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Gonüo'.atok halottak napján. 
Az öröm ünnepek pompájában rag} og 

ina a legnagyobb szontoiuságoknak bo
lyé, a temeiő. Színes -c.-íllogó mécsesek, 
-vilIzrmWrrék, rozsuk és koszorúk a síro
kon, de od ilent liat lábnyi mélységben 
sivár pu-'.tuiás dut örökös sötétségbén. 
Irtóztató az ellentét haló lak a Jiungulatos 
napján. A sir fölött tobzódik az élet, em
berek százai és ezrei tülekednek a már
vány kere.-zlek között, :i sirok fölött a 
biuság vásánt orgiázik, a gazdag ember 
lehetőleg pompúsau di-ziti fel a sírt, a 
mely hozzá tartozók a szegény embernek 
fáj, hogy neui luijti kegyeletit ily dísze 
seu kifejezni : pedig odalent, rothadó ko
porsóban fekszik a halott és neki telje
sen mindegy, hogy százezer koronába ke
rült-e sírjának feldíszítése, vagy csak 
egy koronába. 

A testnek, amely odalent alussza fér
gek nyüzsgése közepette a megzavarha
tatlan álmot, valóban minden mindegy. De 
a lélek, melyet az Ur küldött az eleve
nek testébe, szabadon szállong a sir fe
lett é s nyájas derűvel látja a kegyelet 
munkáját. A túlvilágon teljes szabadság 
é s egyenlőség van és a királynak lelke 
nem érez mást, mint a szegény zselléré, 

I látván halottak öntején, hogy nekik szen 
telték azt tiz életlen maradottak. Mind
egy, hogy szinós ívlámpák vagy csak 
egy árva mécses hiuti szét világukat s 
sirok, vagy kripták lolö t. 

De. mért a halát 'utáni -élet vagy 
megsemmisülés rejtelmeibe nem tudunk 
behatolni, mert nem vagyunk biztosak 
benne, hogy észre veszik-e és^méltányol-
ják-e a halottak u mi kegyeletünket, a 
sirok ünnepe nem annyira a halottaké, 
mint inkább a miénk. A miénk a teme
tők dísze, az ünnep által uyujtott válto
zatosság, u sirok fű.ölt lüktető élet és 
főleg miénk u magasztos hangulat, amely 
úrrá lesz felettünk^ amikor kivilágítások
kal, koszorúkkal és dalokkal áldozunk a 
földi élet köréből elvonult kedveseink em
lékének. A kit megtudunk ihletni az élet 
szépségei, a feldíszített temetőkben a ki
csinosított sirok fölött uem tudja érezni 
azt a marcangoló fájdalmat, a mely a ra
vatal mellett fogja el az élőt: hanem egy 
hangulatos szomorúság reszket át a szi
vén, inkább rezignált, megnyugtató, mint 
inkább fájdalmas. Ezeket az érzéseket 
váltja ugyanis ki az emberből az elmúlás 
gondolata,nemcsak akkor, ba a temetőben 
jár, de a ragyogó bálterembea is vélet
lenül eszébe jut, hogy mindennek a szép 

világi mulatságnak egyszerre vége sza
kad igy is, meg ugy is. 

Igy jövünk rá arra, hogy a keresz
tény világnézlettöl áthatott vallásoknak 
egyik legpoetikusabb ünnepe a halottak 
napja, á borongó hangulatoké, a 
magába szállásé és az elkerülhetetlen sors
ban való megnyugvásé az a néhány óra, 
melyet szeretetteink sírjánál eltöltünk. 
Vannak pogány népek, amelyek tánccal, 
dal al, szerelmes örömmel ünneplik ha-
lottaik emlékét s a természet ez egyszerű 
gyermekeinek megérzése is azt bizonyítja, 
hogy az ember tudatában nem a borzal-

| másságok között foglal helyet a halál 
gondolata. 

Menjünk tehát ki a temetőbe és me
rüljünk el ugy a kedves halottainkra való 
emlékezésben, mint a magunk elkerülhe
tetlen sorsa fölött való elmélkedésben. 
Es essen nekünk jól a gondolat, hogy ha 
mi meghalunk, a mi sírunkhoz is el jön
nek virággal, mécsessel és kedvesen fog 
zsibongani hat lábnyi magasan fölöttünk 
az élet. 

T A R C A. 
Kató. 

I r t a : DÓRA. 

— Kató asszony szörnyű féltékenységénél: 
egyedüli mentsége csak sz volt, hogy szenvedé
lyesen szerette az urát, Tarcal Bandit. 

Abban a kis vidéki városban, ahol Tarcal 
Bandi tulajdonos szerkesztője és kiadója volt a 
.Híradó" politikai napilapnak, sohatx történt sem
mi különösebb esemény. Az egjbangu unalom 
csak választások alkalmával változott át lázas 
izgalommá, amely időpont most is bekövetkezett. 

Tarcal Bandinak kellemes tenorhangja volt 
és az elmúlt kaszinói estélyen duettet énekelt 
egy fiatal hölgygyei, — aki véletlenül nem volt 
Kató asszony. 

A felesége ezt megbocsáthatatlan bűnnek 
minősitetté. 

— Nem illik, hogy nős férfi szerelmi ket
tőst énekeljen egy fiatal hölgygyei 1 duzzogott 

— Egyedüli vétkem ez esetben, bogy csak 
egyetlenegy szerelmi duetett énekeltem vele! 
tréfálkozott Tarcal. 

— Tisztóra nnvetséges volt, amikor szivedre 
szorított kézzel mélyen lehajoltál hozzá. 

