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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

A földmivelés közigazgatása. 
A napokban kezdte meg műkö

dését a nagyvárad i és a temesvár i föld-
mivelésiigyi miniszteri kirendeltség. Ez
zel á ké t hivatallal most már hat 
középső szerve van a földmivelésügyi 
köz igazgatásának é s az a terv, hogy 
fokozatosan kiépítik az egész országban 
és ezzel a földmivelésügy k o r m á n y z a l á t 
decentra l izá l ják . Ezt a szándékot az 
egész ország Osztály é s pár tkü lömbség 
né lkü a legnagyobb rokonérzéssel és 
őszinte ö r ö m m e l kiséri . Azok a sikerek, 
a melyeket a n é p gazdasági ta lpraál l i tása 
é rdekében a m u n k á c s i , a zsolnai, a 
marosvásárhe ly i miniszteri k i rendel tsé
gek évek óta elér tek, — egyre sóvár-
góbb vágyat t ámasz to t t ak , kü lönösen a 
gazdaságilag elmaradt v idékeken , bogy 
ilyen kul tarmnnka ná lunk is kezdessék . 

Valóban szükség is van olyan kö
zépfokú szervekre, a melyek a földmi
velésügyi k o r m á n y z a t szé les munkate
rületét a helyi szükségle tek szerint 
müvel ik . A min i sz té r ium te rmésze te 
szerint kezdeményező je kell hogy leRyen 
minden olyan in t ézkedésnek , melynek 
feladata a nép gazdaság i fejlődését, 
nemzéfT éi5sMését"izöhíSffií. s ?De ; -'-kez
d e m é n y e z n i é s végrehaj tani , — az egé
szen m á s . Mennyi sok szép k e z d e m é 
nyezés veszett el a legkisebb siker nél
kül, mert a végrehaj tás lanyha volt. 
Vagy egyál ta lában nem akadt senki, 
aki a legszebb kezdeményezéseke t le

gyökerezhe t te volna a népréteg széles 
talajába. Aztán b á r m i árgus szemekkel 
kísérje is ífcy központ i • halalom rmde-
leteinek érvényes í tésé t , a távolság, a 
különféle fellogás. a magyar közöny 
zá tonyain fel fog akadni minden s z á n d é k . 
Egészen m á s dolog, ha a minisz tér ium 
szakközegei a perifériákon á l l andóan 
ügyelnek , hogy a központi hatalom 
kezdése az éle tbe á tmenjen . Nem ak
tagyár tó szervekről van-- itt szó, hanem 
olyan hivatalról , mely napsegítő missziót 
teljesít. Valóságos kul t t i rmnnkát , mely 
kiterjed a földmivelőnek boldogulása 
minden eredőire . Ezek a középső kor
mányza t i szervek arra áll í t tatnak fel a 
v idékeken , hogy egyrészt az elmaradt 
gazdaságvitel t oksze rűen emelve, aj 
vetésforgókkal kombiná lva uj gazdasági 
haszonvé te l ekhez juttassa a gazdát , — 
más ré sz t , hogy a földmivelőnek gazda
sági szinvonalat emelje é s a h a l a d á s 
út jára vezesse. Mindez azt feltételezi, 
hogy a miniszteri kirendeltségek mun
kássága nem az íróasztalnál kezdődik 
és fejeződik be, hanem a gondozásuk ra 
bizolt m u n k a t e r ü l e t minden ha tásmes-
gyéjén 

Egyéni , fárasztó é s küldetésszerü 
ez ' a ffielblzálts í T b i z u n k áb"bán, hogy' 
a miniszter e hivatalok vezetőivé olyan 
férfiakat válogat össze, akik küldetésük 
je lentőségétől á t vannak hatva, akik 
fanatikus hittel é s lelkesedéssel fognak 
a m u n k á h o z , mely nem kisebb, mint 
Magyarországot kiemelni fiikim Ívelése 

egyoldalúságából , a nemzeti ősvagyont 
a t e rmelés fokozásával , a munkaalkal
mak emelésével lényegesen növelni . M i 
b ízunk abban, hogy egy kiterjedt gaz
dasági ku l tú ra egyenesen végetvetné a 
k ivándor lás mai fájó Sebének é s nem 
is kellene hozzá, csak megfelelő anyagi 
erővel é s ha táskörre l felruházott busz 
olyan lelkes magyar ember, aki tudás 
sal, hittel és szeretettel, de ezen szép 
e rények mellett még lankadatlan buz
galommal is, a gazdasági fejlődés uj 
érájába vezetne. 

A magunk szempont jából t e rmé
szetesen alig k í v á n h a t u n k mis t , mint
hogy ezek a központ i szervek vagy 
pá t r i ánkon , vagy hozzánk minél köze
lebb ál l í t tassanak föl. Mert melegedni 
a fázó embernek csak a t üz közelében 
lehet. Eltudjuk képze ln i , bogy egy biz
tos tek in te tű ember a kormányzatra 
bizott terűlet g a z d a á g i vezetésére egy
a r á n t képes , a k á r m u n k á j a közelben, 
a k á r távolabb van is : de egészen m i s 
annak a helyzete, aki a népsegi tés for
ráséból közelben gyűjthet erőt , akinek 
ajaka sokszor nyí lhat kérő szóra , aki
nek kedvező helyzetét egyik, vagy más ik 
akcióra a kirendel tség közelről és állan
dóan figyelemmel '-kiSerheti.".de annyira . 
át vagyunk hatva annak tudatá tó l , hogy 
ezt a nagy nemze te rős i lő ügyet parti
kulár is szempontokból megoldani nem 
lehet, — hogy a magunk lokális é rde
két is a lá tudjuk rendelni a közjónak. 

Ugy tudjuk, hogy a jövő évben 

A sors keze. 
Irta: Osek* Gyula. 

A nap mar rég álomba merült és az 
ezüslléiiylőt telített levegőben pajzánul lenge
dezett a S Z H I I A , játékot ilzve a sárguló leve
lekkel. A sugarak áttörve a gyérülő lombokat, 
az Elster folyóba estek, melynek felszíne a 
kacérkodó holdnak ezúttal torzított képét 
tükrözi,, vissza. 

A folyam asendben hömpölygő hullá-
mairavénhedjLják koronája borult, talán 

-azért," hogy" a.'vé'r'tórTesteit haDok hórzalmairpeiTVe'^spári i l 
látványát elfedjék a netán arra járók szemei 
elöl, vagy hogy elrejtse azt az alakot, amely 
oly feszitett erővel s kétségbeesett ösztönnel 
szelte a habokat. 

Edelberg grófné és leánya a késő esti 
órákban épp-m a pirk ka-iy I - J > nlait rói»ák. 
Kerülte szeműnél az alom, mert még lüiün-
ben-Gsengetr az_fl_jeltenétes koncert, ami a 
kastélytól alig néhány kilométernyire végpe-
méut c^sta zajától származott és csak a 

késő délutáni órákban ért véget, mint egy 
átvonuló zivatar messziről visszhangzó tompa 
moraja. Maga a gróf is fegyvert ragadott a 
francia trónbitorló betört hadai ellen ; érte 
remegett most szerető családja s miatta 
töltöttek nyugtalan órákat és napokat. 

Ki tudja, most is mit mért rá végzete? 
Majd a kőpadon foglaltak helyet s do

bogó szívvel gondoltak a lefolyt eseményekre. 
Révedező szemeiket a parkpt átszelő folyam 
karminis hullámaira szegezték, mintha.es 
irányból—várlak volna híradást a szeretett 

ril. 
Mary, a gróf ifjú,- alig tizenhat éves 

leánya a viz.színén eay homályos körvonalú 
alakot vett észre. 

— Anyám, szólott megdöbbenve, nézd, 
mi az ott a vizben ! ? • . -

Mindjei'"* flcy'm'-ssé lettek a* n«r« 
alakra, afti bizonyara siUi.Hn^eszrevelie onel, 
mert az ellenkező part felé igyekezett.. » 

Ez a jelenség némileg visszaadta a 
rémüldözni kezdő nők bátorságát és rászóltak: 

— Ki ön és mit akar ? 
— Menekülő! Válaszolt tört német

séggel. V 
— Hívjuk ide, anyám, monda a kis 

grófnő, hiszen nem lehet gonosz szándékú 
ember. Látod, mint menekül tőlünk is? 

Jöjjön erre, biztos helyre jut ! szólt 
az at.ya. 

