes szórakozásról beszélt. 
A „Sportegylet" agilis hölgytagjai valóságos 

ffSSSLJ^Sim^SA afil toboroz,;* | 
freadelutanra a közönségét, üton-^tfélen hal 

lani ; „Okoetleniil gyere el a tomboldra^jól 
fogsz mulatni, a képek is nágyoi 
szépek, nem bánod meg:" Ilyen le: 
lásra persze mit lehet mást felél 
hogy — „elmegyek". S a képkiállítás látogat 
tóinak száma, a festményekről elhangzó jó 
kritika után Ítélve valóban pompás, kellemes 
délutánban lesz részük ma a czelldömölkiek-
nek. Á teadélután természetesen nyilvános, 
azon bárkit szívesen látnak. Belépődíj 60 
fillér. 

0. s zám. 

Romlott takarmányrépamag. A mult 
és őszi szakadatlan esők okozták, hogy 

legtöbb termelőhelyen nem 
nyan 
a répamagot 
bírták szárazon betakarítani hanem ott csírá
zott ki-a földjén. Az ilyen mag sohasem fog 
répát teremni ; mert nagyobb részben ki sem -
kel, s ami kevés még kicsírázik, az sem bir 
eleg termóer'lylyel, hogy rendes répát fejlesz-
szen, hanem ujjnyi vékonyságú gyökeret fej
leszthet csak. Emberemlékezet óta még soha 
sem került annyi megbízhatatlan, gyengén 
csírázó és kevert répanlag forgalomba, mint -
az idén. Gazdáink helyesen foguak cselekedni, 
ha répamag beszerzése alkalmával a legszi
gorúbb Írásbeli jótállást követelik az eladó 
részerői csiraképes»ég és fajazonosság tekin
tetében. Ahol nem tartja majd" a gazda szem 
elölt ezen óvatosságot, ott azt kockáztatja, 
hogy az állattartását katasztrófával határos 
bajok érhetik. Amint egyébiráni halljuk, a 
földmivelésügyi minisztérium szintén készül 
állást foglalni ez ügyben. 

Behívott tartalékosok há t ramaradot ta i -
nak segítése. A minisztertanács elhatározta 
a behívott tartalékosok hátramaradotlainak 
segélyezését, amennyiben a behívás folytán 
támasz és jövedelem nélkül maradtak. Evégből 
elrendeltetett a segitendók összeírása. A segítés 
egy összegben fog folyósittalni és igazodik a 
behívás idejéhez, a behívott társadalmi állá
sához és anyagi körülményeihez. 

Fiietésre képtelennek jelentette be 
magát Salzberger Sámuel jánosházai keres
kedő. Áru- és pénztartozások = 159.000 K, 
összes aktívák 75.000 korona. 

Csalás gólyával. Két berlini cég sű
rűn hirdet a lapokban egy anyandgot elői
dézi szert, amelyet méregdrágán árul. A rend
szerük az, hogy magát a szert t Minta érték 
nélkül, küldik ingyen és csak a használati 
utasítást adjak föl utánvétellel. A szer maga 
egy teljesen közönbös, szekfüszeggel szagosí
tott kotyvalék és semmi hatása sincsen. A 
rendőrség inti a közönséget, hogy ne menjen 
lépre! Közönbös és nincs hatása! 

Névmagyarosítás. Keller Imre czalldö-
mölki lakos családi nevének Kertész re kért 
magyarosítását a belügyminiszter megengedte. 

Tavaszi kalászosok termésének foko
zása. Tavaszi kalászosaink termésátlaga kicsi, 
mert gazdaközOnségünk különösen a zabot, 
de az árpát is olyan földbe szokta vetni, a 
mely ki van élve. Az országos magyar k i 
rályi növénytermelési kísérleti állomás holdan
ként 200 kg szuperfoszfát használt fel ame
lyet kézzel szórtak, 100 kg. szuperfoszfátul, 
a mely Record nevű trágyaszervetővel lett a 
maggal egyideileg ugyanazon sorokba bele
szórva. Az eredmény tavaszi búzánál szórva 
trágyázás után átlagosan 262 kg, a sorba trá
gyázásnál 344 kg. terméstöblet lett Árpánál 
szórva trágyázással 114 kg., sorba trágyázás
sal 249 kg. terméstöbbletet értek el. Zabnál 
szórva trágyázással 80, .sorba trágyázással 
151 kg. többtermést értek el, s a műtrágyázás 
következtében a több termés nem egy kehien 