— Nagyon gyerekes vagy Kató, hogy i'yen 
elentéktelen apróságokból jeleneteket kovácsolsz; 

Ha ilyesmi által mindenáron elrontod a kedvedet 
sajnálom, de nem tehetek róla. Isten veled, kis 
bolondom I — * — 

Szokásához híven meg akarta csókolni a fe
leségét, de Kató elfordította fejét és piros szája 
helyett selymes barna kontya fordalt Tarcal felé. 
A kivont hatás elmaradt azonban, mert Bandi 
ur vígan fütyörészve hagyta el a szobát. 

—— 'Sohasem hittem^-hagy-Bandi -üyenJuus* 
bár. Lóháttá, hogy-félig-meddig megbékültem 
már, de ugy tett, mintha nem venné tszre 1 . . . 
Ennek, oka csakis az a hamis nőszemély lehet. 

És Kató sirva fakadt Azután elkeseredett 
gondolatai odáig kalandoztak, hogy ura megszök
teti azt a kacér leányt és ót, szegénykét, hűtle
nül elhagyja. 

* * 
Cgyes vállalkozó szellemű férfi volt Tarcal 

Bandi. Alkalmas eszköznek akarta fe használni 
a választást, hogy a. .Hiradó'-t altalános olva
sott, de főleg jövedelmező lapvállalattá változ
tassa. 

Eddig pártonkívüli orgánum volt a .Híradó*. 
De most, a választások alkalmával akarva, nem 
akarva-, határozott irányúvá kellett változnia, 
Jobban a kormánypárt felé hajjajt Tarcal.Bandi 
és a~*kormánypárt elnökével "lépett összéköttesbé. 

—'Természetesei szükségünk van egy-tel-
lysen megbizhaló, szolgálatkész lapra, mondotta 
WÍlojtényi Béla, az elnök. 

— A jelölt beszédeit teljes egészében kí
vánják leadni, ugy sejtem ? ! 

— Természetesen I Ez különben, ugy hi 
szem, amúgy is megtörténnék? 

— — Hm! mondta Tarcal Bandi. Attól fdgg 
mennyi munkát igényel az Ugy. Tudja kérem , 
mit jelent as, ha megígérjük, hogy teljes odaa
dással támogatjuk majd a jelöltjüket, a báró 
urat ? Annyit jelent es kérem, hogy valamenny i 
Bzónoklatát elejétől végig átdolgozzuk, jobban 
mondva; - helyette írjuk-meg,- mert külünheu, tud--
valevóleg, nevetségesen kevés okos gondolatot 
fejtene ki a báró ur I 

— Lássa Tarcal. maga tetszik nekem, ér
telmes és pártunknak hasznára lehetne. Azonban 
óvatosnak kell lennünk. Írásbeli közléseimet 
.Bella* aláírással küldöm majd Önnek,.sürgönye
imet és igy jelzem. 

— Nagyon jól van, kérem, de kijelentem, 
hogy abszolúte nem vagyok hajlandó bármely 
párt részére is feláldozni magamat. 

— Értem I Beszélek ma:d a báróval és 
barátaival is és megbeszélésünk eredményét kö
zölni fogom önnel. Közben fogalmazom meg egy 
rajongó dicshimnuszt a választóink részére, jót
állok érte, hogy munkája és fáradozásai a meg
érdemelt jutalomban részesülnek. A cikk kinyo
massanak-idejét eürgönyüeg tnilátorn-Öanef f 
— - -jAkitré]*p kerestünk és.akit kéteésielcnül,- . 
megérdemlünk,. olyan férfi az, és olyan képvi
selő, aki az Országházban becsületesen, hűsége
sen és önzetlenül tesz eleget kötelességének" 

— Legalább ártalmatlanabb, amit eddig ír-
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I szerint 20—30 „acre":- re tehető. Több
nyire szerződésileg kötelezi magát az i l 
lető, hogy az egész területet fogja bizo
nyos idö;i belüli munkálhatóvá tenni. Pár 
havi munka után tudja es k meg saját 
tapasítalatábJl, hogy az egész területet 
nem képes egyedül megmivelm, de kény
telen az egéiz általa vett 20—30 acres 
nagyságú területet irtani vagy lecsapolni 
anélkül, hogy ebből az egész területből 
hisznot is húzhatna. 

Ha nem akar többet müve hetóvé 
Teményt, de nem á nMga egészében. I v a - j t e n a i ; m { 3 t amenyit rendesen saját maga 
nadában ugyanis s a nyugati államokban1 

még mindig vannak olyan ur-ttbiti terű 

magyar farmer sorsa 
Amerikában. 

Hovatovább igazoW»k íátezik^azoknak 
a véleménye, akik megjövendelték, hogy 
Amerika maga fogja ujját áflani a kiván
dorlásnak, ha már nem ,!esz;. szlksége az 
6-hazáböl kivándorló munkáskezekre. 

Azok a törvények, rii3lyeS az egye
sült államokba való bevándorlást megne
hezítik, részben máris igazoljak ezt a ve-

meg is tud míveltii, e^ysz -rüe.1 hiva'koz 
va a szerződésre, Icidobják birtokai) A és 

a nehéz munka gytl-letek, melyekre csábítják a kivándorlókat, j odaveszett a pénz és 
különösen a mi magyarjáíujai. Iwgy velük m ölcse . De legtODb 
kapartassák ki a gesztenyefa tűzből, ¡1-; földterületet muukálltatóvá teszik honfitár 
letve, hogy velük tétessék müvellietóve 
a mocsaras, óserdós teriileteket, Hojy 
milyen sors vár azokra a magyarokra, 
akik felülnek a nagyhangú Ígéreteknek 
és az ügynökök nyomtatványainak, arra 
világot vethetnek az alábbiak: _• . 