E szavak valóban bátorságot öntöttek 
K menekülőbe s a partra úszott. Midőn a 
testéhez tapadt tiszti egyenruháról jól, lecsor-' 
gott a viz, a nők elé állott ás előkelő ele-

- " - " ^ a m i á ^ & d w z ö t t e őket : 
-=~Doupon~Pál marqís gárdatiszt I 
— Edelberg grófné és leányom! Öo 

tehát francia és ellenség? 
— fgen, grófné, a császár parancsára 

és a francia becsületért ! Itt azonban jóbarátf 
— Hová inurfcodik ? 

— Egyelőre el erről a Vidékről s megyek 
tovább, mígnem a hatái t elérem. 

— Mos' ön fáradt, nálunk biztonságban 
i's n y u g o d t a n kipihenheti magát. 
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újra két ilyen középső kormányzati 
szerv lesz fölállilva. S rövid néhány-
éven belül az egész ország át lesz bálózva 
a gazdasági talpraállitás és fejlődés mun
káló derék kirendeltségekkel, melyeknek 
a törvényhozás áldozatkészsége bizony
nyal meg is ad|a azt az anyagi erőt, 
hogy a fóldtnivelésügy javítása, az ősi 
földön való többedtermelés, uj üzemek 
és megváltozott vetésforgó sokszorozza 
a gazda jövödelmét, teremtsen a mun
kások részére munkaalkalmakai, hogy 
ne legyen folytonosan időszerű a ke
sergő Rákóczinak ez a történelmi hires 
mondása: Megújulnak a magyarok sebei! 

Vidékiek kirándulása 
a Sághegyre. 

. A sárvári állami polgári fiúiskola 
111. osztálya egyik tanára vezetése mel
lett meglátogatta városunk messzevide-
ken ismert nevezetességét : a sági ba-
zaltbánya-müveket és magát a Sághegyei, 
mely páratlan szépségével már a múlt
ban is egymagában idevonzotta ez iskola 
tanulóifjúságát. Ajkáról való visszatér
tükben szálltak ki nálunk. A déli sze
mélyvonatnál a diákok egyikének szülei 
— Kulka Arnold — bazaltbáhyai főtiszt
viselő családjával már a vonatnál fo
gadta őket s meghívta a vidám kis tár
saságot rövid pihenőre gyepes udvarukra 
addig, mig a helybeli tanulok szüleik 
házánál megebédelnek A pihenő igazán 
rövid volt. meri kél órakor már olt 
láttuk a ket hosszú szénásszekeret várni 
készen az indulásra. Volt öröm. midőn 
ugy negyed három óra tájban megindult 
a két szekér Ságnak, hogy rendeltetési 
helyé.-e vigye _a hangos kis csapatot. 
Boltajtókból és ablakokból szazával néz
tek őket és meglátszott a tekinteteken, 
hogy örömest csatlakoztak volna hozzájuk. 

A hegy lábához érve, leszálltak a 
kocsikról. Midőn jobbra-balra szemlélték 

a bazalt szallilást, észrevétlenül egy kek 
munkászubbonvba öltözött poros ruhájú 
ur termett közöttük. Első pillanatra senki 
sem tudta, hogy kicsoda ó, de alapos 
tájékoztatása és szivélyessége hamarosan 
sejtette, hogv nem az utolsó itt. hanem 
az első : Mittelmanti ur, a nagy, a gazdag 
ur, a tulajdonos, aki nem rósteli a mua-
kászubbonyt és nem irlózik a zttzó mű
vek porától. Onnan jött, ahol valószí
nűleg szakavatott személye valami kis. 
vagy nagy akadályt hárított el az üzem
től. Az egész társaság csak aztán esz
mélt fel, midőn már barátságos köszö
nése után magára maradt. A diákok nem 
győzték bámulni ezt a tényt és valószí
nűleg el sem felejtik soha a példából 
látott és sokszor hallott igazságot, hogy 
„a munka nemesit. Közel a hegy te
tejéhez van a kőfejtéshez szükséges mü
vek főtelepe, ahol Verbioai üzemvezető 
veszi át a társaságot, kalauzolja és a , 
legaprólékosabbra is kiterjeszti széleskörű 
tekintetét Majd n tetőre fárad fel és , 
körüljárják az egykor félelmetes vulkán I 
lapályát. „atrió"-ját. | 

Hat óra lett, amidón sajnálkozva 
vesz bucsut tőlük ; őt a munkások fel- >. 
váltása elszólította, de hozzáfűzte, hogy 
Lázárné, a társtulajdonos kedves neje, 
uzsonával várja a fáradt diákokat. Volt 
öröm. mert tudva vagyon, hogy a diák 
ritkán nem éhes és különösen ily fárasztó 
nap végén. A kedves háziasszony már 
rég rendelkezett J ó vajas kenyér és 
üdítő ital előkészítése iránt és amire 
leértek, az uzsonához ülhettek, amelyek 
végén a „Madarak dalversenyéiből ki 
szakított részletekkel törekedtek a kegyes 
h á z i a s s z o n y n a k hálájukat tolmácsolni. A 
tanulók hét óra után indultak a hegy 
oldalán lefele amelynek lábánál már 
várakoztak a kocsik. Kzek beszállították 
őket déli házigazdájukhoz, ahonnan a 
rövid búcsúzkodás után kimentek a vas
úthoz, mert közel járt 9 óra Ugyanis 
ekkor tért vissza a vidám csapat Sár^> 
várra 

R O V Á S . 
Smc szebb katonája az Istennek, mint 

a — tűzoltó. Csak végig kell néznünk azon 
az arany- és pirossujtásos mundérba Öltözött 
glédán, amely ugy néhanapján valamely ün
nepély alkalmából kirukkol, még a szivQnk 
is örül. De aztán, hogj érti a vezényszót ! 
Mintha csak egy szál dróton rángatnák az 
egész szakaszt. Felvonuláskor pedig a divi-
liohornist se csinál olyan lármát, mint a 
szakaszktlrtOs, akinek kürtjeiére aztán ki 13 
vágják a rezet Szent Flórián derék vitézei. 
A parancsnok ur is jól érti a mesterségét 
Imponál a legénységnek rátermett alakja él 
fényes sisakja. .Vigyázz !< vezényszavára igy 
áll valamennyi, mint a cövek, szemhéjat se 
meri egy se pislogtatm. Csak egy hátránya 
van ennek az intézménynek és pedig az, hogy 
elvétve egy kis szolgálatot is kell teljesíteni. 
Ez pedig terhes feladat; ugy-e tűzoltó urak? 
A héten kétszer is megesett, hogy Szent 
Flóriánnak más vidéken lévén dolga, az Öri
zetére bízott czelldömölki javakat rOvidke 
időre őrizetlenül hagyta. De hát itt vannak 
az én derék tűzoltóim, vélte magában, majd 
azok helyettesítenek. A j ó Szent azonban 
elfeledte óket távozásáról értesíteni s igy 
történhetett az eset, hogy a tűzoltóság meg 
Szent Flóriánba vétellé' hitét. A tűz tehát 
garázdálkodott kénye-kedve szerint, mint a 
közmondássá váll egerek a macska távollé
tében. Valótlant állítanánk, ha azt mondjuk, 
hogy a tűzoltók nem jelentek meg a tűz 
színhelyén. Dehogynem I Három szál .a va
sárnapi tűznél ott volt akkor, midőn az elem 
már kitombolta magát, néhány a keddi tűz
oltásban is részt vett. De Uram, Teremtőm, 
mi szép tűzoltást vittek ezek véghez ! Itt 
győződtünk meg valóban ar.ól, hogy az uni
formis aranyzsinórzata nem is mind arany 
és, hogy a gyakorlatban tiz j>ercenJÜét-*sem 
tudják előmutatni annak a szép látványnak, 
amit parádés alkalomkor felmutatnak t ű z o l 

tóink. Valahogyan nemsokára előkerült egy 
szivattyú is. Bár ezt nem vizsgáltuk szakértői 
szemmel, de minden laikus láthatta, hogy a 

— Ha ezl garautaljajwszonyom, öröm
mel veszem igénybe vendégszeretetét. 

Él eltávoztak a kastély iiányaba, nehogy 
a bőrig átázott francia megfázzék a hDvOsen 
fújdogáló esti széltől. 

Észrevétlenül jutottak a lakosztályba, 
ahol a márki levetette vizes ruháit és nyuga
lomra tert. 

