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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
iDinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
[Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

A radikálismus és a vallás. 
I n a : Molnár Jaké. 

Tán az anathema szávai lebegnek 
fejem fölött, mikor cikkem cimét látja 
a jámbor olvasó, de legyen türelemmel, 
az ördög nem oly fekele, - aminőnek 
festik, hisz még a szellemi világban is 
a végén csattan az ostor.: 

A radikálismus fogalmát akkor 
értjük meg jól, ba lóvéból leszármaz
tatjuk. Tője radix-gyökér. A radikális
mus magyarán fordítva gyökeresség. 
Minden tünemény, minden cselekmé
nyünk, mely a gyökérig bat, a radiká
lismus jellegét hordja magán. A radi
kálismus ennélfogva a gyökér istápolására 
és terjeszkedésére célos, avagy annak 
megrongálását vonja maga után. Amit 
mi a dolog lényegének vagy essentiájá-
nak mondunk, azt keresi föl a radiká
lismus. - * 

Azt az indítványt, amit mi gyöke
res intézkedéseinkkel célzunk, radika-
lismusnak nevezzük. 

Lélektanilag véve, a radikálismus 
a gondolkodó agynak tettekben nyilvá
nuló müve, mint ilyen lelkünket, lé
nyünket átidomítja. A radikálismus ennél
fogva nemcsak külbatásaiban, hanem 
magában az egyéni lényben is műkö
dik. Innen van az, hogy a radikálismus 
ugy az egyénben és családban, mint 

különösen a társadalomban és államban 
nagy változásokat idéz elö. 

A radikálismus alapelve a létező 
vélt rosszat még erőszakkal is gyökeres-, 
tül elvetni és helyébe ujat, jobbnak 
tartót teremteni, vagyis a fát gyökeres
tül kiemelni és helyébe más, több táp
anyagot, illatot és tán több árnyékot 
ígérőt helyébe ültetni. Azok a gyors 
átalakulások, miket a természetben a 
gyöngéd liliomtól az idős hársfáig, as 
ázalogtél az elefántig, a vadembertől a 
kuUuremberig észlelünk, egyaránt nyil
vánulnak az ember és társadalom szel
lemi életében is és nincsen lény a föl
dön, mely a természet e hatása alatt 
ne állana. E folytonos átalakulási pro-
ccssusban nemcsak változnak, hanem 
újjá lesznek felfogásaink az aesthetiká-
ról, erkölcsről, irodalomról, művészet
ről, a társadalomról és politikáról. 

A radikálismus uj hajtásokat hord 
méhében az emberiség nagy üdvére, 
vagy gyakran annak veszélyére. 

A radikálismus gyökérszálai az al
ku vást nem ismerő liberalismus, a gyors, 
esetleg erőszakos haladás, eszméknek 
a jövő jelenre való feldolgozása. 

A radikálismus a legnagyobb és 
legtermékenyebb terét a társadalom és 
a politika terén találja, de akadályba 
ütközik az érzelem világában, a sziv 
ama rejtekhelyében, honnan szokat gyö
kerestül kihúzni nem lehet, de nem is 

szabad és ez — á meggyökeresedett 
hit világa. 

4 megismerés fája a vallás. Mi
ként a százéves tölgyfa messze terjeszti 
gyökerét és azt kivágni nem lehet, ugy 
a vallás is as ősembertől kezdve ha-
gyoinányszerüen plántáiódik át az em
beriségen, kiirtiiatatlanul ver gyökeret 
az emberi szívbe, hisz ez as egyedüli 
örökség, amit minden ember a szegény 
kunyhótól, a királyi palotáig örököl, 
örökli pedig oly kincs' gyanánt, mely 
jobban fénylik az ember lelkületében, 
mint a gyémánt a késen, jobban me
legít és világit kedélyünkben, mint a 
nap, mert tele nincsen és benne nap
fogyatkozás sincs; jobb véd bástya, mint 
bármely erőd; a vallás buzdit, leiként, 
türelemre, kitartásra oktat, vigasztal, 
bátorit és felemel az istenséghez. 

A nemes érzelmek édesanyja a 
vallás, vegyétek el az édesanyától a 
gyermekét, az anya is odavess. 

A radikálismus a szabadság szár
nyain sokszor a helyes irányt vesztve 
repül, a vallás higgadtan a maga isteni 
elveivel az örök szeretet és irgalom 
utján nem marad, hanem szintén halad. 

Á, radikálismus léghajója röptében 
nyilsebességgel lezuhanhat és tönkre 
teszi önönmagát és azokat, kikre zuhan; 
a vallás nem utánozza, mert reá vészt
hozó lehet. 

Ha szociális téren, ha a politiká

vá Lelkem hangjai. 

Uram, Te engem kiválasztottál, 
hogy örökséged részese legyek, 
6 hogy büszkén álljak s érintetlen, mint 
eget-csókoló hófedett hegyek. 

Rám bíztad mindjárt a drága kulcsot, 
hogy én nyissam az arany-palotát, 
s őrködjem ébren, hogy.csak a látók 
mehessenek a szárnyas ajtón át. 

A bölcsek könyvét kezembe adtad, 
hogy hirdessem a fönséges igét, 

nejgáldoltáL hozz..a titkos szokat, 
ne 'csák'lbalíjáit, a? é r t s é f c i ^ 

Hitnlmit inriHli hniff teMiiismlifflii 
a settenkedő 

tnt-remenyem, szerelet-tüzein. 

S szóltál a csendben, hogy gyertyát gyújtsak, 
(mikor láttad, hogy a fényt szomjúhozzák) 
mert szemünk gyenge a napsugárra: 
hogy Téged nézzen: ó, Világosság. 