A földet kereső magyar émbeíTíész-
pénzen veszi meg a földterületet, vagy 

vols 

robotban ledolgozhatja annak árát. Egy Tehát tényleg van 
„arcéért-* ami kite.sz körülbelül -iOOo 
négyszögm étert, tehát valamivel keve
sebbet, mint egy magyar hold, fizet 5 
dollártól 10 dollárig, — de sokszor in
gyen is kapja, Mit vásárolt ezért ? Egy 
rossz, elkorcsosodott erdőt, mert a leg
több erdő főhajtás, miután rendszerint 
minden pár észten lőben eghz erdőterü
letek le.'gnek, a vasúti gőzös szikráitól, 
vagy emberek gondatlansága következte 
ben, áthatolhatatlan tüskés bozótos, vagy 
le nem csapolt mocsaras terület, ós er
dővel. A p uvellá'.ó v.ülala; az: mo idja: 
tessék itt van szerszám, dinamit, szállítok 
olcsó élelmiszert, itt irtsátok ki az erdőt, 
a fának egy részét megtarthatjátok ház
építésre, irtsátok ki a bokrokat, robbant
sátok fel a tuskókat, gyújtsátok fel a 
gazt, csapoljátok le a mocsarat, olyan 
termést ad nektek az ósfókl, amilyenre 
hirdetóselnk'ien olvashattok. Erre a sze 
gény hazánkfiaink, akik olyan alföldi föld 
félét vártak, már liosszu arcot csinálnak 
de miután már eddig eljöttek, azért be 
lemennek ebbe a váratlan erömegfeszi 
tésbe is. A földterületek nagysága, melyet 

" .üiiogy-ityon h^Yánrtnrintfr farmernak venni 
kell, szinte meg van állapítva, Ez rend-

: i 

saink és csak a kis birtok agy részét mi-
velik. 

Tényleg igaz az, hogy az ősfőld, ne
vetségesen bő termést ad, gyümölcs (eper) 
takarmány, zölds :g, ezon sorrendben egy
más után is megnó egy évb-Mj a nedves, 
meleg é-ghrtjtstban, 'm~uf ezek"-á- •'••fPttWr.-
Észak Afrika magasságában, fekszenek. 

u-j terinis, kitűnő föld

idón belül haza is tér, egész ember ab
ból többé soha sem lesz. Ott nem az a 
száraz forróság van, mint nálunk nyáron;-: 
aratás i lején, hanem egy gőzfürdőhöz 
hasonló,, páratelt, nedves meleg, mely 
nyomisztólag hat tüdőre, szívre, egyaránt 
a vért az ember fejébe ha.tva és elveszi 
lélekzetét. Az am rikai négeren kívül 
senki sem képes ilyen éghajlatban egész
séges és élete koctiátatása nélkül érösebb 
munkát elvégezni és ez is az ok. hogy 
miért csábítják-a kivándorlókat arra:'a 
vidékre. 

Ne higyje senki, hogy a körmönfont' 
amerikai oly együgyű volna, és nem tar
taná meg magának azt a jó termőföldet, 
ha abból az ember jó hasznot tudna húzni, 
Annak nyitva van a szeme, tud számí
tani, előre látja, hogy hiába termel, mert 
eladni nem tud, hiába dolgozik, n e r t p á r 
év alatt vége van erejének, egészségé
nek JÓ lesz az a föld az idegen beván
dorlóknak, talán azok nem pusztulnak bele 
és ha bele ,pusztulnak;is, pusztuljanak, ők 

taem-4>áflják-r 

Ú J D O N S Á G O K . de amire nem gondoltak, vagy amit nem 
hittek könnyelmű kivándorlóink, az két 
dolog, ami ezt u kedvező körűimé lyt és 
az égés* kivándo lést Amerikába meg- — Hátralékos Olvasóinkhoz. Az évnek 
rontja, t. i . először is nem képesek jól utolsó negyedében vagyuuk, igy ismétel-
értékesíteni a sok terményt, mert sem len kéniűuk kel ugy a helybeli, mint vi-
inegbizható emberük* nincs, ki értékesite- déki hátralékos olvasóinkat nyugtaiknak 
né a sokszor sok ezer kilométernyire fek- kiváltására, illetve ái előfizetéseknek mi-
vő piacon termékeiket, sem maguk min-1e öbbi beküldésé e. Oly ese.ély ö-szegről 
dig nem utazhatnak áruikkal oly órá i tá I vun szó, hogy igazán nem esik terhére 

gra, mert az utiköitség, a nyelv és lantiak megfizetése még a legszerényebb 
lehetetlenné üzleti ismeretek hiánya ezt. 

teszi. 
Igy ki van szolgáltatva amerikai Ugy-

nökökuek, kik szegény magyar farmere
inket mindenfeléképpen becsapjak, elhi
tetvén velük, hogy árujok útközt meg
romlott (pedig kitűnően berendezett vasúti 
kocsi á 1 az ilyen termények szállítására 
készen) vagy hogy az ö szállítmányukat 
nem lehetett eladni, vagy elrothadt és 
számtalan más ilyen amerikai fortély. 
Igy aztán a valódi haszonnok egy negyed, 
vagy ötöde jut csak a termelő kezéhez. 

Másodszor a nedves, forró, lázas ég
hajlat egy oly körülmény, mely holtbiz 
tosan tönkre testi szegény kiTándorléin-
kat,. pár év alatt olyanyira, hogy ha ezen 

vtizonyoü között levőknek sem. Ismétel
ten kérjük az előfizetéseknek mielőbbi 
beküldését, hogy ini is eleget tudjunk 
tenni több rendbeli kötelességünknek: 

— A Szent-Benedek read g»á«si. Október 
27-én in gh dt ilr. Felier Ipoly, a panoiihiilmi 
Sz. Benedi-k rend főapátja, ünnepélyes temetése 
tegnap v>t. Született Vi-ken, dintvármJíyében 
1812 április 11 én a panonhalmi rendbe lépitt 
I858*zept. 8-án. Va-z.iry Kolosz után fóapáttá ki-
n veztetett 1892 március 18 án. 12 éven át fá
radhatatlan munkássággal es kitartó erélylyel 
kormányozta a gondjaira bizatt sz -rendet. Sok 
rendi alkotás az ő nevéhez fűződik, igy pl. a pá
pai gimnázium építése, a kőszegi és esztergomi 
k s gimnáziumok főgimnáziumokká átalakítása, a 
pi. viihalnii fókolostor dis/.es lépcsőházának épi-
t s>', balatonfüredi építkezések, a zalaapáti temp
lom székház, valamint a helybeli rendi székház 

tam, — gondolta és átolvasván as eddig botia
kat; aztán folytat!a: 

— A választó polgárok természetesen ko
molyan foglalkoznak azzal a 'kérdéssel, vájjon a 
jelölt, akinek' nevét itt félemlítettük, m-gfelel e a 
fenti tulajdonságoknak '! Erre csak egy választ 
adffiilünt: ttéronifnk minden izében. 