Az előkelő idegen szívesen látott vendége 
lett a családnak, mert udvarias modora meg
nyerte tetszését. A grófnő most már nem 
ellenséget, hanem jóbarátot látott benne, 

t agyit n»p 1 rnsiik 
iihm-mnlntt még m7n.ll i» l.lhh.i A . m n i 

tovább marasztalta vendégét, érvelvén azzal, 
hogy a kastélyban biztonságban van s nem 
lehetetlen, hogy távozása után azonnal elfogják. 

— Hadd tisztuljon a levegő, szokta 
mondani. i 

tzután többször tettek sétalovaglásl, 
rendszerűit hármasban, néha kettesben is 
Maryval; azonban követte őket a főlovász. 
- — A márki mar két hetettOltött-a- kastély

ban s a mama jóleső örömmel konstatálta 
az ifjak egymáihuz való szoros barátságát 

— Csak a gróf jOnne már haza, hogy 
ö is áldását adja frigyükre, mondogatta ma
gában. 

De hát hol is lehet ő ? 
Talán Irancia lOldőn üldözi Napóleon 

szétugrasztott hadait. Vagy talán . . . De hát 
ilyenkor mit gondolhat bárki is felőle ? 

A márki már teljesen otthoniasan érezte 
magát Ismerte az ősi germán kastély zegét-
Sagát Kgi ízben a képtárt szemlélte „meg, 

[ inielv, híven őrzi ma is a régi festőmUvé-
trnlft hirdető 'rifiiph. poiUjjljál. A képek"] 
mindegyike .egy-egy őst ábrázol és annyian 
sorakoznak egymás mellett a falakom, hogy 
bátran következtethette bárki is, hogy a csa
lád törzse, aki gót vagy burgundi lehetett, 
a harmadik században verhette gyökerét. Sor
jába szemlélte valamennyit s mindegyiknek 
arcáról leolvas valamely jellemző vonást. Ez 
itt akaratos, amaz harcias, morózus, bátor, 
vad, vitéz, jámbor stb. Amint közeledett az 

ujabbi kor alakjaihoz, mindinkább modern 
OltOzékQ és fegyverzetű ősöket látott maga 
előtt Végül az utolsó köp előtt állott meg, a 
Mary atyjáé előtt 

A kép rémítő hatást kellett benne; 
arca elhalványodott a lelkét, ugy érezte, mar-
óangolja valami. Majd szivéhez kapott, ahol 
gyógyíthatatlan seb fakadt egy pillantás alatt 
Ez a szempillantás volt az, mely először a 
képre tapadt 

Alig tudott elvánszorogni' és a szobá
jába vonulni, abM mintegy félórát tö'to"-
Majd lovát rendelte akJ. 

— Lovagolni megy, Panl ? kérdé a ki i 
Mary, aki épen a tornácén várta már vőle
génye kijOvetelét 

— Igen ! 
— És egyedül? 
— Ezúttal igen. Ezt az utat magamnak 

kell megtenni. 
És homlokon csókolta Maryt, aki bal

sejtelmektől gyötörve nézett a tovavágtató 
alán. 
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tömlfl a viz felét már útközben elveszti, el-
foljatja.A viz fele tehát e,pazarlódott, a m i -
lik fele jut aztán rendeltetési helyére, de 
ekkor már az sem oly erős, sugárban, mintha 
hibátlan volna a tömlő. Jött aztán vagy mis
félóra múlva egy másik szivattyú is és meg
kezdődött a munka. Azt megállapíthatjuk, 
hogy bár egy-két tűzoltó derék munkát vég
zett, a kiabálások sokkal nagyobb hatással 
voltak a tűzre, mint ez a munka. Esti 10 
óra tájban az eset színhelyét már csak a tűz 
nyújtotta természeti szépségben gyönyörködök 
sokasága lepte el. A nagy halmaz zsarátnok 
olt maradt 1.-tt-n nevében, belőle hatalmas 
lángnyelvek törlek elő. Másnap délután aztán 
önként múlott el a veszedelem, mely, ha az 
éj folyamán szélvihar kerekedik, könnyen 
a pozsonyi gettó sorsára juttathatta volna 
városunkat De azért mégis szép a tűzoltói 
élet Oly felemelő hatással harsog a parancs
noki vezényszó: 

— Szakasz vigyázz ! Jobbra át ' Irány 
a Griff I.Jn — dulj I 

Ha már tűzről szólunk, nem hagyhatjuk 
felemlitéa nélkül a harangok vészjelzésének 
hiányát sem. Vájjon kinek, a kötelességét 
képezi tűzvész esetén a harangok félreverésn? 
A ttiz vasárnap teljesen, kedden pedig már 
felerészben elhamvasztotta a nagy asz tagokat, 
a egyetlen kongás sem jelezte még a vesze
delmet, ősidőktől kezdve a harangok szolgál
tak az általános veszedelem közelségének jel
zésére, ennek rémületet keltő hangja szokta 
a népet összehívni, hogy együttes erővel há
rítsák el a fenyegető veszélyt. Állítólag egy 
fiu felszaladt a toronyba, hogy félreverje a 
harangot, de valaki ott ezt megtiltotta neki. 
Erre aztán egy hosszú félóra telett el, mig 
végre egy. pár álmos kongás jelezte a tűzet 
Ugy látszik, a harangkezelő ur, miután magaa 
hivatásának megfelelt, tényleg el is aludt 
Vajha a Itlz is olyan könnyen el tudna 
aludni ! Nem is csodálkozunk maráson , h ,gy 
ilyen és ehhez hasonló anomáliák Czelldö
mölkön előfordulnak, hiszen a közügyeket 
nálunk oly lanyhán kezelik és mindenki azt 
várja, hogy majd más elvégzi; hiszen vagyunk-

elegén. Igaz I De hát mirí ralfl a városi ha
tosát ! 

• * * 
Sokszor szóvá tétetett a tulgyors kutya-

szaporodás. Varosunkban ma már oly nagy 
számban kóborolnak az utcákon, hogy a ge
ográfus bátran helyezheti varosunkat közvet
len Konstantinápoly után. Képviselve van mar 
ualuuk minden faj kere.-z-.eze...- 3 oly bot 
ráoykoztató jeleneleket nulatuak be a járó
kelők előtt, hogy arcpirulis nélkül egy felnőtt 
•# hagyhatja figyelmen kiv'll. Veszekednek, 
marakodnak egész napon át, megtámadják 
gyakran az utcán járókat, sőt nem ritkán la 
is húznak nyergéből egy-egy biciklistát A 
héten és ez való, most rair kidobolták, hogy 
az ebadot mindenki fizesse be, aki kutyát 
tart. De ez az intézkedés nem elég radikális. 
Ki irta rusze a városi kutyákat s ki tartja 
nyilván, hogy kinek hány kutyája van ? Le
hetséges, hogy ez is megtörtént, de vájjon 
bizonyos-e, hogy mindenki bevallotta ebálla-
gát ? Igen valószinü, hogy Czellken ma már 
több a gazdátlan eb, mint amelyeket a la
kosság magáénak nevez. Láthattuk a tél és 
tavasz folyamán, hogy néhány kutya, nem 
lévén otthona, a zárdával szemközti mezősé
gen ütötte lel otthonát Most már az is lény, 
hogy a kutyák nagyobb jogokat gyakorolnak 
nálunk, mint bármely más adófizető polgár. 
Ha valaki az éjszaka folyamán hangos jóked
vét hallatja, feljelentik és megbüntetik. Ugyan
így lakol- a vendéglős vagy kávés is, ha időn 
tol megengedi helyilégébea a zenét Csend
háborítónak minősitik • elhúzzák alatta a 
gyékényt A kutyakoncert azonban javában 
dühöng nappal is éjjel egyaránt; azoknak nem 
imponál a rendőri auktoritás. Kutyapecér 
kellene nekik hurokra vetett drótul. Vájjon 
leaz-e valaki, aki e sorok olvasása után tesz 
valamelyes intézkedést e tűrhetetlen állapo
tok megszűntetésére. Ct. 

Elitélt bankár. Megírtuk annak idején, 
hogy a -kir. törvényszék.-Gr0nwald._öd0u 
nagytőzsdést hatóság elleni erőszak miatt febr. 
25-én 4 napi fogházra es 400 K pénzbünte
tésre Ítélte a Szilágyi Imre déli vasúti pénz
tárossal szemben elkövetett inzultus miatt 
Ezt az ítéletet a győri kir. tábla mult szerdán 
helyben hagyta. 