Engedelmesen hajtom meg'fejem: . 
légyen Uram, ahogy jónak tartod, 

csak arra kérlek, soha se fedd el 
hő szolgád elől isteni arcod. 

Udvnrdy Siarcel 

Az édes Fölvidék. 
Csak az lát, akinek nyitva van a szeme 

és alkalma van, hogy láthasson. 
Többeknek talán halvány fogalmuk sincs 

a mi édes hazánk felső vidékeirőt, különösen 
a magasztos szépségű, regényes »Szepesség«-
ről; de ha van is, legiöbb esetben téves és 
nem a valóságnak megfelelő. Szinte nem is 

íg:§5aoín'aTn^*!lT^ 
a kies vidékről tiszta képet tudnának maguk
nak a uaih ainw"»] ...... . j ... „.. ——o — —...—. . 

Nem lakja azt vad nép; mind becsüle
tes magyar, vendégszerető. Együtt nyögte 
velünk a Haza bajait, sőt. a bajokból neki 
talán még több is kijutott. És kitartott, igaz 
és hü maradt 

A .szegény tót« nem mondható sze
génynek. Munkás kezével és szorgalmával k i -
küzdötte magának már 0 is a jólétet És a 
•krumplihasu tót< sem táplálkozik ám kizá
rólag krumplival és mint mondják, zabke
nyérrel. Az ő gyomra is megköveteli teste 
fáradalmainak jutalmát: él bizony 0 Olyan 

sincs zábkenyéren élni, ellenkezőleg van olyan 

véltem. 
Akinek alkalma kinálkozik megtekinteni 

a gömöri hegyeken tul, illetőleg északabbra 
eső vidékeket ós logékony szívvel bírálja el 
annak mivoltját, lehetetlen, hogy valaha szebb, I 
magasztosabb természeti alkotást tudna el- I 
képzelni . . . 

Valamikor sokat tépelóo-temazon, mivel" 
foglalkozik,' miből el a fölvidék, a hegyek-
völgyek lakója. Noh it dolgozik 0 ésszel,- k i 
tartással; gazdagod''-, jólétet srerez magának 
takarékossággal, szorgalommal. 

Legtöbb terménye a föld lakójának a 
krumpli és a zab; óriási mennyiségben ter-
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ban rosszul üt ki a radikalismus. sze
rencsétlenség az emberiségre nézve, de 
pótolható, mert miként a gőzös szeren
csétlenül járhat, de maga a vasul ép 
marad, ugy á be nem vált radikalismus 
magát a társadalmat csak zavarhatja, 
de nem bonthatja szét és tán más li
berális alapot keres. 

Nem ugy a vallásnál! 
A vallás, a hit elvei magukban 

foglalják erkölcsileg az egyenlőséget, a 
testvériséget és az egyént szabadságával, 
erőszakos újítás e helyütt megsebezi a 
szivet és ennek legszebb ékét, a nemes 
érzelmeit. A radikalismus szigora kö
vetkezetességgel, de könyörtelenül, sok
szor vadul követeli: Szakits a hagyo
mányokkal, a sötét multiai, a rozoga 
jelennel, pillants korod órájára, mely 
gyorsan halad, hallgass a jövő hangos 
hangjára, mely kíméletlen satyrával ki
gúnyolja a hagyományt! 

De hányszor botlik meg a radika
lismus ! 

Ha mindent képes lenne a radika
lismus az emberiség javára teremteni, 
ha mint a vallás az emberi jogokból 
kiindulva a világegyetem oly erőszakos 
változtatásit célozza, mely felfogása 
szerint az emberiség üdvére szolgálhatna, 
van egy nebántsvirág, melyhez hozzá
nyúlnia nem szabad és ez a meggyö
keresedett mély hit. 

Miként nem szabad a kényelmes 
és erős, minden viharnak ellentálló 
épületet szétbontani, hanem modern 
bútorzattal belülről szépíteni, künn pedig 
korszerűen díszíteni, ugy vagyunk a 
vallással- Tartsuk szentnek azt hagyo
mányaival, értsük meg azt korszerűen 
haladva, haladó conservatUmussal, de 
ne merészeljük alapkövét radikálisan 

-megmozgatni, mert ha ez romba dül, 
romba dül az emberiség sziv és lelki 
világai . , . 

Fészekrakás. 
(V. LJMárcius hónapnak első napsugarára 

nemcsak a fővárosban és a vidéki varosok
ban, hanem a falvakban is jelentékeny számú 
építkezés indul meg. A statisztikai hivatal 
jelentése szerint átlag negyed millió ház épül 
egy-egy tavaszi épitési szezonban. Ujabb idő
ben ezt a számot jelentékenyen fokozza a 
mezőgazdasági munkásoknak' emelt házak 
száma is. Rövidesen néhány év alatt tízezer 
munkásház épült az országban, különösen 
azokban a vármegyékben, ahol a belső in
gatlanok szerzése nagy nehézségekkel jár. 

És épen ezen a vidéken rettenetes hely
zetben voltak azok a szerencsétlenek, akik 
többedmagukkal egy szobában laktak. Rettegve 
gondolánk azokra az etikai tekiutetekre, ame
lyekre sűrű fátyolt kellett borítania a- embe
riség őrzőangyalának. Csak illusztrálására a 
helyzetnek jegyezzük meg, hogy egy alföldi 
összeírás szerint egy munkásházban, egy he
lyiségben 63 élő ember lakóit, 8 család, asz-
szony, ember, lány, legény, újszülött és isko
lásgyermek egyaránt. 