Kopogtattak. 
— Sürgöny érkezett szerkeszti ur kérem 1 

— jelentette a belepő szolga. 
Tarcal Bandi lélbenhagyla a cikket és ka -

lapját fenévé, elsietett. Kél éra múlva egy betü-
Tareal Bandinak í.cm vult uû y kedve 

dicshimnuszt ind a bárótól, akit ismert. Mar 
kesé vo t, amikor végre leült íróa-ztalahoz és 
össz* h r.lntt néhány politikai frázist bek zdésül 
a .jövő emberéről" irt .dicshimnuszának" 

Végül befejezésnek ezt irta oda: 
szedő iinu nyitott be a szerkesztő szobájába. — 
Kéziratért, jött és észrevéve az iróas/.t don levó 
siiiüii teleírt papírlapokat, — azokat vitte el a 
nyomdába. 

Alig távozott el, amikor egy nagy >n csiiit.s 
kucsu fiatal hölgy snrraot be k»pvgtat.is. iielklil 
a dolgozószobába, Kató asszony volt. 

— Oh. Ban,..-. — kezd..-, de hír eieuül ela
kadt, mert Ban • . . nem v.dt a szob iban. 

Nagyon családot arvo. vagot. Pedig föltette 
magában, begy nagyon k-dvc.< lesz! Uiindi kö 
zömbös t vozása után egész délelőtt tossz han
gulatban volt és végre cl tatarozta, hogy fólke 
iesi férjét az iiodában és megkóUk ott a békét. 

— Minek is megy el, amikor fölkensem! 
Ki illhatatlaiiság — heveskedett. Kellemetlen volt 
az Ugy mindenesetre, mert hiszen mézedesuek 
képzelte a.kibékülést! 

A férje iróa-ztala mellé ült és türelmetle
nül topogott apró láb .jvai Szemei megakadtak a. 
közélben fekvő fali íaútfiroii, amely vörös es kék 
lezés-kkel volt körülr ijzolva. 

• Kató asszony s z e n e i csillogtak. A z fl 8zU-
lelésnapjn! Vájjon liáza-ságuk évfordulóját is 
j e l v é e Bandi? Szeplen.berlóik-! Éstemleg, 
ug.anoly.in finom kis »eritct rajzolt oda is, uz 
6 jóságos, kedves, becsű etes Bnid.ja! 

H.i mott hn l lenül b< lépne ide, — tárt ka-
rokkal sie;n-! élje De Bandi nem jött és Kaió 
felsóhajtva fo dúlt ujrá »t íróasztal felé ! 

A (elbontva ott heverő .-ürgönyt ke/ébe ve -
te. Elolvasta .... Hidálra si pad arccil n<''zle és 
teljesen megsemmisülve ejU-ite vist-za-az asz'ulra. 

Szemei lé ö.-en villanti.k meg és tol at ta
gadva, nagy, feltUnőbetfikkel irti a legfelső pa
pír apra: ' . . 

.Szörnyeteg, biltelen, hamis, háládatlan — 
utálatos szörnyeteg!'' 

'KlkeseTeiiéííében .kétszer, .vastagon a'áhnzta. 
amit irt és inélyen t'.l.s.,hajtva mondta: 

.. — Ismeri ss Írásomat, tudja meg, hogy itt 
jártam és fó)fedez,tem mindent !> 

(Folyt köv.) 

Lemondás. 
Kergettem én is csalfa délibábot, 
Futottam én is álomkép után. 
Letörni vágytam minden szal virágot, 
S kezembe hitvány gaz msradtü 

Álmodtam én is elmúló virágról, 
Örök dicsőségről, mely fennmarad, 
Nagy hírnévről a niennyboltról magáréi — 
S mi yen csalódás vo't a virradat-1 

Szerettem én is. Ábrándos sz vembe 
Két szemengár gyújtó szikrát vetetett;. 
A ig lobbant fel, — perzselő melegje 
örökre rutai összeégetett. • 

Le mondtam én is, mint sok annyi más, kit 
Kifárasztott a balga, küzdelem 
S a boldogság még most is egyre, caábít: 
Ábrándok várát vivőm szüntelenül ! 

:'; 1 Tmh Bila. ' 
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resztanrálása, véneki templemon építés. Mór há
rom év óta lappangott benne a halálos vész csi
rája, de a buzgó tevékenységét, a rendjavár* tö
rekvő önfeláldozó fáradságát nem tudta csökken
teni, inig nem egészen véget vetett nemes éle
tének. Utolsó munkájú, mit tervbe vett és be
végezni akart, templom épités volt Komáromfüs-
sön, a rend ősi birtokán. Áldva legyen az ő am
iéke és buzdítson hasonló munkára a közjó ér
dekében 

— Eljegyzés. Blau Miksa Gyórböl, elje
gyezte Gojdrmg Sári kisasszonyt . Celldömölkön. 

— Elveszett kisleány. Német Anna KoRdor= 
fai (Vas ni.) siketnéma asszony 4 éves kis Ve 
ronka leánya a mult héten elveszett. A kis leány 
ismertető jele: szeme fekete, szemöldöke is haja 
szőke, 4 éves, kis tömzsi kövér alak. 