Módjában van tehát minden gazdának ez 
az egyszerű eljárással tavaszi kalászosainak 
l f rmp sátlanát 

izflkségvan, m e s U j s ^ n ^ i J á a ^ ^ 
tevesebb lett tavaly a folytonos esőzés miatt 
etvetve, mint, más évekbeli s i g T e vesztesé
geket a nagyobb területre ' vetendő tavaszi 
kalászosok nagyobb termésével kell helyre 
pótolni ' 

. A katonai Iskolák ellenőrzésére a ka- • 
tonat kormány tábornok-tanfelügyelőket kül
dött ki, akik a polgári iskolákkal kapcsolatos 
katonai képzést is ellenőrzik. 
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A képviselő ás a tanító. Soproni le
velezőnk irja, hugy Solymossy Ödön soproni 
orsz. képviselő magához hivatta Bilog Jenő 
nagylózsi tanítót és infnrmáltatla magát a 
tanítóság kívánságairól. Balog Jenő részletesen 
ismertette a törvényjavaslatot, rámutatott azok 
sérelmes pontjaira és Solymossy báró megí
gérte, hogy a jövőben is síkra száll a tanítók 
érdekében. — Megemlítjük, hogy Solymossy 
báró nem régen is— a közoktatási bizottság
ban — meggyőződésének erejével szólalt (öl 
a tanítóság érdekében s mi teljes elismeréssel 
és köszönettel adózunk a nemes bárónak, aki 
nem annyira Ígérni tudott, mint inkább tenui, 
cselekedni . . . 

Amerikai agrár vendégek. Májusban 
Észak-Amerikából egy száztagú küldöttség jön 
Budapestre, akik mezőgazdasági hitelintézmé
nyeinket (ogják tanulmányozni. Az amerikai 
vendégek fogadására Serényi Béla gróf föld-
mivelésügyi miniszter elnökletével bizottság 
alakult. 

Az egyetlen gyermek idegessége. 
Friedjung bécsi ideg orvos évenken át gyűj
tött tapasztalatairól s~.ámol be. Megfigyelesei-
1 ió! kitűnt, hogy az ideges gyermekek legtöbbje 
egyetlen gyermek. Száz egyetlen gyermek kö
zül ugyanis 18 súlyos, 60 enyhébb természetű 
idegbajban szenvedett s csak 13 volt egész
séges. Összehasonlítva a többgyermekes csa
ládból számlázottakkal, feltűnő a külömbség, 
mert itt száz gyermek közül csak 31 volt 
idegbeteg s 69 egészséges. Ennek okát Fried
jung orvos abban látja, hogy a szülök egyetlen 
gyermeküket túlságosan óvják s nagyon elké
nyeztetik. Már csecseraökoruau idegessé teszik 
a túlságos óvással s ez a baj később foko
zódik. Sok gyermeknek az idegbaja azonban 
öröklött betegség. 

V) sertésveszedelem. A körmendi 
járásban, Döborhegyen, eddig ismeretlen faj
tájú sertésveszedelem ütötte fel a fejét Az 
újfajta sertésvész, melynek eredetéről eddig 
még semmit sem. tudlak az állatorvosok, 
százával pusztítja a sertéseket A körmendi 
szolgabiróság most megbízta a járási állator
vost, hogy vizsgálja meg, mi lehet az oka a 
veszedelemnek. Ha ő nem tudja az okot 
megtalálni, a budapesti állatorvosi főiskolához 
forduljon. Döborhegyen már alig van ép 
sertés, a betegség pedig már a szomszédos 
falvakba is átterjedt 