Azért nagyjelentőségű és korszakos az 
humánus intézkedés, mely a mezőgazdasági 
munkásoknak saját hajlékot teremt. És en
gedje meg tisztelt helyi hatóság, ha csodálko
zásunkat fejezzük ki, hogy Szentes, Hódmező
vásárhely, Zenta, Püspökladány. Békés, Oros
háza és sok más község és város példáját 
nem követi és nem kezd a munkásházak épí
tésének jelentős feladatához. Hiszen' ha már 

A gazdasági munkásházakról szóló 1907. 
évi 46. törvénycikk szerint gazdasági raun-
kásházak azokban a községekben, városokban 
építhetők államsegéllyel, ahol legalább tíz 
családos munkás folyamodik a községi kép
viselőtestülethez, ho^y tárgyalja a munkáshi-
zak milliódon való létesítését. 

A törvény szerint a községi képviselő
testületnek a kérelmet okvetlenül tárgyalnia 
kell és ha a szűkség tényleg mutatkozik, ha 
a kedvező előfeltételek, a háztelekre alkalmas 
terület van, a község, mint erkölcsi testület, 
vagy maga veszi kezébe a dolgot, vagy a 
vármegyéhez teszi át jóindulatú pártolással a 
jelentkező munkások kérvényét. 

Kedvező helyzet az, ha a községnek van 
belsősége és ezt méltányos áron adhatja. Bi 
zony- sok községben annyi jóindulattal talál
kozott a munkásnép, hogy ahol a községnek 
épületanyaga volt, vagy téglagyára, az épü
letfát és téglát is kedvező áron engedte át. 
Nem tartozik ezzel a község, de ha megteszi, 
méltányos, szép dolgot cselekszik s csak ott 
teheti meg, ahol a község anyagi helyzete ezt 
megengedi s magának is van anyagi ereje, 
téglagyára. 

Hogyan épülhet fel mégis a munkások 
háza? Ugy, hogy a törvényhozás minden év
ben egy bizonyos összeget szavaz meg a 
földmivelésfigyi miniszternek arra a célra, 
hogy ezt a munkásházakra felvett kölcsönök 
kamatterheinek enyhítésére fordítsa. A törvény 
lehetővé teszi, hogy a. földmivelésfigyi minisz
ter legfeljebb száz félévre a törlesztési összeg 

egyébért nem is kellene ezt lenni, megkellene i egy részét, legfeljebb egyharmadát vállalja. 
tenni a munkaerő lekötésére. Az a munkás, 
akinek saját hajléka van, nagyon meg fogja 
gondolni, hogy mostani helyzetét fölcserélje 
bizonytalan helyzettel. A mur.kásházak építé
sével azt a kedvező tapasztalatot tették,hogy 
akinek ilyen hatósági segitséggsl saját hajlé
kot emeltek, az nem vándorolt ki Amerikába, 
az már valóban hirdeti a költő szavát: >Itt 
élned, halnod kell.. 

Az a nagy közérdek, mely e kérdéshez 

A munkások házai egyúttal 20 évi adó
mentességet élveznek s ezen idő alatt az 
állami, megyei, sőt még a községi adó fize
tése alól is mentesek. 

A kormányzás bölcsessége tulajdonké
pen nem más, mint nagy bajokat okos intéz
kedésekkei elhárítani. A mi városunknak és 
vidékünknek előbb-utóbb nagy baja lesz a 
munkáshiány. Valahány munkáscsaládot sike
rült emberszeretettel saját hajlékához segíteni, 

fűződik, teszi hírlapi kötelességünkké, hogy az ' annyi munkáskézzel szereztünk többet magunk
illetékes helyi tényezők figyelmét felhívjuk 
erre az ügyre: ... 

melik ezeket. De legtöbb jövödelmét erdeiből, 
banyáiból és leginkább fürdőiből nyeri. 

Százszámra jönnek idegenek fölkeresni 
a természet gyógyító-erővel megáldott magyar 
fölvidéket Ez a vidék öleli karjai közé Tát-
raíűred. Tátralomnic, Rózsahegy stb. mind
megannyi lnres fürdőinket; ezt a vidéket dí
szíti a - M a g y a r Himalája., a látra. 

Óriási néptömeg látogatja télen nyáron 
ezt a természetalkolta díszt, melyet annyi 

fccja, mint az idegen számára.tnért amannak 

hetetlen emlékű képet" 

földre, mert-nem ismerjük Isten-áldótta vidé
keinket, ahol minden kényelmi, üdülő és szó
rakozási helyek; fürdők, nyaralók, téti és 
nyári sport'elepek megvannak. 

Csak ismételhetem, hogy szebb, elraga-
-dóbb helyel.mely a mi fölvidékünkkel veteked
hetnék, keresve sem lehet találni. Ez a föld 
az Isten-kalapja és hazánk bokrétája, mely
nek a fölvidék a legszebb virága! 

Horváth Sándor. 

nak. Ha kikapcsoljuk azokat a nagy morális, 
szociális egészségügyi és nemzeti szempon
tokat, melyek pedig ki sem kapcsolhatók, — 
már a jogos önzés szemüvegén is ugy kell 
látnánk ezt a dolgot, hogy azt elmulasztani, 
elhalasztani oktalanság. 

Március van, ölelget a tavaszi szellő* A 
kérdés nagyon aktuális, cselekvésre hívjak 
mindazokat, akiknek kötelessége a paoperizmus 
sebét enyhiteni. 

Temetés Volt. 
r Bucsut int már nékem patak nyárfás partja; 

JrTOSogrj SzlVeVnmél wrTiF^jSnXÍT^ ~~ 
EBU imárlBflgnm : , Q f | g n , B f l r < a » l . 