— Függetlenségi pártgyülés. Ugy vagyunk 
értesülve, hogy a celldömölki vá asztokerület füg
getlenségi és 48-as pártja. 

rézgyűrű volt, az evező tollán pedig a követkézé 
felirásu bélyegzés: Brieftaube in Trainirung, Fut
ter et zeitlich früh Freiheit. A község jegyzője 
a galamb 9 drb. bélyegzett evező tollát és a lá 
baiu talált rézgyűrűt beküldte a-szolgabírósághoz, 
ahonnan a bécsi rendőrigazgatósághoz küldik. A 
kimúlt kedves jószágot valószínűleg katonai hír
szolgálatra képezték ki s igy a .legfelsőbb szol
gálatinak esett áldozatul. 

vezetés késiratcsomag az is, mely az íróasztal 
fiókjában van elzárva. Ez egy tervesett öt kö
tetes iroda mi vázlata. 

jövő hó folyamán, 
tekintettél az ország válságos helyzetére nagyobb 
szabású pártgyülés: tart Hogy mikor, mely na 
pon le3z a függetlenségi pártgyülés, hírforrásunk 
a napot nem nevezi meg 

— Dj pénzek készdéss. Az ércforgalom meg 
könnyítése céljából egy nj pénzdarabot, kétko 
roiiásakat fognak veretni és pedig Magyarorsrá 
£on is, Ausztriában is 50 millió darabot. Az egy 

- îwn^niVsakaf̂ w-̂ iiauoiitáiii Ingják* lfga ább- 10t 
millió értékű korona uj veretű koronásokkal. Az 
Osztrák-Magyar bank pedig felhatalmazást kap 
arra, hogy 150 millió kontingensen télül uj ti« 
kornuás.bankjegyeket bocsáss>n ki. Ez a felha
talmazás az 1SU2 beu keit énneegyezinényhez 
-csatolt pótszerzódésból ered éi ez ugyanakkor 
jár le.amikor az érmeegyezmény,vagyis 1910 beu. 

' — Akísmiyomi petróleum telep. Szapárí Pál 
gró, kisnnyomi birtokán, — miit arról hitt ad 
tunk — eazdig petróleum forrásokat fedez'ek 
fel. A vállalkozó szellemű gróf nyombon hozzá 
látott a munkálatokhoz. Mint most illetékes hely
ről értesülünk a gróf megbízást adott szakféíti-
akuak, hogy a kisnnyomi petroleumtelep terveze
téi a legrövidebb időn belül készítsék el. 

— A vasutas árvanapok fényes eredmény-
nyél zárultak. Az országos gyűjtés eredménye a 
központ jelentése szeiint 110 ezer korona. 

- — Az OSztálygsnJegy alkoyna. A magyar kö
zéposztályt fenntartó osztály-sorsjegy intézmény 
egyre hanyatlik. Kezdedben 100 ezer sorsjegyet 
bocíáttottak ki, később 110, majd 125 ezerre 
emelték fel a sorsjegyek számit. Ma már 110 
ezerre hányatott vissza és több mint bizonyos, 
hogy rövidé en még jobban leolvad. Köztudo
mású ugyanis, hogy a nagy bangó bankár urak, 
csak nagy erőfeszítések folytán tudják elhelyez
ni as osztály-sorsjegyeket ma már és nagy részé
szével á külföldieket boldogítják Most ismét kez
dődik egy uj osztály novemberben, újra hirdetik, 
hogy minden második sorsjegy nyer, de ma már 
nem hisz a kijózanodott magyar közönség a ban
kár urak nagy hangú csalfa ígéreteinek. A nye
részkedésre alapított osztály sorsjegynél nem volt 

. mostanában nagyoWTuaslugatflja:a magyar kö*zép-
oaztalynak. 

— Gabonaárak csütörtöki hetivásárunkon : 
Busa 13.60, rozs 9.20, árpa 7, zab 7, kukorica 
6.50 koroua 50 klgrrakint. 

" — Paiaszkinyy. Lapunk több olvasója ia 
metélten pan-szt tett nálunk amiatt, bogy a va
súti állomás folyosóján felállított levélszekrény 
kicsiny, estére teljeset megtellik s néni fér 
bele tobb.levél. A vasúti alkalmazottak pedig 
nem engedik bevinni a perronón elhelyezett le
vélszekrénybe, ha csak perron jegyet nem válta
nak. Orvoslást kérünk. 

'.. — A főváros lsgelső fényképészeti is íesté-
jzeti müintézetóből.; Aljalánoi feltűnést keltenek 
a fővárosban azok a gyönyörű, művészi olajfest
mények és kretarajzok, a melyek a .Rafael" 
fényképészéli és festészeti müintézet műtermé
ből (Bpest, VIÍ Rottéhbitler uCe* 46) kerülnek 
ki. E müintézet nagy gonddal és szigorú pon
tossággal eszközli a .vidéki* megrendeléseket 
és énnek köszönheti, hogy immár az egész or
szágban a legjobb hírnévnek örvend. Ugy- olaj 
festmények, mint krétarajzok ' megrendelésénél 
elegendő a fénykép beküldése. Krétarajzok dí
szes passparluban máz 6 koronától, színes, -Olaj, 

_ vagy aquarelkepett 10 koróáától feljebb, 'Slőse-
tes felvilágosítással és árjegyzékkel készséggel 
szolgál az in ezet. Ajánljuk olvasóink figyelmébe 
e jóuirtt müintézetet ' '.1 ' 

— A legfelsőbb szolgalat áldozata. Vitnyéd 
község egyik kertjében a napokban egy döglött 
postaga'ambot találtak, a melynek — a külső 

- jelekből Ítélve — vég-kimerülés okozta a halálát 
A galamb" lábán egy „Wien 080.22 N." feliratú 

Hagy. kir. államvasutak. 
307839/909. sz. F. IV. a. 