Szomorú statisztika. A budapesti ren
dőri gyermekbiróság a múlt évben 5170 
ügyet tárgyalt le gyermekbünözésben, amiből 
leányokra 870 esik. Ebből a 4787 kihágást 
eset és 753 esetben leánykák a részesek. Kor 
szerint 12 éren alul 571 gyermek került a 
rend "itbíróság elé, miből 11 százaléka fiu, 10 
százaléka leány. A kor emelkedésével növeke
dik a leányok büueseti száma. Amig 15 éves 
kortól a fiuk esete nagyobb, a 15 eves kortól 
a leányok nagyobb százalékban múlják fölül 
a lineseiek számát Ez a többlet munkásleá
nyok csoportjából kerül ki. A városi munkás-
társadalom laza erkölcsi fölfogása mindmeg
annyi elősegítő ok a leánygyermek erkölcsi 
bukásara. Itt nem elég a törvényhozási intéz
kedéssel a bajnak útját rágni, hanem a ható
ságok és a társadalom közrehatásával á z 

~wS51csirneveiéit kefl te l jés é>Öv^*és'1fetfő 
szigorúsággal előmozdítani. — Ilyen szomorú 
statisztikát lehetne kimutatni mamár jg jpden 
faluban.i?, .kylöjiösey .pedig o! 

l e g m é l y é k b e n . . gyásaJ t - zannak^ merü1fem,„eljnagamba, és 

elhelyezve. Az iskolák tul vannak halmozva 
a fegyelmet a túlságba vitt humánizmus han
goztatásával ma-holnap föntartani nem lehet 
És nézzünk csak körűi az utcákon: vásott-
rossz, sőt elbizakodott gyermekek nézrek 
szembe a rendőrrel is, az iskolában meg falra 
borsót , hányhat az a tanitó, aki 100—150 
erkö'c-stélen gyermekkel van agyon megáldva. 

A tövénytelen gyermekekert. A belügy
miniszter rendeletet intézeti minden törvény
hatósághoz, melyben a törvénytelen gyerme
kekre vonatkozólag aköveUezflleg intézkedik: 
A törvénytelen gyermekek természetes atyja 
állal történt elismerése csak akkor felel meg 
s az állami anyakönyvbe csak akkor jegyez
hető fel, ha az elismerés a gyermekeknek a 
természetes atyától való vérszerinti leszárma
zására vonatkozik. Ugyanilyen természetű 
elismerésnek kell lenni annak is, amely a 
felekezeti anyakönyvben nyilvántartott gyer
mekek utólagos házasság által történt törvé-
nyeísitésének anyakönyvi Mjegyuztetése iránt 
való kérelemről felveendő jegyzőkönyvbe^ 
befoglalható. H i a magát természetes atyának 
valló egyén nem a gyermekhez Való vérségi 
kapcsolatát kívánja elismerni, akkor az anya
könyvvezető az elismerés anyakönyvi feljegy
zését tagadja niee, illetőleg a gyermek elvál
lalásánál; jegyzőkönyv!) • foglalása esetén a 
polgári tisztviselő a jtgyz'ikii.iyv.'t .,ly érte
lembe vegye fel, li >gy abból kiríliijek, ni-zennt 
az elvállaló nyilatkozat • iH-m a vérszerinti 
leszármazás elisin-T.-s.-it' k. hamun örökbefo
gadás, vagy mái magánjogi vjszony létesíté
sének Célzata történt A belügyminiszteri 
rendelet végül m.'shaayja az az>ri*n"'nn*. 
hogy a rendeletet a vezetése alatt allo tör
vényhatóság összes állami anyakönyvvezetö-
ivel miheztartás végett közölje. 

C S A R N O K , 

Testvéreimnek a csendről. 
Ugy irom e sorokat, mint féllett titkát 

a végtelen szerelmeseinek. 
Te a magasba akarsz szállni és átku

tatni a mélységeket— — -
Te szeretni és szerettetni akarsz. Te 

boldogságra vágyói. 
Szeretpi akarsz, talán már szeretsz is, 

szerettetni akarsz és már szerelnek is. És 
még sem vagy boldog; talán nem is tudod 
melyik ösvén.en kell járnod, hogy elérhesd. 