Mennyien vannak hazánkban,' akik nya
ralás végett idegenbe mennek, mert nem 
ismerik e gyönyörű vidékei, nem tudnak e 
szerényen meghúzódó paradicsomról, amely 
épen ugy ki tudja elégíteni a nyaralni vágyót, 
mint a sport kedvelöt —:—' 

Idegenből jönnek hozzánk gyógyulni, 
Odfilni, szórakozni, mi pedig, akiknek mindez 
helyűnkben, hazánkban van. elmegyünk kül-

t egű, Barnám ná^Bt 
Azt hittem borúsan, eltemettem mindent,. „ 
A Vad, tüzes vágyak, tarka balgaságok 
Nyugodtan alusznak a hideg földben lennt 

S ahogy jön az este, kísértetes este, 
Mind itt van köröttem a múltnak emléke. 
És koszorút fonnak, Vad csókokból fonnak 
Fekete hajára, angyalszép fejére . . . 

IMRUS. . 

Szomorúan 
Bucsut 

A más nótája. 
bug a bus gerlice hangja, 

MgsBT<?fiTilln folhni,, B*ntx*axtB& nmünk 
Szegény bus szivemmel műidig egyre Várok; 
Epedő reménnyel egy édes szavára. 
Az én régen elment egyetlen Marámra. 

Bus orgonafának suttogó Virága, 
Mesélj csak, biztass csak; ugy-e nemsokára? 
A te szavaidra megnyugszik a lelkem. 
— Sirassatok engem . . . temessetek engem I 

- -IMRUS. 
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jfrummisaroR 
Tartóssága, ruganyossága, eleganciája 

utolérhetetlen! 

H I R E K. 
Virágvasárnapján d. u. 3 órakor a 

helybeli evang. nőegylet közgyűlést tart az 
evang. iskola helyiségében a számadások 
megvizsgálása és más fontos ügyek elintézése 
végett. A oőegyleti tagokat kéri a szíves meg
jelenésre és közreműködésre a oőegyleti el
nökség. 

g * ' f ' "TfT Néhai Varga Lajos volt ger-
cei r. kath. kántortanítónak, akinek jó hírneve 
ma is él, áldottlelko Özvegye, GOttmann Bódog 
ny. csendőrezred esnek nővére \halt meg, akit 
nemcsak az Összes gérceiek, hanem számos 
tisztelője és'ismerősi osztatlan szeretettel 
fognak sokáig emlékezetben megtartatni. A 
gyászjelentés a kővetkező : Mély fájdalommal 
tudatjuk a legjobb anya, anyós és rokon 
özv. Varga Lajosné szül. GOttmann Etelka l 
hó 4-én reggel 5 órakor, életének 57 évében 
tortént elhunytát. A felejthetetlen halottnak 
holt teteme f. hó 6 áo d. u. 3 órakor fog a 
percei rom. kath. temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni. A boldogult lelki üdvéért az en
gesztelő szt. mise-áldozat f. bó 5 én fog az 
Úrnak bemutattatni. Gércze, 1013. évi már
cius hó 4-én. Béke hamvaira I Varga Irma, 
Irén, Géza, Lajos, János gyermekei. Gőttmann 
Bódog, Gőttmann Ede testvérei. Wehrmann 
Géza, Illa Dénes vejei. Jaklini Teréz menye. 

Sorozás. Az idei sorozás a czelldömölki 
járásban a jövő héten történik meg a czell
dömölki Korona-szállodában és pedig a kö
vetkező sorrendben: március 13-dn : Czell
dömölk nagyközség, czelldöraölkvidéki-János-
házavidéki-, vönöczki- és pá póri körjegyzőségek 
állitáskötelesei ; március 14-én : Jánosháza 
nagyközség, továbbá ostffyasszonyfai- nagysi-
monyK kbköCjki k O z ^ v / ^ é g á l j^kote jese i ; 

irhius^íh-íltT^'magyargéncsT-y" eg^íiázas-
_enasmagasi-T,wbjjl>aÍ- és_ ..alsójághi. 

'riiilííiialaiifi "^8286588; 
sápokon reggel 8 órakor -veszi 

kezdetét. 
Árverés. F. hó 12-én — szerdán — 

délután fél 8, órakor a helybeli szolgabírói 
hivatalban 40 üveg pezsgő fog elárvereztetni. 
Úristen! ki lesz az a szerencsés, aki — 
esetleg — potoni pénzért is pezsgőt élvezhet?! 

Nldvözor: a világtól 
s Te tőled búcsúzó s kitagadó! 

A helybeli evaag. anyagyülekezet a 
mai napon d. u. 3 órakor az uj iskolaépület
ben közgyűlést tart a gondnoki számadás 
megvizsgálása és a f. évi költségvetés megál
lapítása végett. Ezen fontos közgyűlésre az 
egyháztagok~~~ ez uton is" tnegliivatnak az 
elnökség részéről. 

Egy öngyilkos verse. 
Pár hete csak annak, hogy a szeren

csétlen Hajas István és Csizinazia Zsuzsanna ! 
öngyilkosságot követtek el Nagysimonyiban. j 
Lapunkban annak idején meg is emlékeztünk 
e szerelmi drámáról. Most utólag taiilta meg 
Mód Lénárd ev. lelkész ur Hajas Istvánnak 
egy versét, melyet jegyeséhez, (Nizmazia Zsu
zsannához intézett és mi ezt alább leközöl
jük. Két okból tesszük ezt. Először is tanú
bizonysága ez a vers annak, hogy a veleszü
letett tehetség miként nyilvánul meg akkor 
is, ha valaki a végzet rendelése folytán csak 
elemi iskolát végzett Másodszor azért adtunk 
e munkának helyet lapunkban, mert hű visz-
szatűkrOzője oly végtelen fájdalomnak, amit 
a sziv már nem tud tovább viselni Az ese
ményekből azt látjuk ugyan, hogy az ifjak 
jegyesek voltak, mindazonáltal boldogtalannak 
érezhette magát a vőlegény, mert menyas
szonya nem szerethette oly végtelen hévvel, 
mint ahogy elvárta volna tőle. Ügy látszik, 
hogy a menyasszonyt vőlegénye bírta rá az 
öngyilkosságra, melybe ez csak hosszas kapa-
utalás után egyezhetett bele. Az sem látszik 
kizártnak, hogy a nő viszooUzerelme sem volt 
kisebb az ifjúénál, csakhogy ennek nyilvání
tása félreértésekre adott okot 

Hattya dal. 
Hajai Istváa lijutól. 