Paul többé nem tért vissza. 
Másnap szobája asztalán egy. levelei 

talált a grófnő, mely a következőket tartalmazta: 

Kedves grófnő, imádott kis Marym ! 
Az engesztelheletlen sors ugy akarta, 

hogy önmagamnak legyek ellensége és ez 
beteljesült Végzetem nem kerülhettem ki, 
miként Althemenes sem, aki a megjósolt 
apagyiikosság elöl idegenbe menekült, de 
ott is utolérte fátuma. Drága kis Marym ! 
NT« várjon T Í M I I | Úgyis tudom, bogy nem 
kívánja többe a. viszontlátás -p—eét. Mincs. 

•.»«rvj«^i-»4d»«»t Rithatná reánk, anélkül 
pedig szétfoszlanék szerelmünk s pokoli 
leim- jövőnk, egész eletünk Akkor, midőn , 
Önt szerető karjaim közt tartanain, mindig 
előttem lebegne atyjának fenyegető szelleme 
és lelki szemeim folyton csak az ő vértől 
h r i . t t - i l i l já i léinák .Vil'C-5 r< többé, mert. 
óh rettenetes le is írni, én öltem meg öt, 
én a saját kezemmel a harc hevében. A 

I képtárban ismertem fe ; e kép eredetije 
kardom súlya alatt hullott el. ajakán ret
tenetes átkokkal. 

És ezzel mindmegannyi beteljesült! 
Ha tudaak, ÜuOk bocsássanak meg 

nekem .' 
. Doupon marquis, 

A grófnőt eszméletlenül találták meg a 
szőnyegen. Maryt hasonlókép megviselték a 
történtek a hetek kelleltek, mig némileg visz-
szanyerték lelki egyensúlyukat 

Azután még soksziir látták őket a tra
gikus emlékezetű kőpadon s midőn á feléledt, 
esti szellő egy hős reeehe fogott, hangjuk 
zokogásba fulladt, könnyeik árját pedig ma
gával sodorta az a folyó, mely egykor vér
vörös hullámokkal rohant az Kibe szétterült 
medrébe. 

Mikor minden csendes. 

fiikor minden csendes, minden alszik, pihen. 
Ébren Vagyok en még, jó Múzsám megjelen. 
Ragad a képzelet szép tündér Világba, 
Hol a szív nem eped. nem sajog hiába. . . 
Oda is Velem jösz édes, te szent, te j ó „ 
Némán nézzük egymást, ajkunkra nem jön szó. 

Feledjük a földit mindent, ami bún. sár. 
Ránk tündér Világban égi uj öröm Vár. 
Tiszta, mint a forrás, mely köVck közt fakad, 
Fénylő, mint déli nap s belenéznünk szabad. 
Nem Vakul meg szemünk, hisz mi magunk 

Vagyunk, 
Kik magunknak uj. szép Világot alkotunk. 

Képzetek Világa . . . tündérek tanyája .", . 
Édes szép szerelmem, hitem koronája. 
Minden, minden oly szép, oly ksdVes, oly édes, 
Hogy lelkem Istenhez felemelni képes. 
De mig ott is, nála, csak tégedet látlak, 
Édes szép szerelmem ! Ott karomba zárlak! 

Újra átéljük majd örömet a táncnak, 
Reánk ott majd ismit uj örömök Várnak. 
S mikor minden telVc hittel, rajongással, 

; És szivünk megtelik nagy-nagy boldogsággal: 
I Akkor imádkozzunk, hogy a képzet: « ma 
1 Bér örökké: sírig s azontúl tartana I 

BÉUARDY qYUb*. 

H Í R E K . 
T á m i U l l y t l é S . A keddeu megtar

tott városi közgyűlés aliggt népes volt; azon 
a községbiróii i s a két jegyzőn kivftl mintegy 
tizenhat elöljáró is városatya jelent meg. A 

! letárgyalandó közügyek közOtt elsősorban ia 
' a Gyár utca rendezése került napirendre. Ezt 
I as utcát, tekintettel . arra, hogy az aj teher

pályaudvar ennek végében épül s igy áruior-
{ galom lebonyolítása ezen keresztül történik, 
i szélesíteni kell Evégből Ozv. Bálint Istvánná 
; udvarából 6 négyszögölet, Ozv. Giyer Gyoiá-
I iiéeböj .44.37 négyszögölet kihasítanak. — 
i Németh Károly arra kérte az elöljáróságot,' 
i hogy bucsujárási idényben kirakodási célokra 
1 engedje meg neki a fabódé felállítását. Az 
| engedély erre nézve megadatott, de azzal a 

kikötéssel, hogy -ugy ő, mint Ozv. Zsigmond 
Iitvánné május hó 1-től Szentháromságvasár
napjáig is szeptember hó 1-től október 20 ig 
tarthatják kint a bódét A tárgysorozat har-

[ raadik pontját Göttmann Bódog ny. alezredes -
j nek a faiskola felügyelőségéről való lemondása 
j képezte. A közgyűlés sajnálattal vntie tudo

másul Göttmann lemondását és egyuttat kö
szönetét fejezte ki eddigi Önzetlen fáradozá
sáért, érdemeit pedig jegyzőkönyvileg örökíti 
meg. Helyette Máté Eleket választottak meg. 
— Két ule,•.énbe szakadt, de Czelldömölkön 
is megfordultagyénnek itteni illetőségük meg
állapítása iránti Kérvényét a közgyűlés eluta
sította, a tüzörségi váltságdíjat pedig a tava
lyihoz képest a folyó évre is 6 koronában 
állapította meg. Ez utóbbi lárgypontnál Hajas 
János kifogást emelt az ellen, hogy az újte
lep és a dOmölki varosrész éjielenként teljésen 

^magára^*van hagy va _ <ejs_Jit5y~7se~ lüzőr, se 
-rendőr ^-trem —figyel a -kózbizlonságra. Erre 

többen is szóvá és kritika tárgyává..tettek a 
rendőrség éjjeli szolgálatát, akik rendszerint 
a rasuli állomás körül tartózkodnak. — Bech-
nitzer Vilmos bőrkaceskedfl, mint Heimler 
Károly utóda, egy kérvényben üzli thelyiségé-
nek és „lakásának bérleti szerződését k i r i 
uieghiissz bb:it:r*r.i tV env üéftt ai-ra nizve. 
Hogy a várorhaza falára, ahol üzlete is van. 
bőröket festethessen ki. E kérvény elintézéséül 
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a képviselőtestület olyért'linű határozatul 
hozott, hogy az üzletre nézve a szerződés 
megköthető, de a lakiéi lolyú évi október 
l - r e :u •:: i, , B Z J J O okaél togva, h o g y azt 
üzlethelyiségeknek alakíttatja ai, melyük a 
T á r o s r a nézve sokkal jövedelmezőbbek. A 
b ő r ö k kifestéséi p e d i g megiinja, mert ez a 
kérdés fa vagy N vastablara való festessél és 
kifüggesztéssel is megoldható. — Tar Islvan 
közreodór lemondásával foglalkozott ezután a 
közgyűlés amit ei is fogadói: Dr. Porkoláb 
Mihály ebből az alkalomból indiivaii,! lelt, 
hogy rendőrség fizetése, amely eddig havi 50 
K volt, 60 koronára emeltessék. így ez a 
propoeiüo a legközelebbi közgyűléseit tar
gyaltaiul fog. A tárgysorozat utolsó pontja 
kevésbé jelentékeny s i g y rövidesen végezlek 
vele. Mmdo-sze is arról vull azé, hogy a 
leölt és kivitelre kerülő allatok hns/izsgála-
tiuak dija mily összegben illapittassék meg. 
Darabonként 10 fillér lesz a hasvizsgálati d í j . 
— Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés 
dr. Pietuils Ferenc ama kijelentését, hogy a 
azombathelyi tankerületi felügyelő felterjesz
tésééi fog élni polgiriiskolinknak már a '. 
évben való megnyitása iránt, ha városunk 
a szükséges nyilatkozatot sürgősen megteszi, 
illetve ily értelemben kérvényéi benyújtja. Dr. 
Porkoláb Mihály a Rákóczi- és Árpád-utcák 
rendezése és kövezése tárgyában előadott 
interpellatinjára Lórintll Gyula főjegyző ki
fejti, hogy Vasvármegye törvényhatósága az 
utcai uttestek kikövezését és az Árpád utca 
gyalogjárójának kiasfaltozásai jóváhagyta, de 
a Rakóci-ulca gyalogjárójának cementlapok
kal való kirakására vonatkozó határozatot 
azon oknál lógva, mert a . vállalkozók részé
ről felebbezés adatott be, megsemmisített* E 
vármegyei határozat a napokban le log ér
kezni és a szükséges intézkedések folyamatba 
tetemek. 