Szép vagy, királynő vagy, tudom, tudod. 
Ezt súgja bensőd, ezt susogja velencei üregből 
metszett tokröd. Ezért keresnek let oly sokan 
mint a színpompás virágot a napsugárban 
kergetőző szirárvanyszárnyu, aranyporos pillék. 
Alkatod valóban elbűvöl. A vérszínű vágy 
megvallom engem is sarkalt .Szerettem volna, 
ha virág lettél volna és én döngicsélő mé
hecske, hogy szerelmeseu, csábító danákkal 
körűizümmögjelek, hogy mámoros illatot szíj-
jak és szürcsöljem a legédesebb mézet Meg
részegülni óhajtottam a bódító kéjtől, és 
azután élettelenül elhullni a gyönyörtől. 

Ds- ajkam szótlan maradt és sóvár 
szemembőr kioltottam a vérszínű vágy rejtett 
tűzét Elkellett válnunk, talán örökre. Magamra 
Öltöttem a lemondás ruháját Eljött az őszes 
láttam a hervadó virághullást 

Miért a szín, az alkat a szin, a méz, 
ha nem, hogy elérje célját a virág, a növény, 
hogy uyümölcsöt hozzon. 

És itt járt a tél, némán és mégis han
gosan. <• 
— -'Gyakran altat*. maMflfmtá Imám 
ban és reád gondoltam. És kerestem az okot, 
miért volt irántad^ való szeretelemnek oly 

meretlséget kötnek legtöbbször csak azért, 
hogy elűzzék e settenkedő tündért Mindhiába! 
Meghal egy lény, akit igen szerettünk és már 
észrevétlenül is homlokunkra lopta hidegen 
égető csókját a csend. A szerencsétlenség a 
legkedvesebb órája, de búcsúzásnál, nagyöröm
nél is köztünk időzik. És oly tartósan égetnek 
e csókok, a feledés is csak néha képes gyön
gíteni, letörölni. És mi még jobban idegen
kedünk e csoda lényről. Pedig ha kezünk 
nyujtanók neki, ha önmagunk keresnők fel 
országában, hogy megszeretnök. Karjai puhák 
az ölelésre, szeplőtlen .csókja életet lehel, 
szeme villanása titkokat sugároz, hangtalan 

| szava a hétpecsétes könyvek titkait meséli. 
A csendben találjuk meg önmagunkat, 

a lelkei, és ezért csak a Csendben vajúdnak, 
érnek a nagy gondolatok. 

Természetes is, a zajban, a lármában. 
'. a beszédben fellii; -jók többé kevésbbé a 
. g indolkndfj, nj gondolatot, uj eszmét alig 

alkotunk. Kapkodunk néha a -zó után, nen. 
találjuk a megfeleoíi. zavarunkat takargatják, 
igeneim; d-ja jintkinlat kisiklott már kezem 
knzü>, .nem tudom, mit akartam mondani • 

| Az üres fecsegőt nem is említem. Valódi 
| szajkó, aki megfosztja magát s mdolattőkéjé-
i tői. «őt ü r e s é t ő l k j ieó Hje l rabolja szive 
i kincsestárát l<j,-jt porba dobja a rábízott 

drágakincseket, a titkokat, azért válik nem
csak unalmassá, de utálatossá, lebecsűltté. 

Nem tudom, veled is megtörtént-e már? 
Egész éjjel '.-húzta a cigány a talp alá való 
nótákat Emlékszel - e V táncra hívtál és nem 
fogadtam el. Reggelig hallgattam. Másnap, 
sőt harmadnap is visszacsengett fülembe n 
sok-sok ária. így van az is; aki szereti a be 
szedet Egyre agyában zsouganak a hangok 
és megakadályozzák a csendes visszavonu
lást És ezen n e m érti ál a szavak értelmét: 
szóvirág, amit hall, szóvirág, amit mond benső 
tartalom nélkül. 

Tartalmat! amely nem hagy maga után 
más kívánni valót És mi lehet ez más, mint 
a lélek. És pedig bennünk van. Sokszor oly 
üresnek, oly sivárnak tetszik az élet Vádol
hatjuk-e ezért? Bizonyára nem. Az Élet egy
formán változatos és egyhangú, egyformán 
szürke és színes. Az ok bennem van, ha ben
sőm gazdag, színes, van mit kivetite.iem, van , 
miből tartalmat öntenem. 