H i r d e t m é n y . , 
- Közhírré tesszük, hogy a Budapest 

nyugoti pályaudvar államáaon árú- és ko
csitorlódás folytán beállott forgalmi viszo
nyokra való tekintettel, kereskedelemagyi 
m. kir minister urnák f. évi október hó 
24 én kelt ad. 81081. sz. engedélyével, a 
vasúti üzletszabályzat 63. §. (3.) 2., vala
mint a vasúti árufuvarozásra vonatkozó 
nemzetközi egyezmény 14. cikkéhez tar
tozó végrehajtási határozmányok 6. §. 
(3.) 2 pontja alapján a« érvényben levő 
szabályzatszerü szállítási é s pótkatái-idő-
kön kívül ugy a magyar,'osztrák és bosz-
na-hercegovinai, mint a nemzetközi for
galomban f. évi október hó 27-töl kezdve 

már^szagwerte._mmt a lê gkitünöbbek . i s m e r e t e - ' j ^ ^ 
sék.Tlein cimbalmait legutóbb a pécsi és a vess-1 7 í. 7 . 
prémí kiállításon tüntették ki. Mint szolid ver- A Budapest nyugoti pályaudvar állo-
senykópes céget ajánljuk Hein Márton hangazer-, máson fel- és kiadásra kerülő teheráruk-
ipar telepét t. olvasóink figyelmébe, aki bármi- — — — — — - ~ — • ~ - • — ^ — " 
féle rendelést a legpontosabban eszközöl. jra — élő állatok, friss hus, friss gyfl-

— DJ gyárizem szombathelyei- Jakobi _ 
Társas soproni szivarszopókagyár Szombathelyen 
is hasonló vállalatot szándékozik létesíteni. Egyeli 
lőre 60 munkást foglalkoztatna az uj telep. Ed
dig 28 munkasnó jelentkezett, akikkel a Mayer-
gyar régi épületében a napokban már meg is 
kezdik az üzemet. 

— Egészséges, olcsó és szép szóleje csak 
annak lesz. a ki szőlóollványait a lelkiismerete
sen késelt Vityé Miklós fé]e csanád- toroatalmej 
gyei telepeiről szerzi be. Faj- és árjegyzéket a 
telep ingyen és bérmentve küld. 

— Hein Márton előnyösen ismert, jóbírnevü 
székesfehérvári hangszergyarosnak lapunk mai 
számában található hirdetésére ezennel felhívjuk 
olvasóink figyelmét Hein Márton valóságos hang
szer specialista s cimbalmai, melyek mi t minden 
egyébb hangszere saját műhelyében készül, ma 

i : — A hozomány «1111 Tulok Sándor nagy-,'mölcs, friss főzelék és tojáskflldemények 
símotiyí szárntazabu celldömölki vasúti munkás , . ,. , ,—, . . . . . . _ • 
f. évi április 25-éu nóBl vette Rosta Ernő győri kivételével — még további 5 napi idó-
lakos nővérét. Az esküvőt követő napon az uj i e g e a azáliitási póthatáridő fog alkal-
férj szóváltásba keveredett sógorával amiatt,; 
bogy a nejcvel ígért 400 korona hozományról, máztatni. írást követelt Az ebből származó szóváltás so
rán előkapta Tulok a bicskáját és sógorát azzal! 
mellbe szórta, ki csak hosszas betegség után mc-[ 
uekült meg a halálveszedelemtól. Vádlott tettét; 
beismerte, mire a szombathelyi törvényszék a 
mult kedden a fennforgó enyhítő körülmények 
figyelembe vételével.vádlottat 5 havi fogházra 
itéite. Az ítélet jogerős. 

Budapest, 1909 október '25-én. 
Az igazgatóság. 

„A. magyar királyi államvasutak igaa-
értesiti az érdekelt szállító 

közönséget, hogy folyó évi október hó 
27-től kezdve további intézkedésig Ke-

— Biró eloU Gyapjút zsákot lopott két'resk. Minister urnák folyó évi október 
kisteleki magyar. A szegedi törvényszék kedden hó 24-én ad. 81061 sz. alatt kelt enge-
egész nap a lopás ügyet tárgyalta, mert sok ta-' délyével az üzletszabályzat, 69 §. (7.1 
nut idéztek be és a kistelekiek híresek arról, i y , - & üzletszabályzatban és a 
hogy mindig másra felelnek, mint amit a biro 5,.__ J

t i SE!- A H A „ _ . < - „ 
kérdez tőlük. Igy kéidezi Pókay Elek eluök az 
egyik öreg, Szász András nevű embertől! 

— Milyen vallású? 
— CÍŐSS vagyok 
— As szép. De milyen templomba jár ? 

Zsidó templomba vagy magvai ba ? 
Hat a kistelekibe. Akarom mondani csak 

abba költene. 
Mikor született? 

Gyermekkoromban tudtam, most már 

díjszabásokban megállapított és már 9 
órára korlátozott be és kirakási batáridőt 
Budapest nyugoti pályaudvaron 6 nappali 
órára szállítja le." 

Budapest, 1909 október 25-éu. 
A forgalmi főosztály igazgatója 

Kotányi. 

Asszony tanú " követVezik.̂ Az ajtón kívül 
nagyon félt, most a csípőire rakja a kezét. 