BaknátSZéki tárgyalás lesz Szombat
helyen jövő -zordan Guary Leo ellen szándékos 
emberölés büntetlenek kisértete tárgyában. 

Uj orvos Pipán. Glück Sándor 
dr. egyetemi orvostodor, s z ü l é s z és 
nőorvos, ki a pécsi éa azombathelyi 
bábaképzőkben hosszú ideig mint tanár
segéd működött, orvosi rendelését meg
kezdte Pápán (Fő-utca, Dr. Gyürke-féle 
uj házban I. emelet.) 

Uj állami iskola. Megemlékeztünk annak 
idejében'arról, hogy 0 - t i J asszony fa állomása 
körül levő pusztai gyermekek részére a közokL 
ininis/.t-r állami iskolát fog felállítani, mely 
f é v i szeptember l-vel meg is nyílik. A 
miniszter június 15-iki terminussal most 
hirdeti az állast. 

Qyermeknzp. Az elmúlt vasárnap özv. 
Szógyény-Marich Ferencné szül. Gorcey Paala 
grófnő védnöksége alatt rendezett gyermek
napot nem i s várt siker koronázta. Az em
berbaráti célra versenyző gyorsasággal vásá
roltak meg a humánus célokra mindig 
készséggel adakozó csehiek. A virágárusítás 
munkájában maga özvegy Szögyény-Marich 
Ferencné Mária és Paula leányaival, Király 
Sárika és Katu.-. I.oranth Katinka, Merkl 
Annus, Deutsch Gyulané, dukai Takach Mar
tomé-. Uiricli Kdene. Kelemen nővérek és 
Gétui Micike urleányok és úrnők voltak 
fáradhataJanok, akiket a legnagyobb elisme
rés és hálás köszönet illet meg áldozatos-
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Nyárünnlataágak A nagysimonyi önk. 
türoltoegylet ma délután 5 órai kezdettel 
tartja zártkörű táncmulatságát a nagyven
déglőben. — A tokorc-i tűzoltóság ugyancsak 
ma vigad Németh Sándor vendéglőjében. 
Miudkét mulatságot a tűzoltói felszerelések 
gyarapításának javára rendezik. 

Fiatal plébános hirtelen halál*. A 
kegyetlen halat ismét egy fiatat, telterős 
jövő előli állo papot ragadott ej a I lkészek 
•arából. Az elhunyt Ftt'Op Karo'j 36 évet 
somlyóvásárhelyi plébános. Csütörtökön az 
ünnepi szentmise alatt rosszul lelt ugy, hogy 
sieut ténykedését is alig tudia befejezui.Mise 
után orvosi hívlak hozzá, ki sürgős operációt 
igénylő vakbélgyulladás! konstatált Evégből 
Budapestre akartak szailiiatii, de ezt megaka
dályozta a betegség rosszra fordulása, mely 
egyuapi szenvedés után rövidesen végzett az 
elete virágában levő fiatal pappal. 

Hyman. Szabó Antal inagyargeiicsi 
evangélikus {ritanitó kedv-s leányát, Vilmát 
tegnap délután vezette oltárhoz Szenté Jenő 
papai in kir. államvasun Invatiliiok Keme-
neshőgyészen. Násznagyok voltak Horváth 
István helybeli szállodai dajdooua és Málics 
látván papai gazdatiszt. 

Tniek Czelldömölkön. A héten kétszer 
is felcsapott a láng varo,uiik területén. Az 
egyik tüz a vasútállomás tolso oldalán elte
rülő városrészen, a volt Wittinauu féle kőtörő 
helyén támadt, ahol S-gall és Spitzer-cég 
szalmája volt felhalmozva. Ez a szalma ugy 
délután 3 óra tájban ismeretlen okból kigyul
ladt és teljesen elégett. A másik tüzeset Weisz 
Kálmán szérűskertjében történt kedden délu
tán 4 Ara tájban. Itt is két izalmakazal 
hamvadt el. A tüz keletkezésének okát meg
állapítani nem lehetett. A károk nagy része 
biztosítás révén megtérül. 

Segédjegyiövál is i tá í . Ludad képviselő
testülete Kiss Jenő kisköcski segédjegyzőt 
egyhangúlag megválasztotta segédjegyzőjéiiek. 

Egy vármegye humánná intézkedése. 
Csanád vármegye elhatározta, hogy félszáza
lékos pótadót vet ki és az igy begyü't összeget 
községenkint lölosztva, a fóldmivesek bizto
sítására fordítja. — Eddig évi 6200 koronát 
lordi toltak erre a célra, mig az idén a 
vármegye önként 8030 koronát kötött le a 
földmivrsek bizto-ita.-ara. Most hogy az 1812: 
VIII tc megalkotta a fóldmivesek nyugdiját. 
a vármegye alispánja eliendelte, hogy a megye 
által az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál 
eddig biztosított tagok .mindegyikét írják -át 
á nyugdíj csoportba, ami meg is történt 

Üdülőhelyek a Székelyföldön. A 
maros-vásárhelyi .Székely Társaság, a Szé
kelyföld 23 egészséges, pormentes, kitűnő 
levegővel és vízzel bíró helyén — legtöbb 
hires gyógyfürdők közelébe — nyári üdülő 
telepeket szervezet, melyeken tanítok és 
szegényebb sorsa tisztviselők olcsón juthatnak 
lakáshoz és ellátáshoz. Az ezekről szóló tájé
koztatást bárkinek díjtalanul küldi meg 
Szentgyörgyi Dénes a társasig titkára, Maros-
Vásárhelyt 

•ott A tegnapra hirdetett mozielőadás 
azon oknál fogva, mert a rendelt filmek nem 
érkeztek meg, elmaradt Ma délután azonban 
4, « és esti fél 9 órakor lesz előadás. A mfl-
x>r darabjai; Heti híradó aktuális. Moti 
elhnsége vígjáték,-Vo Banque három felvo-
nazns dráma, Vaspáncél neveltető. A nagy 
és gyönyörű képeket a legújabb szerkezetű 
és tökéletes gép vetíti s a szemnek legkisebb 
" l ' l m ' " """"" minién i • • • ge*• irfln jjj 

vasárnap hető észre. Hiuden Szombaton és 
lesz előadás uj műsorral. 

Kortmefiyitás a Oriff-ben. Ma délután 
a ' Griff-szálló kertihelyiségének megnyitása, 
zene, tánc, tűzijáték és léggöraberesztés ke
retében. Ha az idő i 3 kedvező lesz, a meg
nyitás igen,sikeresnek és népesnek ^érkezik. 

Időjárásunk mull kedden kedvezőre 
fordult, de épjien aznapon Körmenden jégeao 
esett. Az or.-zag különböző vidékeiről nagy 
szélviharokat jelentenek, sőt a ináriiiaroaj 
havasokon a mult hét első napjain havazott; 
a levegő nagyon lehült-Esztergomban diúnagy" 

' ságu jég esett, aui ly kiszámíthatatlan kárt 
'okozott A tiz percig tartó jégeső az epületek 
! nagy részének ablakai! beverte. Londonból 
i jeleiilik: Egész Dél-Augliában óriási hőség 
i van. Mult kedden és szerdán az utcán sokan 
' napszura=t kaptak. Egy autóbusz sofinrje 
; hajtás közben kapott napszúrást A kucsii egy 
• utas állította meg. 
I Eljegyzés. Marton Annuska kisasszonyt 
I eljegyezte Z-iray Károly, a kereskedő ifjúság 
| rokouszenves tagja. 