Mert kérdem, miért és kik hajhásszák 
a • egujabb szenzációt?* A komoly tudós? 
vagy tán 'az igazi szerelmes ? Ennek az eléggé 
elkoptatott nagy »ő« a mindenkije és min
dene, de amannak sincs szüksége,hogy lelkit 
értéktelen komédiákkal telítse; ha meg t» 
tekintik az .óriási látványosság«-ot, nem a 
külsőt látják csak, ami aS érzékeket ingerii 
és kéjesen zsibbasztja az idegeket, csendjük 
ben itt is keresik az eszmét, a goodolato>. 
mert ők nem a percnek, hanem az Öröknek 
munkásat 

Ne értsd félre! Nem tagadom itt az 
érzőszervek elengedhetlen fontosságát, nem, 
hisz gondolataink,önísmeretűnk kialakításának 
tárgyai a külső dolgokról szerzett Ítéletek 
első sorban, célom nem bölcselkedő szőrszál
hasogatás, hanem legalább halvány megvilá
gításban megmutatni a rettegett és kerüli 
csend nagy hordereje!. 

" Hogy valamit megbecsülni, értékeim 
' ^ t e u k ^ s z I M t t i R a azt^jaaigtni i s i - ^h i s zem • 

ismeri mindegyikünk az iskolában olvasott 
mesét Egy szegény napszámos szomorúan 

n tout l . 
n snk " m»n«üith*ri gyorm^ . . ^ 1 j,«,Hiem "mefismerni és megszeretni a csendet ' lefoglalja a nehéz mnnka s otthon nincs, aki 

I árván maradt, kicsi gyermekei gondját viselje. A Csendet I hogy futnak tőle az embe
rek. Keresik a zajt, és ezért hosszú nekik és 
kínzó az álmatlan éj. Mert más az éj csendje 
és más a halálé; a-szenvedésnek, örömnek, 
bánatnak megvan a maga csendje. Testvérek 
ugyan, de amit én kezdtem ismerni az az 
én csendem, a mi csendünk, a lelkek csendje. 

- Oly sokan vannak, akik barátságot, is-

Amint igy bandukolt, színes kövekre bukkant 
Felszedi őket, tarisznyájába rejti »jó lesz a 
gyerekeknek, eljátszanak vele és közben tele 
dik, hogy a száraz kenyérből is csak szűken 
jutott ebédre, vacsorára* . . . És azok ját
szanak is >a szines kavicsokkal*, gondlala • 

4 porban . . . 

„„isi*1 i r*í^t-rq.0amm<ifi!'r^ 

http://elisin-T.-s.-it'


6. oldal. KEMENESALJA 
9. szám 

A mese régét ugy is tndod. És gondo
lod, hogy neked nincs ily félreismeri drága-
kincsed. Talán te is kemény kenyéren rágódsz, 
nem lódra, hogy ezreket érődrágakOrek van
nak kezedbea Hányszor használod a kitelelt: 
a szír titkos redői közé nézni; megfontoltad 
már, mit jelenten-k e szárak? S nem voltai 
még oly helyzetben, hogy magad sem értelted 
magad ? Mily igaz, hogy nem értjük, nem 
ismerjük magunkat 1 És hogy akarsz ismerni, 
megítélni mást ? Mikor mindent az >éo< szem
üvegén nézünk; bár, ha a magunk vélt és 
való kirán.-ágainkal, hibáinkat nézzük, rózsa
színre festjük üregünkéi, mig mások lelteit, 
viselkedését sOlétlel rizsgáljuk. 

A híres delphi jósdán e két .szó volt a 
templom homlokzatára irra : gnothi seauton 
ismerd meg tenmagadat) Lmerd meg ten

magadat keresd meg énedet lelkedet Hogy 
e magadba mélyedést vásári zsibajban nem 
végezheted, józan eszed súgja. Nézd a termé-
-zetet ősszel lehullatja diszét olyan mint a 
-agy halolt akinek sírjára a csillogó hó takar 

fehér szemfedőt, aki felett bos .gyássdalokat a 
-ikoagó, csípős szél dúdol. Pedig nem nyug
szik. A csendben gyűjti az,erőt, a nedvet. És 
mikor eljön a tarasz, a langyos napsugár 
•sokjára friss rügyek fakadnak, szókkal szeb-
uek, erőteljesebbek. 