őszintén szeretett, kedves drága Zsuzskám ! 
Miért haragudtál meg oly nagyon én reám? 
Miért tagadtál ki drága jó szivedből? 
S miért taszitál el emlékezetedből ? 
Midőn rá gondolok, hogy nem szeretsz engem, 
Végtelen nagy bánat fogja körűi szivem. 
E nagy fájdalmat nem tudom elviselni 
Érzem, hogy szivemet teljesen széttépi. 
Elfelejtheteűen reményem csillaga 
Bocsáss meg, ha szived levelem zavarja, 
í'.o Téged szeietlek testest ül-leik estül, 
őszintén, komolyan, híven, végtelenül. 
Én Téged soha-soha nem feledlek 
Mig a sir fátyol a nem takar engemet 
Jóllehet nem messze van a rejtély mostan, 
Midőn árva szivem egy utolsót dobban. 
Mielőtt e lepel lehullik szivemről, 

.Hozzád folyamodom: és kérlek lelkemből: 
Bocsásd meg ellened elkövetett vétkem, 
Amiért most végkép megtagadtál engem, 
Rágondolok mostan azon pillanatra, 
Amidőn egymásnak akivel fogadva 
Vallottuk egymásnak az igaz szerelmek 5, 
Hogy szived és szivem végtelenül szeret, 
Százszoros a bánat, midőn eszembe jut, 
Hogy- a Te szerelmed: mint az árnyék, elmúlt 
Én azért mindenben jót kívánok Neked. 
Légy boldog kívánom: megtagadott híved. 
Azonban azt az egyet megtiltom Tőled, 
Hogy nem gondolhatsz rám soha-soha többet 
Most köszönöm Zsuzskám muló szerelmedet, 
Hogy ez ideig is szerettél engemet 
Utolsó levelem, amit mostan irok, 
Midőn ezt olvasod, akkor már nem vagyok, 
Ne haragudj reám drága kis angyalom, 
Feledd el teljesen, ami közöttünk volt 
Esküdre ne gondolj, megbocsátok Neked, 
Legyen mindig nyugodt a Te drága szived. 
Mostan arra kérlek egyetlen szerelmem: 
Bocsásd meg, amit ellened vétettem. 
Búcsú csókjaimat fogadd tőlem végre, 
Amit itt küldök ez utolsó levélben. 

Tenyészállatok díjazása. A czelldö
mölki járás k". -étéiben az alábbi napokon 
tartatott és fog megtartatni a tenyészállatok 
vizsgálata: Március 3-án: Nagysimonyi, Int 1 -
pnszta, Tokorcs. Czelldömölk, bizottsági tag 
Raffel Mihály. 4 én: Kemesmagasi, Szergény, 
bizottsági tag Wimmur Lajos. Kemeneshőgyesz, 
Magyarger.es, bizottsági tag Háczky Sándor. 
7 én: Pápócr, Szentmiklósb, Rábákeoskéd, 
Kenyéri, Csöuge, Oslffyasszonyfa, bizottsági 
tag Horváth Ernő. 18-án: Kemeuesmihályfa, 
Kemenessömjén, Vönöczk, Kemenesszentmár-
ton, Merse, bizottsági tag Nagy Dénes. 22-én: 
Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Várkeaző, 
bizottsági tag Wimmer Lajos. 28-án: Kis-
köcsk, Nagyköcsk, Borgála, Egyházaahetye, 
Kissomlyó, Kemenespálfa, Boba, Nemeskocs, 
bizottsági tag Takách Ferenc 30-én: János
háza, Karakó, Nemeskeresztur, Keled, Dóka, 
bizottsági tag Takách Ferenc. 

A czelldömölki járás teljesen-ismeretlen 
kadköteleseinek lajstroma: 1802. Varga János, 
szülök Varga János és Kovács Juliánná Ke
menespálfa. Bella Lajos, Bella Mária Egyhá-
zashetye. Fülöp Sándor, Fülöp Antal és Szent
györgy i Mária Kápolna Gombáai József, Gom
bsai Gyula és Viere Júlia Ostuyasszonyfa, 
Ülbei József, öibei József és C s ő n Rozália 
Csöng*. Takács József. Takács Sándor é s 
Mór Anna Csöoge. 1801. Kalános Jenő, Kalá-
nos Pál és Boros Erzsébet Várkeaző.. Horváth 
Józset, Horváth József és Németh Emma 
Magyargencs. Varga József, Varga Rozália 
Kemeneshőgyesz. Baracskai Miklós, Baracskai 
Miklós és Szakonyi Rozália Egyházaahetye. 
Kocsis Géza, Kocsis Ignác és Kovács Rozália 
Egyházaahetye. Németh Pál, Németh Sándor 
és Steiner Matild Egyházaahetye. Marton Ist
ván, Marton István és Balogh Mária Karakó. 
Németh Imre, Németh István és Csiszár Ágnes 
Kemenespálfa. 1890. Derdák István, Derdák 
Pál és Polgár Anna CsOnge. Kis János, Kis 
Ferenc és Márton Erzsébet Tokorca. 