Németország n tü t r igya fogyasztása 
i a mult évben. Németország 1912-beu 560 
I millió márka — 1910 350 millió marka 
' értékű műtrágyát fogyasztott A birodalom 
i műtrágya fogyasztásának emelkedése páratla

nul áll. Már 1910 ben azt hitlék, hogy a to
vábbi emelkedés lehetetlenség, mert már akkor 
107 kg műtrágyát használt fel birodalmi át
lagban szántóföld területe minden kat. holdján, 
mégis kél év alatt tobb mint 200 millió 
markával emelkedett a fogyasztás, avagy 1912-
beu körülbeül 155 kg. kólón féle műtrágyát 
használt fel szántóföldjének minden kat. hold
jára. Ennél eklatánsabban semmi sem bizo
nyíthatja a műtrágyázás nagyon is jövedel
mező voltát Ezzel szemben Magyarország — 
fél akkora szántóföld területén — elhasznált 
1912-ben nem egészen 20 millió korona ér
tékű műtrágyát, amely mennyiségből országos 
állagban 15 kg. műtrágya sem jut egy katast-
ril is hold szántóföldre. 

Szélhámos á g y a i k . Kellemetlen láto
gatója akadt hétfőn délután Rupprecht Imre 
sárvari szolgabírónak. Egy ügyes szélhámos 
k resté fel lakásai, hogy mint biztosítási ügy
nök vele üzletet kOssön. A gyanútlan szoba
lány bevezette a szobába, hogy várakozzék 
addig, mig a kertben levO asszonyát megkér
dezi, nincs-e szándékukban' biztosítást kötni. 
Mire visszatért az idegen fiatalember már az 
udvaron beszélgetett Mikor megtudta, hogy . 
biztosításra nem számithat, eltávozott Csak 
később gondoltak ra, hogy a nyitva levő 
szekrények után nézzenek, mikor is azon 
kellemetlen meglepetésre jutottak, hogy mint
egy 4000 korona értékű ékszer eltűnt. — A 
csendőrség nyomozza a szélhámost, de eddig 
minden eredmény nélkül. 

A oaectezté fejlődéseken legveszedel
mesebb kor az elválasztás időszaka, meri ha 
a táplálkozásban ekkor hibi t követnek el, 
bélhurut emészti a gyermeket Az orvosvilág 
manapság a Phosphatine Falieres gyermektáp
szert ismeri el a legkitűnőbb oly gyermek-
tápanyagnak, amelyről egyetlen szülOuek sem 
ssabad megfeledkezni akkor, amikor a gyermek 
elválasztásai eszközli. Egy nagy doboz, — 
mely elegendő 3 hétre, — 8 korona 80 fillér. 
Főraktár Zoltán Béla gyógyszertára Budapest 
V. Szabadság-tér. 

öngyilko, legény. Takács Béla pipóci 
"iésariilii 4» | rénT«n ^ ó h m időkfr-f az elme
zavar tünetei mutatkoztak. A legény ily álla
potban öngyilkosságra határozta el magát, 
mi végből bezárkózott szobijába éa egy borot
vával elvágta nyakát Az orvoareodőri vizs
gálat megejtésését dr. Mezihradszky Lajos tb. 
szolgabíró és dr. Király János járásorvos 
végezték. 
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Ji% l l j 

jrummisaroK 
Tüz Nagysimonyiban. Pénteken Nagy-

simoiiyi községben tüz ütött ki. Ádám Lajos 
portáján keletkezett és a gazda 4 éve.-. kU 
fiacskája gyufagyujtogatás közben okozta. A 
tüzet a kivonult tűzoltóság hamar eloltotta s 
igy a kár igen csekély, alig 25—30 korona. 

Megadta. A napokban egy idegen úri
ember az egyik utcában találkozott egy 
helybeli fiaiul úrral, ki mellesleg megjegyezve 
kertész s kérdi tőle ; 

— Barátom, merre lakik I I . fuvaros? 
— Nálam 10 fillér a saláta párja. 
— Nem azt kérdeztem: merre lakik 

M. fuvaros? 
— A spenót tányérjával 3 fiiler. 
— Nem azt kérdeztem; (neki dühödve) 

merre lakik M. fuvaros? 
— Ja, olt van egy sárga ház, olt talál

kozik egy vasuiivaf; de nem az á m ! . . . 
Az adó cimen gyakorlati irányú havi 

folyóiratot ind lotl meg Szepesi Mihály, pénz
ügyi szakíró', kiváló szakférfiak közreműködé
sével. A folyóirat tájékoztatást, útmutatást 
nyújt az adófizető közönséget közvetlen érintő 
adó- és illeték-ügyekbe::. Az első számhoz 
Bajza István dr. miniszteri tanácsos irt beve
zető közleményt, ezt követi az adótörvények 
kezeléséről szóló qj törvény ismertetése, 
majd az illeték rovatban ennek a törvény
nek kihatása az illetékekre s egyéb közle
mények és közigazgatási bírósági Ítéletek. A 
folyóirat éri előfizetési dija 6 korona. A 
kiadóhivatal Budapest, V., Klotild-utca 4. sz. 

Riadó üzlethelyiségek. 
Czelldömölkön, a Kossuth L -

utcában épüli emeletes hátban 

két utcai üzlethelyiség 
kiadó I. évi angusztus hó 1-vel. 
Az üzlethelyiségek modern, két
oldali kirakattal biró bejárata 
acél görredőnnyel létnek felsze
relve. Érdeklődök s.erkesztősé-
flttnkben nyerhetnek bővebb fel. 
világosítást. ' 

Hirdetmény. Vasvártnegye lótenyésztési 
választmánya a foldmivele-ügyi m kir. mi
niszter ur es a vármegyei gazdasági egye
sület támogatása mellett a i. évben es p-ilig 
1913. < vi július hó 6 an d. e. 10 órakor 
Szombathelyen a lóvás.irtéren lódijazáat tart 
Kz alkalommal 1000 K dij kerül kiosztásra, 
a bírálóbizottság által meghatározandó mérv
ben, nagyságban és sorrendben. Ezen dijakra 
pályázhat minden vasmegyei lótenyésztő, 
akar nori, akár félvér fajtához tartozó tulaj
donukat képező csikós kancával éa kanca 
csikóval. Szombathely, 1913 évi április 18. 
Vasvármegye lótenyésztési bizottsága. 

A szegedi ügyészség az alkotmányos 
államforma megsértése miatt vádiratot adott 
ki Andrassy Emma szatinár ököritói nőtanitó 
ellen, aki Nagy György dr. .Magyar Köztár
saság, ciiini lapjában >lla lerfi vagy. címmel 
köztársasági cikket irt. Az első köztársasági 
női vádlott ügyének tárgyalása rövidesen meg 
lesz a szegedi esküdtbíróság előtt. 

FakarteL Egy alkalommal lapunkban 
mi is említést teltünk a Standard es Karpatia 
cimen létesült karieUzervezeíetről, amely 
ellen a hazai faiparosok mozgalmat indítottak. 
Must értesítenek bennünket, hogy a fakeres-
kedők legutóbb értekezletet tartottak a takar
tál ellen indítandó mozgalom szervezése és 
irányítása végett és elhatározták, hogy a 
budapesti asztalosipartestület által indított 
országos mozgalomhoz Csatlakoznak. 

Peronoszpóra. Az Ampeológiai Intézet 
közli, hogy az elmúlt hétnek időjárása (május 
15—21.) Erdélyben általában, valamint Bihar 
vármegyében- és a tőle északra és északkeletre 
eső vidékeken anyira kedvezett a peroiioszpó-
rának, hagy mihelyt az idő . fölmelegedik, 
tartani lehet az első olajfoltok megjelenésétől. 
Az Ampelológiai Intézet arra kéri a szőlősgaz
dákat hogy azoun.il küdjen. k néki peronosz
póra* levelet vagy fU:töt, nnh.-.yl a baj akár 
csak a legcsekélyebb nyomokban mutatkozik 
is. Mindenkinek, a ki levelezőlapon hozzáfordul, 
díjtalanul küld az Ampeológiai Intézet (Buda
pest, II. . Debröi-ut 15.) védekező útmutatást 
és hivatalos válaszborítékot 

Védekezés a sertéspestis ellen. A 
sertéspestis, sertésvész elleni védekezésről 
kiadott 1898. évi földinirelésOgyi miniszteri 
körrendelet a változott viszonyok folytán már 
nem lelelvén meg mindenben a gyakorlaU 
követelményeknél*. Serényi Béla gról földmi-
velésügyi miniszter a gyakorlati élet követe
léseinek és az állatorvosi tudomány mostani 
álláspontjának megfelelő uj rendeletet dolgoz
tatott ki. A földmivele.-uityi kormány az uj 
rendelettervezetet javaslattétel végett rnegkül-
dötte a hatóságoknak és szakközegeknek. 