Szeresd a Csendet és megtalálod a 
telket Megismered ez isteni-szikrái szépnek 
-s jónak, mint ahogy az alkotója is szép és 
jó. És ha ezeknek ismeretére, tudatára jut-';-, 
másban is megtalálod, sőt lel is kutatod. És 
akiben előcsillámlik, ahhoz vonzódni fogsz, 
ízt megszereted, sziresen időzöl relé; mégha 
zó nem is hagyja el ajkát, mégis ugy érzed, 

hogy megérted; mig menekülsz és futsz attól, 
-kivel félsz együtt hallgatni. A csend az igazi 
zeretet nehéz, de magasztos próbája. 

Szeresd a csendet! Mi mindnyájan lá
ssak ragyánk, lázasak az Élettől. A nesztelen 

lelopózó álom megenyhíti a láz fájdalmát, 
'tűzi a rémképeket, csillapítja a forróságot. 
Hidd el, a Csend az az enyhet hnz« álom. 
mely a mindegyikünkre ránehezülő, élet !árt 

- lüzi. Otl a mélyben minden nyugodt, ott a 
- zeratő lelkek ölelkeznek; ha valahol, ott tudod 
•OéfV hogy és hol keresd boldogságodat . . . 

Szeresd, keresd a Csendet! 
Vdcardy Harcéi. 

Gyümölcs, rózsa és 
akácfa eladás. 

Mngastörzsu g y ü m ö l c s f á k 
alms, cseresznye 60 fül., körte 
80 fill., kiválóan szép magas-
törzsű rózsafák 1 K. Akác

sorfák ezerenkint 200 K. 

Gráf Esterházy tiszttartóság 

Kemenesmagasi (Vasaiegye.) 

T É G L Á S O K 
kerestetnek téglavetéshez, ke
mencemunkához és azonkívül 
napszámosok magas díjazás 
mellett H ü b n e r és P o h l 
göztéglagyár részére Szom

bathelyen. 

Aki fess i'-s kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 
Megyeház-utca 9. szám alatt leró 
mellfüzókülónlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin

tén el fogadtatik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

s 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca. 
Sagy választékban r a í t a r o n O T ^ ^ 

jajÉMjgjlat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 

ruhatisztító infézete 

í PAPÁN, Szentbenedek tér 16. 
fi (Saját hazamban.) 

5 Vidéki megrendelések gyorsan 
Z és lelkiismeretesen eszközöl-
5 - tétnek. ===== 

ni Mai 

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

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

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sá.gi-utca. 

mm 
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S z ö l ö o l t y á q y o k 
Ajánlom teljes szavatosság mel

lett fajtiszta egy és kétéves gazdag gyö-
kérzetü szokványminöségü fásoltvá
nyaimat a legjobb bor- és csemegefajok
ban. Közöltök „Kreáca" Bánáti Rizling, 
a legkitűnőbbnek bizonyult 'és rendkívül 
bőtermő borszőlő és „Muscat Csaba
gyöngye" a legkorábban érő csemege
szőlő. Ezenkívül Ripária Portálig és 
Rupestris-Bonticola sima és gyökeres 
alanyvesszők a legjulányosabb árak 
mellett 

. . B r n é b e t a i l l 6 o l t v á « T i e l e p " 

Tulajdonos: Schmidt Mátyás BOGÁROS 
(Toron tálmegye.) 

Ár|egyiék Ingyen ét bérmentve. 

m 
P A I M 4 

valódi 

KAUCSUK-CIPŐSAROK I 

DOBOZA, 
MINŐSEGE: 

ARANY 

lTORLEY 

Egy ügyes fiu Patyi Jónás 
czelldomölki bádogosnál ked
vező feltételek mellett azon

nal felvétetik. 

ISZŐLŐOTLVÁNY 
szőlővesszők és kitűnő érmelléki 
begvi borokról tessék azonnaí 
t r i levelezőlapon I N G Y E N 
kérni a most megjelent legújabb 

•agy képes főárjegvziket, 

mely bárkinek és azonnal mug-
küldetik.A legnagyobbika legjobb 
hírnek örvendő érmclléki szőlőolt
ványok és vesszőszaporitó telepek 

tul; idnnosai címe : 

Györgyeyich és Lakatos 
szőlőnagybirtokosok 

Székelyhíd, (Biharmagye). 