Halálozás. Csak egy pár hónapja I 
tette ki királyunk őfelsége Geist Lajos nagy
birtokost a közéleti érdemeiért azzal, hogy 
őt és családját Szezgényi előnévvel nemesi 
rangra emelte. M á r % k o r betegeskedett, Bécs
ben meg is operálták. Némi megkönnyebbü
lés után utókurára Abbáziába ment egy sza
natóriumba, ahol azonban ismét rosszabbul 
lett és todövízenyOben meghalt — Tetemeit 
hazaszállították Szombathelyre, ahol holnap 
délután temetik el. A 71 éves sok érdemű öreg 
nr halála megyeszert* nagy részvétét keltett 

Közgyűlések. A helybeli ipartestület 
ma délután 2 órakor tartja rendes évi köz
gyűlését a városháza tanácstermében. — A 
polgári olvasókör a Bárány-vendéglőben levő 
külön helyiségében ma délután 6 órakor köz
gyűlést tar t — A magyarországi munkások 
rokkant és nyugdíjintézetének helyi fiókegy
lete ugyancsak ma délután 5 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését a Griff-szállodában. 

Automata mizériák. Lapunk hasábjain 
többször szóvá tettük a helybeli máv. pálya
udvar automatáit, melyek a beledobott picu
lákat elnyelték ugyan, de érte semmn ki nem 
adtak, de hiába. Most végre, hogy á szolga
bírói hivatalban emiatt panasz tétetett, a 
hathatós intézkedés után már nem nyelnek az 
automaták pótja-pénzeket 

atVédjQlem. Egyik~~"8vé áz ismert 
fjatá^tfaájBJMjasVjk^ 
rnngolni, miközben kínozta is á kutyát, ezért 
féljelentetvén, kapott 8 napi dutyit. Ma az 
orrunk előtt házalják ki a lakásból a cukros 
kocsit a városháza sarkára a szegény kutyák
kal, estefelé pedig vissza anélkül, hogy a dol
gon segítve lenne, tá lán ez nem állatkínzás, 
mikor még a teteje >e a felnőtt is felül á t é r 
heti kocsira ! — ~ ~ — 
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Uj zenekar. Arvai Flőri volt devecseri 
jioevü cigányprímás, kit aálunk is előnyösen 
ismernek, cigányzenekart szervezett. Kávésa
inknak, vendéglőseinknek és mulatságrende-
xőtnek nem kell tehát ezután idegenbe menni 
inert, mint halljuk, az uj zenékar mind a 0 
ugja képzett erő s az ujabb és njabb dara
bokat már nagy serénységgel tanulja, hogy 
a czelldömölkiek igényeit minél jobban kielé
gíthesse. 

Tánckosi orncsks. Tegnap tartotta Konc: 
Jenő oki. tánctanár növendékeivel nagy ko-
s;oneskáját, melyen nemcsak a kisérő gar-
lirozót, hanem érdeklődők is nagy számmal 

vették részi Az egyes tanított táncdarabok 
•lind kitűnően sikerültek s így nemcsuda, ha 

a pompásan sikerült mulatság virradtig tartott. 
Rassz be-yomást gyakorolnak a fer

dére taposott cipősarkok. — Utasítsa azért 
eipészét, hogy cipőit azonnal bersonozza. 
vagyis valódi Berson gummisarokkal lássa el 
ea ón ezzel déri , hogy cipői állandóan, ele
gánsan maradnak. 

A kemeneshögyészi ifjúság az .Olva
sókor* javára 1913. március !5-én Mészáros 
Sándor vendéglőjében zártkörű táncaiulalságot 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépődíj : 
ázemélyenkint 1 K, családjegy 2 K. 

ateglopta a testvérét. Molnár József 
kemenesiniháiyíai kőmlvessegéd vasárnap ha
zament szüleihez s látogatását' azzal tette 
emlékezetessé, hogy ellopta testvérének 40 
koronát ttfl nyakláncát A meglopott testvér 
ném vette tréfának i dolgot, hanem a minap 1 

•••jelentette Molnárt a helybeli járásbíróságnál 

— Kertnek egy I T ^ H a l é assMsyi 
Moll évi november hóban kigyulladt Kun Ist
ván kemenessimjéni lakos haza és pincéje. I 
A tns keletkezésének okát, helyesebben a 
t-ttest. áki áz épületeket felgyújtotta, akkor 
senki sem ismerte. Most azonban egy véletlen 
folytan kitudódott, hogy Kun István neje, aki 
i ilytonos civódásban élt a Kijével, ez iránti 
bosszúból vetett üszkőt a házra és a pincére. 
A csendőrség most leakarta az asszonyt tar
biztatni, de ez neszét vette a dolognak és 
megszökött a faluból. Most körözik. 

Halálozás, Tömből Jenő volt ostffyasz-
szonyfai í-egédjegyző mull csütörtökön hosszas 
szenvedés ntán Csánigoo elhunyt. 

Az iskolák a tüdőbetegekért. A József 
királyi herceg szanatórium egyesület szép 
elhívást intézett városunk tanítóságához, mely

ben a következőket mondja. Mint a tavasz 
• Iső hírnöke, ' szál l évről-évre az egyesület 
l.lhivása az iskolákhoz, kérvén.hogy álljanak 

olgálatáha a szegény szenvedő tüdőbeteg 
segítésének. Őszinte vágyunk, leghőbb óhajunk, 

>gy kedves legyen a mi tavaszi esdeklő 
• érésünk is, mint az első fecskem|egpillantása 

i mindenki, akihez eljut ez a kérő szó érezze 
:t a szent kötelességet, amely h közjó apo-

»ir. herceg Szanatórium Egyesület nagy elszánt-

• ^ ^ r r u i r i i i i ó a f l fmí^Bmítse^s^mse• 
s posztoló áradata ele s - é p t t i a r g T ^ í a ^ i m T 

műveit: a gyulai József Szanatóriumot, a 
lebreceni Auguszta Szanatóriumot, a maros
vásárhelyi, hatvani, lévai, kassai, érsekújvári, 
n igykanizsai, békéscsabai, nagyszőllősi, eperjesi. 