— Milyen vállá-u ? — kérdezi az elnök. 
— Egy. forint huss krajcár, Ennyi, a nap

szám. 
— Hová való? 
— Mosni járók. 

v A kisteleki tanuk nagyrésze nem járt még 
elemi iskolába se. 

kámzsán a mnáp^ l̂̂ meg'̂ aboes ̂ Lásalé Ügy
véd, aki huss esztendeig tiszteletdíj éa fizetés 
nélkül irt könyvéket, azokat ki is adta a rende
sen rá is fizetett. Hihetetlennek találta, hogy má
soknak fizetnek a cikkekért, mig végre egyszer 
egy vidéki (szerkesztő tényleg fizetett neki egy 
cikkért. Ezt haláláig em égette. Ki esettől kezdve 
egy irodalmi honorárium volt as ideálja. -Érde
kes, elkeseredett ember volt aki igy panaszko
dott : , A vidéki ember el van temetve. Élhetne 
ma a vidéken egy Kazincv. Ügy Bajza, egy Ga 
ray, az sem boldogulna' A lakásán a leltározó 
égy sók nyelvű, értékes könyvtáron kívül találta 
a következő értékeket: rengeteg aok magyar új
ságot, melyek mindegyikében egy hir vagy cikk 
van megjelölve, melyek felkeltették Babboss 
László figyelmét. Két hatalmas szekrény kézirat
tal van tele. Itt található a .Költők világa" eímü 
antilogiája negyedik kötetének kézirata, rengeteg 
sok irodalmi értekezés, melyek soha nem kerül
tek1 nyomdába és a .Nagy szónok" c. tervezett 
gyüjtemégyes munka vázlatai, továbbá az ehhez 
lemásolt beszédek. Az éjjeli ssekrény aljában a 
.Görög bölcselők" cimü tervezett tanulmány 
kéziratának egy réssé. At ágy alatt volt éppen 
a nőknek szánt .Életbölcselet" c. kézirata. Xe'-

Üzletvezétöség Szombathely. 
25458/909 ez. 

Pályázati hirűetmény. 
A vonalainkon as 1910,,esetleg as 

1911 és 1912 években szükséges pálya
fenntartási __kemeny. és puhafa szállitását . 
biztosítani óhajtván, azok szállítására nyil
vános pályázatot hirdetünk. 

Az évi megközelítő szükséglet a kö
vetkező : 
Intőtábla czölöp, tölgy vagy vörös fenyő 
fából . . . . . . . . . 55 drb. 
Hectom. (szelvény) cövek tölgyfából 670 . 
Kilóméter cövek tölgyfából . . 30 . 
Erdei fenyő deszka . . . . 41.200 ». 
Jegenye fenyő deszka . . 134.100 , 
Lue fenyő deszka . . . . 160.500 . 
Tölgyfa deszka . . . . . 8.000 ; 
Vürösfeuyö deszka •-. . . 8.600 . 
Kidolgozott deszka lucfenyő fából 900.00 m . 
Bgyoldalon gyalult-és -hornyolt -deszka 
lucfenyő fából . , -.200.00 
Emelő fa 300 drb. 
Faragott erdei fenyőfa . . 217.600 
Faragott lucfenyő fa . . . 164.900 „ 
Metszett erdei fenyőfa . . 48.800 , 
Metszett jegenye fenyőfa . . 91.600 , 
Metszett lucfenyőfa .- . . 104.100 . 

•SAtVJ • 
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Metszett vörösfenyőfa . . . 14.000 . 
Faragott tölgyfa . . . . 388.600 , 
Kerítés sűrítési léc . . . 22.000 drb. 
Metszett léc lucfenyőfából . . 89.500 
Kerítésoszlop erdei fenyőfából 24.000 drb. 
Erdei fenyő paHó . . . . . . 63.600 
Jegenye fenyő palló . . . 76-500 » 
Lucfenyő palló . . . . . «9.700 ». 
Főlgyfa palló .48 000 
Vörösfenyó palló 89.200 
Kerítés rud puha fából . . 13.600 fm. 
Pnhafarud 11.600 
Tőlgyezálfa 1.000 
Lucfenyő szálfa . . . . . 43.600 
Vörönfenyö szálfa . . . . 114.200 
Puha száldeszka . . . . . 5.100 fm. 
Fedő zsindely ........... . ... 37.200 drb. 

Az ajánlat folyó évi november hó 
17-én déli 12 óráig üzletvezetóségünk I. 
általános osztályánál (I. emelet 4 ajtó) 
adandók át, vagy posta utján lepecsételt 
borítékban küldendők be, a bánatpénz 
gyüjtőpénztárunknál folyó évi november 
hó 16-án déli 12 óráig teendő le. 
- A részletes pályázati, feltételek nem 

különben a megközelítő szükségletről 
összeállított méretjegyzék és ajánlati Űr
lap valamenyi üzletvezetőségnél megte
kinthető, üzletvezetóségünk I. általános 
osztályában (I emelet 4 ajtó) pedig költ
ségmentesen megszerezhető. 

Szombathely, 1909 októben 6-án. 
Az üzletvezetőség 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

V e v ő tartozik a rendelkezésére bo 
csátott hordókat ezek értékének előzetes 
lefizetése mellett a felszólítás vételétől 
számítandó nyolc napon belül a szertár
ban átvenni é s saját költségén eltávo
lítani. 

Ha az elszállítás vasúton történik az 
esetben a hordóknak vasúti kocsikba való 
felrakásáról é s tovább szállításáról vevő 
saját költségén tartozik gondoskodni, ,en 
nélfogva olyan ajánlatok amelynek i 
hordóknak bárhová való bérmentes száll 
•£ sát vagy vasúti kocsikba való díjtalan 
felrakását kötik ki, figyelembe nem vétet
nek. Az ületvezetőség nem vállal semmi 
nevezendő felelősséget a hordók állapotát 
illetőleg néven igy pl. tartozik vevő sérült 
sőt széthullott állapotban levő hordókat 
is a mennyiben ezek alkatrészei ugy mint 
dongák, fenekek és abroncsok meg van-
eak a felajánlott egységárak mellett át
venni. Kiköttetik továbbá, hogy minden 
ajántattevö ajánlatával az a felett hozan
dó határozatig visszavonhatlan kötelezett-

n marad 
Az ajánlat részmennyiségről teli*^^^ 

Javítások és vakarásoknak az ajánlatban 
előfordulniuk nem szabad. 