Steckenpferd 
Ö N ippan 

elérhetetlen lialáau saepMt eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőleréllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, HlaUzer és fodrászuzletekben 80 
fillérért kaphaló. Szintagy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
liliomkrémje, mely tabusokban 70 fillérért 

mindenOlt kapható. 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgynő 
tés'aoyárában CzeUdömölkön. 

Hornyolt cseréi I. rendű 70 K. 

Tartásságért szavatolás. 

Szőlőbirtokosok 
különös figyelmébe! 

Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral poroz és BAGOLLAL 
Öli a szőlömolyt: mert a 

F O I I H I \ 
a sokszorta meg javított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél ta

núsága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A l < " Y \ l > I T T ' V f - n a l nincs Qledéke, vizbe dobva azonnal oldódik es Mztosaa 
i U i t n i l N pusztítja a peronoizporát; egy kész anyag, főalkalrésze 

Heves eoo 
a gond, 

~ s i e r 
Kevesebb 

araunha, m-szor • 
Hevesebb, 

rézgálic, lapadóképessóge oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet velo; has 
oálata óriási munka- é s pénzmegtakarí tást jelent, mert az anyag teljesen késs I 
A v i i n i fii rak ArfA«a<7ftlr h»» D > , i a

1

n a k saját erdekükén laiifozatal u t , 
XXy U I U U l L « K . t 5 r w 3 ö A r J r i . a gyOmólcsrovarok ellem védekezésre m * t -
amrvat iniudeii kártékony-rovar .jekotésére, ' revar f jgé évet az ös«zes ^ kártékony 
r W M o T ^ T o g ^ r a r i S B r l t ó a'rovarok etlen^TíyTrrTíMek'ezX'sre. Laur i l KarbolinBU-

tot a rovarok elleni téli védekezésre. Laur i l ol tóviasi t az oltványok: nemesítésére, 
Icbneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Quassiakivonatot íiiskolák 

1 • • „ „ , , ! m\-~~~*!**arárr^arim9'lt I I i t |H i I 1 ^ jXJ jü j i f e -A esi wmüf&fcirmi&iirmmrTrrreaii^TwBTf rtr}\:mnrrnwrfwí í f t • i i r r ; 

ulyén, áll | lakáéból, 
cével, kapuszinnel, nagy kert-

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

szölöpermetezési anyaggyár 

B U D A P E S T , VI., Váci-ut 93/v. 

Valamint képviselője: Rosenthai Lipót Gzelldömölk, HofTmarrrf E r n ő 
— —Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. 
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Egy te C S I L L Á R 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerh-tő a kiadóhivatalban. ^ 

Virágkereskedés. 
Tiszteletiéi liozoin a n. é. kö

zönség becses tudomására, hogy 
CzeUdömölkön, a Központi-kávé
ház melletü üzlethelyiségben 

virágcsarnokot 
rendeztem be. 

Minden időben vágott és cse
rép virágokból nagy választékot 
tartok. 

Alkalmi csokrokat a legizlése-
sebben, olcsón készitek. _ 

B. pártfogást kérve 

kiváló tisztelettel 

Berecz Lajos 
kereskedelmi kertész. 

Szalóky Zs 
kőfaragó 

C z e 11 d ö m ö 1 k. 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér 
: Köfaragó-telep : Kis-ntca. : 

Homokkő'-, márvány-, gránit- és 
syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epnletmuniát és mindennemű javításokat 
ellogadokés azokat jutányos áron készítem. 

I 
K L A P P E R FTJLOP bútoráruháza 

CzeUdömölkön (Gayer ház) 

a legelőnyösebb bevásárlási forrás. 
j ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron 

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
Mtáskák. szónj^ek, 

lüggönyok, ágygarnitu-

pipere és fodrászat! cikkek, gyó^szappanok kicsinyben és~nagyban 

Teljes szoba- és^konyhaberendezések. 