• éj dévai tüdőbeteggondozó intézeteket Ez 
•ítézmények jótéteményeit élvezik az ország 

minden részén, azért kéri az Egyesület a mi 
—•—btoiloságuokat, diogy március 7 és 29 dike 

klzött tartsanak iskolai gyűjtést, melyet a 

közoktatásügyi miniszter meleg leirattal szin
tén kér A gyüjtöttt összegei küldjék be az 
Egyesületnek (Budapest IV., Sütő utca 6.) 
Megvagyunk győződve arról, hogy a szép 
felhívásnak meg lesz a maga foganatja és a 
mi iskoláinkban is szepsikerü gyűjtést ren
deznek, amit már hálából is megtehet a ta
nítóság, hiszen az Egyesület gyógyintézetében 
283 tanitó és tanítónő talált eddig halálos 
bajában gyógyulást. Mindnyájan egyért és egy 
mindnyájáért! 

Munkaerő szaporítása a Máv.-nál. 
Ez évben a Máv. 3250 alkalmazottal szapo
rítja a munkaerőt. Ebből a munkaerőszapo-
ritásból 105 munkaerő a vonalszaporulat miatt 
vált szükségessé, mig 3042 munkaerőt a for
galom megnövekedése, adminisztrációban tör
ténő változás és egyéb reform tesz szüksé
gessé. A munkaerő többletből esik 164 mun
kaerő az üzletvezetőségekre, 3150 pedig a 
külső szolgálatra. Az igazgatóságnál a decent
ralizáció következtében 64 munkaerő vált 
fölöslegessé, illetve más szolgálati beosztásra 
átengedhető. 
f J( Jegyzőválasztás. Bő sopronmegyei köz

ségben Marton József segédjegyzőt 6 szó
többséggel megválasztották jegyzőnek Nagy 
József sajtoskáli segédjegyzörel szemben. 

\ Szsikay Jeni ér . szombathelyi lakost 
a főispán 1000 K évi .'sejpTOdüjal javadal
mazott közigazgatási cyakornokká kinevezte 
és Ót va czeltdöhölki szolgabírósághoz osz
totta ofaiSfí. '•.•?" ' : •/ 

E r t i e j f s f A csépregí határban a bOki 
eokorgyárnáf' fiatal erdejéből 20 hold elégelt. 
A k i r jelentékenv. 

A szombathelyi közigazgatási tanfo
lyamhoz a belügyminiszter leirt, hogy adjon 
vélemény! á közig, tanfolyamok megreformá
lására vonatkozólag. Alispánunk á tanfolyam 
előadóit á mull héten értekezletre hivta egjbe, 
aminek eredményéről kimerítő jelentést fog á 
miniszterhez fofterjésztént. — A szombathelyi 
közigazgatási tanfolyam eddig is egyike volt 
az ország többi tanfolyamai között á legje
lesebbjeinek, bizonyára jövőre valóságos minta
intézménnyé fejlődik, amelynek modern inter-
nátusát már (pitik. 

A teitillose gyár létesítése Sárvárolt 
már biztosítva van, mert áz előkészítő mun
kálatokat már be is fejezték; a gyárépítésre 
nézve pedig a jövő héten Budapesten az ille
tékes tényezők fognak határozni. 

Adomány. A földmivelésügyi miniszter 
a rábasömjéni, kemeuesszentpéteri és várke-
szöi gazdakörök részére egyenkint 78 kötet
ből álló népkönyvtárat és könyvszekrény 
beszerzésére 20—20 koronát adott 

Uj intézmény a postán. A kereskede
lemügyi miniszter a postánál felügyelői állá
sokat szándékozik szervezni, melyek feladata 
volna az igazgatóság körzetébe tartozó kincs
tári és nem kincstári postahivataloc állandó 
ellenőrzése. Szükséges az intézmény azért, 
mert a postaigazgatóság ezen feladat ellátá
sára nem képes. A postaigazgatóság hatás
köréből is utalnak majd egyes ügyeket ezen 
felügyelők hatáskörébe, ngy hogy az uj in
tézmény némiképen decentralizációja is az 
igazgatóságoknak Jelenleg tartják az első tan
folyamot a,, felügyelők kiképzése végett Buda-

iendelt,be_a vezérigazgatóság. —_0ívasókü=_^_ 

Tizenkét napig tartó lakodalom. Sze
gedről írja tudósítónk : Dékány János felső
tanyai gazdálkodó fia, Békány Pál feleségül 
vette Pataki Rozikát, egy alsótanyai gazdál
kodó leányát. A lakodalmas nép annak rendje 
és módja szerint Patakiaknál gyűlt Össze és 
megkezdődött a dáridó, amely régi módi 
szerint, ahogy már csak regényekben olvasható, 
teljes tizenkét napig tartott. Bőbb hét napot 
a menyasszonyos háznál mulattak, azután 
átvonult a lakodalmas nép Dékányékhoz 
Felsőtanyára és ott még őt napon ünnepelte 
a lakzit Aki fáradt lett, az hazahajtatott égy 
éjszakai pihenőre, de azután visszajött. Ötven 
kocsi táborozott állandóan a lakodalmas ház 
körül, 150 vigadó ember ülte körül a teritett 
asztalokat. A városban statisztika is kering 
arról, hogy mit fogyasztottak Dékányéknál, 
igy : hét tinót, huszonkét birkát és tömérdek 
aprójószágot. A tornak, sörnek, pálinkának 
nincs Statisztikája, de a kriminológusokat 
érdekelni fogja, hogy vérontás nem történi. 

n o r n y o i i u s e r e p 

és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Gyüi^yne 
téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I. rendfi 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 
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T É G L Á S O K 
kerestetnek téglavetéshez, ke
m e n c e m u n k á h o z és azonkívül 
napszámosok magas d í jazás 
mellett Hübner és Pofcl 
göztéglagyár réslére Szom

bathelyen. 
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magyar postamtézmény uagyszeüLégét, kivá
lóságát, ámde egyes nem kincstári postahiva
talokba,', kJJ'önösen ami. a levelek- és külde
mények kihordását és kézbesítését illeti, sok 
rendetlenség és felületesség fordul elő. Neme 
lyik ellen sok is a jogosult panasz. 