Az elkésett katona. 
Irta: Farkas nrtváa. 

— Ember, tudod-e hol kell átvágnod? 
Nem, te nem mehetsz, terád vár még a mama! 

I — felelt keményen a vezér. 
— Nem báj az 1 Vár rám még más is ! 
— Nos, ha annyira akarsz, menj Isten 

I hírével I — és átadta neki a levelet. Borí
tékján ez állott: 

. Damjanichnak, Egervár.. 
Lóránd meghökkeni. Hisz útba esik itt 

I egy kis kastély, ahol az ö mindensége, sze-
i relme lakik I . 
j _ (Jós, minek* "Örülsz T Tehát siess, 

rohanj, ahogy bírsz, Mer! csapatunk gyenge, 
| nem tarthatjuk magunk segitség nélkOl Siess ! 

Lóránd tücskön-bokron keresztül, éjjel-
nappal vágtat , t t A tartalék ló is fáradt volt 
már, meg kellé állania pihenni. Hűvös reggel 
volt A fűszálakon a harmat csillogott még, 
a madarak viöan szelték a levegőt. S ő, a 

távolban megpillantotta a kis kastélyt, ahová 
annyira vágyolt 

— Rajta, rajta ! bizlatá önmagát s vág
tatott tovább. 

Nemsokára a kastély alatt volt. S ahe
lyett, hogy tovább ment volna, önkénytelen 
vágy felteié liajtá a szerpentinuton. 

Negyedóra múlva a kapu alatt all.it. 
Remegő kézzel igyekezett felnyitani azt, de 
nem sikerűit, akárhogy próbálta is. 

— Mit jelentsen ez ? — suttoga. 
De többet nem szólhatott Egy gyönyörű 

nő nyitá fel a kaput a másik pillanatban 
pedig már az ifjú keblén nyugodott 

— Megjöttél . . . megjöttél ! 
— Igen, itt vagyok kedvesem . . . a 

tiéd vagyok, hah, de tovább kell mennem. 
— Nem, gyere osak be. majd ép most 

eresztelek el . . . 
A leány oly kedvesen mondta ezt, hogy 

a fia nem bírt magával. Bement a házba, 
honnét már c-ak későn szabadulhatott. 

~ Tettek, multak a napok. Loránd elfelej
tett mindent, level-l, parancsot, veszélyt ayo-
godntt szerelmese keblén. Nem gondolt arra, 
hogy amig ő itt játszik, valahol messze két
száz ember hasztalan várja a segítséget hasz
talan küzd, min életereje van. Ott veszik 
fejenként el. élelem nélkül. 

S ő itt mulat gondtalan ! 
A szerelem lekozdé azl a nemesen érző 

bátor szivet is I - • 
- Azalatt a német főhadsereg szépen útnak 

indult s a pár nap alatt amig ő itt a kas
télyban szerelmese keblén nyugodott, ez a 
sereg elzárta az útját 

Egy reggel, amint (elkelt, szemébe tűnt 
a levél, mely azt a szerencsétlen üzenetet 
tartalmazta. '"*-'•'" 8 

A hü liu, az eddig oly pontos és rendes 
katona elorditá magát kínjában. 

Most már nem lehel áttörni a láncon. 
Most mindennek vége. 
Reszketve dűlt vissza ágyába a szeren

csétlen. Mit csináljon I Hogy tegye jóvá ezt 
a borz Imas bünt ? 

Hirtelen lejéhez kapuit Megvillant agya - ' 
ban az a gondolat hogy nem lehet igy el
hagyni ezt a hazát. Ha i u marad, megtalálják 
és fejbelövik. Ha elmegy, elfogja a német Es 
még rosszabb. De hátha mégis sikerűi keresz
tültörni a soron ? Még talán nem volna késő? 

• » 

—'Lovat ide, lovat hamar.! —"tTShá 
Lóránd, most,már mennem kell!Isten veletek! 

Csókjába fojt* azt a kint azt a mér-
hetleu fájdalmat amely szivét' e percben 
összesző rita. Érezte, tudta jól, hogy ez a csók 
az utolsó, amely kedvese ajkát érintette. De 
nem szólt Büntetését igy vélte kiengesztelni. 

Félőrülten az izgalomtól hajtotta lovát 
vissza sem nézett többé. 

Hátha még nem késő ! 
Nem vette észre a szürkületben, hogy 

alig kétszáz lépésnyire tőle, néhány marcona 
alak kap a fegyveréhez. 

Nem vett észre semmit Az ő lelkét a 
lelkiismeret mardosta, szivében pedig a sze
relem viaskodott a halállal. 

• — Állj, ha életed kedves! — kiáltá az 
egyik alak keményen. 

Lóránd odanézett Egy pillanatig této
vázott, de mikor látta, hogy néhány kilomé
ter van csak hátra, hogy célhoz érjen, dühö
sen vágta sarkantyúját a .lova oldalába. A' 
nemes állat fölszisszent a fájdalomtól s őrült 
ugrásokkal rohanl lova. 

De közben egy dörrenés hallatszott,s 
I.óránd jó l , erezte, hogy a hálán,-báliétól 
valami megütötte. Oda sem figyelt 

Még nem késő I — 
Azután vette észre, hogy találva van 

Szemei előtt tűzbe boralt a világ, 6 maga
szép csendesen lova nyakára borult előre, az 
állat pedig bőszen és megvadulva rohant 
tovább. — * . * — ; — 

http://azoun.il
http://all.it
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.— E.y gazdátlan l ó ! ' — hallatszott az 
őr kiáltása. Páoyvával kergették sokáig, nita 
elbírták fugni valahogy, l/iránd csak néhány 
percig éllietett més, addig is mereredó ke 
zeivel ueleKapasikiHlott a ló serényébe. 

Végre lelmita szuneit. U jyarol közt, 
Damjanich tabor;>bi:i v.iit. Körii ótte ál t ik a 
tisztek, kik között rögtön uiegUüierte bátyját, 
Tivadart 

Nem mert szólni hozzá. Ereje fogytán 
volt, ép hogy az átlőtt és véres levelet ki
vehette ruhája alol. 

— Sennyei küldte Ddinjanichnak . . 
Kedvesem kastélyában időztem . . . elkés
tem •;. . . de mondjatok meg neki . . . Seny-
nyeinek, hogy jóvátettem hibámat halálom
mal . . . Itt ez a jegityürü. adjátok menyasz-
szonyomnak . . . mondjatok meg neki, hogy 
mindig szerettem igazan . ... s anyám . . 
anyámat vedd te gondozásba Tivadar . . . . 
ugye, még . . . még nem késő a segítség . . 

Még nem késő . . . 
Lóránd ekkor. sebéhez kapott Erejét 

összeszedve felült, de rögtön rá hanyatt esett 
es meghalt 

Az ottlevök levették sapkájukat. 
— Meghalt egy hős I 
Egy hős, aki szerelmes volt . . . 

(Vége.) 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon kartársak, jó-

barátok és ismerősök, akik 
felejthetetlen nóm temetésén 
megjelenésűkkel részvétüket ki
fejezni szívesek voltak és ez 
által fájdalmamat enyhítették, 
fogadják érte hálás köszöne
temet. 

Czelldömölk. 1913. május 27 
Asbotn Gyula, 

fómozdonyvezetó 

l Hölgyek fi 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

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

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazón') felvétetik. 

C j o [O | u | o | o i u | u j t . | u j u | u | v j o j u | c 

Képkeretezések 
mahagóni, matt, arany, és 
mindenféle színben ízlésesen 
kidolgozva olcsó árban ké
szíttetnek Friedmu Salamon 
üveg és porcellán kereskedé
sében Czel ldömölk, a Korona-
szálloda átellenében. Diszes 
kivitelű, nagyobb alakú szent 
képek részletfizetésre is kap
hatók. 

Birtok-vétel. 
.300 - 500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik 
sürgősen, megvételre Vasvár-
megyében. Kladui szándékozók 
keletnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét, Arát és fek
vési helyei lapunk szerkesztő

iével közöljék. 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

ménjei gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha egészséges : 

menjen gőzfürdőbe, 
bogy ezt a kincset aaegóvja. 

Masszás és tynkszemvágás. 
Pápai gőz- ós kádfürdő 
reggel 6 órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a gót 

fürdőt hölgyek használhatják. 