A pályázni szándékozók felhivatnak, 
hogy egykoronás okmány bélyeggel ellá
tott sértetlen borítékba tett és lepecséte l t 
é s cégszertlen aláirt ajánlataikat ezen 
külfelirattal: .Ajáulat üres hordók meg
vételére 28900/909 számhoz* folyó év i 
november hó lO-éuek déli 12 óráig alul-
-irt üzletvezetőség I. osztályánál benyúj
tani szíveskedjenek. 

Bánatpénzképen a- megvenni szán
dékolt bordóknak az ajánlati egységá
rakkal kiszámított érték összegének 5 % a-
folyó évi november hó 9 én déli 12 óráig
az üzletvezetőség gyűjtőpénztáránál kész
pénzben, vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban kell letenni. 

Bánatpénz vagy aláirt feltételek l é i 
kül, elégtelen bánatpénzzel, továbbá a ki
tűzött határidón tul beérkező, vagy nem. 
az előirt ajánlati űrlapon, sérült vagy le 
nem pecsételt borítékban tett ajánlatok 
flgyelemae nem vétetnek. Pótajánlatok 
semmi körülmények között sem boosát-

lagy. Ur. államvasutak.. 
Budapest-balparti fizletvezetöség. 
40662 ss. 

H i r d e t m é n y . 
Ezennel közhírré tesszük, hogy a 

kereskedelemügyi magyar királyi Minister 
ur Ő Nagyméltósága üzletvezetóségünk 
területén fekvő Togya-Geller állomás 
nevét 

„ B o g y a - f e l t é G e l l e r r e " , 
Alsószob állomás nevét pedig: 

. S z t b - M e g á l l ó - r a * 
változtatta meg. 

Ezen névváltozás folyó év 
hó I-tői érvényes. 

a ^ é s ^ ^ ^ k ^ J B p f l ^ B ^ t 

október 

Az Ozletvezetőség. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

•agy. kir. tMamvantak-
Üilstvezetöség Szombathely. 

. 28900. sz. A . 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak szom 

bathelyi üzletvezetösége az 1909 évben 
a szombathelyi szertárában összegyülemlő 
és feleslegként rendelkezésre álló mint 
250 drb. hátrányos és egyéb tisztátlan 
hordót eladni óhajtván, erre ezennel nyil
vános pályázatot hirdet. 

A fent kitüntetett mennyiségre nézve 
alulirt üzletvezetőség semminemű kötele
zettséget nem vállal, vevő tehát köteles 
leend az 1909 évben tényleg összegyü
lemlő és rendelkezésre bocsátandó hor
dókat tekjnteLnélkül..azok mennyiségére 
a- felajánlott egységár mellett átvenni. Az 
összegyülemlő hordók évközben esetről
esetre a midőn azokból egy teljes kocsi 
rakomány összegyűl, az 1909 évi decem
ber hó végéig összegyűlök pedig a kö
vetkező jannár hó 25-éig fognak vevő 
rendelkezésére bocsáftátnir-

Az ajánlattevő a jelen hirdetmény
ben felsorolt féltételeken kivűl a magyar 
királyi államvasutaknál az ócska anyagok 
eladás iránt' 122291/96 sz. alatt fennálló 
általános feltételet is' kötelezőknek ismeri 
el, melyek 30 fillérért a nyomtatványtár
tól (Budapest VI. Andrássy ut 76 szám.] 
megszerezhetők és melyek 60 filléres 
magyar okmány bélyeggel ét az ajánlattevő 
két tanú előttemezése melletti aláírásá
val ellátva okvetlenül ajánlatához csato 
landók. Ezen feltételek az értök járó 30 
fillér és 20 fillér postaköltségnek (össze
sen tehát 50 fillér) az igazgatósági fő
pénztárnak való beküldése ellenében kí
vánatra postával is megküldetnek. 

Az ajánlatok kizárólag ezen célra 
szolgáló és az üzletvezetóség anyag és 
leltár beszerzési csoportjában ingyen kap
ható űrlapon, ennek rovatainak pontos 
kitöltése mellett állitandók ki. 

Az ajánlatokban az ajánlati árak szá
mokkal és szóval kiteendók és a fenti 
feltételek elfogadása világosan kiteendó. 

Egyébként a magyar királyi állam
vasutak szombathelyi üzletvezetösége fen-
tartja magának a jogot, hogy az ajánla
tok közül tekintet nélkül az ajánlott árak
ra szabadon választhasson, tovább, bogy ' 
a mennyiben annak ellenkezője az aján
latban világosan kinem köttetett, tetszés 
szerinti részmennyiségeket engedhessen 
át, mely esetben az ajánlattevő as áten
gedett részmennyiségeket is köteles át
venni, és végre, hogy a cél elérésére 
bármilyen más intézkedéseket is tehes
sen. 

Szombathely, 1909 okt. hóban. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

H i r d e t é s e k e t 
jutányos áron főhess 

a kiadóhivatal , === 
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Tisztelettel van szerencsénk 
sára hozni, hogy Celldömölkön 

épitető közönség b. tudomá-

építési irodát és vállalatot létesítettünk. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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— Elvállaljuk mindannamn ga7.rlfti.4gi ¿pn.if.tpk éa bérházak tervezé- <s> 
sót a legkényesebb ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építészet csatornázások, á ta lak í tások é s tatarozást munkaiatok elkészité 
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli 
tőtörekvésünk oda fog irány ülni, hogy a n. é. épitető közönség 1 e g-
k é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk. 

A m. t. épitető közönség szives pártfogásét kérve maradtunk. 

kiváló tisztelettel 

loiTáth Tesirértk 
k i n t i v e l mester építési válallkozók 

Celldömölk, D5mölki-utca. 
Schleiffer ház. 
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