Segédjegyzö választás. A lemondás 
I?, raé'-nresedelt gérczei segédiegyzői 
állasra f. hó 5-én egyhangúlag Hessky László 
székesfehérvári segédjegyzÓt választották meg 

0 

PAIM4 

t lAUCSUK-CIPOSAROtl 

DOBOZA, 
MINŐSÉGEI 

~M: ARANY 



5 oldal. 
KEMENESALJA 10. szám. 

S z ö l ö o l t v á n y o k 
Ajánlom tel jél szavatosság mel

lett fajtiszta egy és kétéves gazdag gyö
kérzete szokványminóségü fásoltvá
nyaimat a legjobb bor- és csemegefajok-
ban. Közöttük „Kreáca" Bánáü Rizling, 
a legkitűnőbbnek bizonyult és rendkívül 
bötermö borszőlő és „Mnscat Csaba
gyöngye" a legkorábban érő csemege
szőlő. Ezenkívül Ripária Portál is és 
Rnpestris-Mouticola sima és gyökeres 
alanyvesszők a legjutányosabb árak 
mellett 

„ E r i s é b e t s i 8 l ő o l t T i f t e l e > " 

Tulajdonos: Schmidt Mátyás BOGÁROS 
(Toron tálmegye.) 

Árjegyzék ingyen es bérmentve. 

Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

tlyőiwtt, Böbék-Dáwtlüé 

tttüivenáz-uma,, Krfttm alatt tevő 

IITÍIIIUK') v i tu t ua •_ 
A,legújabb francia reform-vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin

tén elfogádtatik. 

Ugyanott utazónő felvételik. 

Steckenpferd 
liliomtej szappan 

elérhetetlen hatású szeplők eliávo'itasára 
és nélkülözhetetlen szer arc és borápo
lásra, mit r zámtalan elismerölevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytáralban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatása 
női kézápolásra a Bergmann >Manera« 
liliomkrémje, mely tabusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

ZAKÓTS ISTVÁN 
kelme festészete és vegyészeti 

ruhatisztító intezete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 

és lelkiismeretesen eszközöl-

= tétnek. . 

Egy ügyes fin Patyi Jónás 
czeildömölki bádogosnál ked
vező teltételek mellett azon

nal feltétetik. 

ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

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. 
. y V - M T , •" TIT 

-siör 
Kevesebb 

a gond, 
SZOT 
Kevesebb 

a munka. 
szor • 
nevesebb, 
amuakaoér! 

Szőlőbirtokosok 
különös figyelmébe! 

Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral poros és BAGOLLAL 
Öli t szölómolyt: mert a 

F O R H I N 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél ta-

ousága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A P f l P T í f V r - n a l nincs üledéke, vízbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
JP vyXV£11 .1 .1 p U 3 Z i . j t ja a pe ronoszporá t ; egy kész anyag, főalkatrésze 

rézgáuc, tapadóképessé^e oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet veié; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarí tást jelent, mert az anyag teljesen kész I 
n trih n* ? 1 • a 1 r a v f á 3rjrAr használjanak saját érdekükben Kaliforniai lét, 
tjrV U I I l U l C o K c r i c o ^ t í l v a gyflmólcsrovarok elleni védekezésre rovar-
Ézmi njúldeu kártékonv rovar lekötésére, revarfogó övet az Összes kártékony 

- ^ r c l í e ^ ^ 
ZMt a ro^aro^- "»eni i*n wtiUfcuTém. I-aajfl oltóviaszt az oltványok nemesítésére, 

m UHtuietej.é3éit, fepeztert mezei ^erek-puszt l tásara . Tampilt rovarok 
elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást é s ' használati ItasHást 

kérni, melyet ingyen és bérmentve kaid az összes érdeklődőknek a . 

szölöpermetezési anyaggyár 

B D D A P E S T, VI., Váci-ut 93 v. 

Valamint képviselője: Rosénthal Lipót Czelldömölk, UofTmann Ernő 
Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. v ' : j 

FORHIN 
as 
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Egy díszes C S I L L Á R 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető a kiadóhivatalban. 
pu I p b é i 

Y^teesketes. 
Tisztelettel hozom a o. é. kö

zönség becses tudomására,, hogy 
Czelldömölkön, a Központi-kávé
ház melletti üzlethelyiségben 

virágcsarnokot 
rendeztem be. 
'^•Tauiden időben vágott és ese

ti rép virágokból nagy választékot 
tartok. T 

Alkalmi csokrokat a legizlése-
sebben, olcsón készítek. 

B. pártfogást kérve 

kiváló tisztelettel 

Berecz Lajos 
kereskedelmi kertész. 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e 11 d ö m ö 1 k. 
Sirköraktár: Szentháromság-tél. 
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
gyesit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epületmunkát és mindennemű Javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 

E L A P P E R F Ü L Ö P bútoráruháza 
Czelldömölkön (Gayer ház) 

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

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
szőnyegek,. 

rák, bőröndök, ulazokosarak" efBáTiSf^s^í^^tSek? 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban. 

Teljes szoba- és konyhaberendezések. A* 

. - ^ J * * ™ ? * ' Knkgrev,. N á n d ^ r j t e y o r M r e b e r e n d g t ^ n y v n w n d á j á b a D CHM|m,olk. 