ELADÓ HÁZ. ) 
5 
> 
) 
) 
) 

I 
> 
) 
) 
) 
) 

> 

Egy újonnan épült 

h á z 
a város legforgalmasabb he
lyén, áll i lakásból, nagy pin-
oével, kapnszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

< 

< ' ' 

< 

< 

< 

< 

! 
! 

• ..... . , 

alóky 

ZAKOTS ISTVÁN < 
< 

kelmefestészete és vegyészeti ( 
ruhatisztító, intézete ' 

PAPÁN, Szentbenedek tér 16. | 
(Saját házamban.) j 

Vidéki megrendelések gyorsan ( 
és lelkiismeretesen eszközói- j 

< 
lelkiismeretesen 

= tétnek. : 

Steckenpferd 
l i l i n i t i t f t j g . ^ r p a r i 

E eléiheteUeu. határo-szeplöfc eltávolítására 
• • e» -oeftuiozneieueit'.-.zér'arc és bőrápo

lásra, mit számta «n elisoierőievéllel 
bizonyitliatuiik. Gyouytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérén kapható. Szintúgy páratlan hatású 

§ niii kézápolásra a Bergmann .Menera. 
iiüomü/nijeyir. ly lub'u-'.tfcbari 70 Rl'rn'rl 

mindenütt kapható. I 

kőfaragó 
C z e l l d ö m ö l k . 

Sirköraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. 

Zsigmond 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

m m sirköráltarr 
Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

E£ü!eímun*íá! ós mindennemű javitÍ3okaf 
elfogadok és azokat jutány.os áron készítem. 
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Jégszekrények 
vendéglősök és magánosoknak 
120, 180 es 220 korona ár
ban beszerezhetők, — részlet
fizetésre is Friedman Salamon 
üveg és porcellán kereskedé
sében Czelldömölkön, Korona
szálloda átellenében 

1162/1913. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A czelldőmötht- kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a Magyargencs-Hőgyészi önse
gélyző Egylet, mint Szövetkezet végre
hajtatónak Törők Gáspár kemenesszent-
péteri lakos végrehajtást szenvedő elleni 
végrehajtási ügyében 640 K töke és 
járulékai iránt, továbbá dr Pletnits Fe
renc ügyvéd mint Törők István, Lajos 
és Margit árvas/.ékileg kirendelt gond
noka és özv. Török Menyhért ne sz. Papp 
Mária tkvi tulajdonosok kérelme követ
keztében a végrehajtási árverés jogha
tályával bíró önkéntes árverési ügyében 
a czelldömölki kir járásbíróság terüle
tén levő Kenienesszentpéter község ha
tárában fekvő : kémen esszén tpeteri 10. 
sz. tjkvi A. 1 1 sor, 14 hrszámu, 9. 
házszám udvarral és kerttel biró házns 
ingatlanra egészben 980 K-I.a:- megál
lapított kikiáltási árban, továbbá kisk. 
Töreki István, kisk. Töreki Lajos és kk 
Tóreki Margitnak u keiuenesszentpéteri 
10. sz. tjkvben foglalt A. 1.2 sor. 182. 
hrsz. „szántó a gencsi uti dűlőben" 
ingatlanból '/, rész jutalékára 59 K-ban. 
A. I . 3. sor, 29. lírai'., „szántóföld a 
bikaréti dűlőben" ingatlanból Va. jjg? 
jutalékára 75 K-ban, A. I. 4. sor, 414. 
hrsz. ..szántóföld a kuti dűlőben" ingat
lanból '/} rész jutalékára 87 K-ban, A. 
ö. sor, 528. hrsz- „szántóföld a gele-
genyési dűlőben" ingatlanból % rész 
jutalékára 93 K-ban, A. 1. 6. sor, 732. 
hrsz. „szántóföld a rétföldi dűlőben 
ingatlanból való */j rísz jutalékára 45. 
K-ban, A. I . 10 sor, 1093 hrszámu 
„legelő az alsócseren" ingatlanból '/s 
rész jutalékára 169 K-ban, A. 1 11. 
sor, 1220. sz. „legelő az uj osztásban" 
ingatlanból való rész jutalékára 3 
K-ban, A-I. 12. sor 1073/1, 1073/5. 
„rét a szigeti téren" ingatlanból való 
Vs rész jutalékára 64 K-ban, A. I. 13. 
sor, 756/1. 755/4. 755/6 hrsz. „rét a 
felső réten- ingatlanból való '/» rész 

7—jutalékára 77 K-ban, A. 1.14. sor, 866. 
hrsz. „rét a Sábaréten" ingatlanból való 
V, rész jutalékára 12 K megállapított 
kikiáltási árban, végül a keiuenesszent
péteri 46. sz. tjkvben A 1. 7. sor, 696 
hrsz. alatt felvett „szántó a rétföldi dű
lőben" egész ingatlanra 78 K-ban meg
állapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1913 évi június hó 28. 
(huszonnyolc) napjának d. e. 9 órá

jakor a Kemenesssestpétar községhá
zánál megtartandó nyilvános árverésen 
eladatni fo nak 

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlanok megajánlott s fentebb meg
jelölt kikiáltási árnak 10°/0-át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított es 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi 60. tc. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle
ges elhelyezéséről kiáliitott szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir jbiróság. mint tkvi hatóság. 
Czelldömölk, ''.1! 1 március 28 

Dr. HUSSÍ. sk kir aljbiró' 

ÉPÍTKEZÉSHEZ 
alkalmas erős 

v a s ú t i sinek 
olcsó árban eladók. 
Sághegyi Bazaltbánya 

posta Czelldömölk. 

JÉ Olcsó üveg-
a és porcelán-áruk. 

Abbsn a szerencsés hely-
g zetben vagyok, hogy a héten 

érkezett nagymennyiségű Üveg, 
porcelán és diszmü-ámünat 
a legolcsóbb árban hozhatom 
forgalomba. 

Kiválóan alkalmas nász-
és ajándéktárgyakat tartok rak
táron, — miért bárkinek is 
megtekintésre ajánlom. 

Tisztelt vevőimet előzé-v 

kény és pontos kiszolgálásban 
részesítem. Tisztelettel 

Friedman Salamon i B B B B B B B B p | o| o | ol n| o | o 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két léerös Puch-gyártmányu 

motorkerékpár teljesen Jókarban ol
csón eladó, — Érdeklődök szerkesz 
tösépünkhöz forduljanak. • 

1 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca. 
Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Htills"«"''áBt s minden egyéb megbízást a Jegnagyobb gorJdaJL 

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

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

Városunk vidéke n. é. közönségénekjszives jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 



GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

Magyarországi igazgatóság Budapesten 
Képviselet Kemenesalja és vidékire nézve Czelldomölk (Rákóczi-ntca 34. sz.) 

Biztosítási állomány 1912 év végén 
Biztosítéki alap 1912 év végén 480 millió korona 

Eay milliárd és 113 millió korona. 
' Myereaéitytartalék 40 millió korona 

A -Gennánia- a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kivül áll a magyar
országi biztosító társaságok kartelén. • J 

Életbiztosításokat köt a legmersékeltebb alfák "ellett és éri tiszta nyereméayelaek S5°/0 át 
a blxteiltó felei között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyének 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, feltéve, ha az illető ez idót eléri, csak 6222 koronába kerül. 

Egy csekély minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetkei a aljak Öntése megszűnik és t biztosítás Időtartamának Ideje alatt a biztosított 10%-os 
•wl Járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított össseget teljes egéssébei ls kllizetl a haláleset 
után, vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után. 

Egyéb előnyök : Elévtilhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben, legtámadliatatlanság A kötvény két évi fennállása után párbaj vagy öngyilkosság eseteiben 
sem támadható meg. Világkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és ulazhatik at egész földós Kölcsön ét visszavásárlás. Három évi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

Részletes számítással és felvilágosítással az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a 

GERMANIA életbizt rém. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete 

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

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

kaphatók itt különféle 

B Ú T O R O K gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek^ 
függönyök, ágygarnitu-

rák. bőröndök," utazókosarak, erszények, keféáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodrászati cikkek, gyójíyszappanok kicsinyben és nagyban. 

m e! j33 szoba- .̂s konyhaberendezések. 

Nyomatot! l ) , . . - . , r . . v e Vándor villanyer/tre - b é r e i , le ,eM>~. n y 7nyo, i r tá já l ,ao OzelMnroölk? 


