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őa államérüukből káros - l á r m á n a k  egy 
olyan részlete, ami komikua lenae, ka  meg- 

*' döbbentő nem volna: a lárma genezise 
E gypesti hirlaprendezi a  lármát* a  sajá 
szenzációs érdekéből, a saját blamázsápak 
leleplezésére és azzal a szédületes öntelt
séggel, amelyre kommentár nélkül elég t 
kfttfHtkezd szerény állításának _ idézése: 
romáruk a minisztereinöknél védelmet ke 
restek- a  pásti hírlap sövéuizmusa ellen 
Tisza* rövidesen erre á fölkérósré bejelen
tette a sajtójavaslat tervét". É s  ebbőt a for
rásból táplálkozik az ellenzék.

Gyér, Jan. 17.
A  győrszíget^uj váróéi vasút. A városi 

tanács tegnapi ülésébe« vette tudomásul a ke1, 
í^é.<lelmi ■ miniszter HéiraiáL amellyel a K oh n 
olájmüvek rt. Iparvágány építési engedélyét jó
váhagyta, fezzel a sojcat emlegetett vasutügy 
¿pitéiének küzdelme befejeződött, á t idén meg- 
építik a vasutat, amely az érdékelt két Város
rész jövőjére ¡nagy jelentőségű, mert a fejlő
désnek aj alkalmát nyitja meg. Az iparvágányt 
felhasználják a vonatába eső többi ipartelepek, 
uj telepek létesítését pedig előmozdítja a leg
fontosabb tényező, a kész szá litási eszköz.azon 
tt< területen, amelyre az utóbbi gyaralapitások- 
nál az érdekeltek épen a vasúti teherpályaud
vartól való nagy távolság miatt nem reflektál
tak. Újvárosban a városnak alig értékesíthető 
nagy területei vannak, amelyek most gyártelepül 
kínálkoznak és ezzel a keresetet nyújtó forga
tóm egészséges elosztása várható, természete
sen és érthetően a két városrész javára. Az el
következő idők még beigazolhatják, hogy amit 
á  város a Kohn olajgyárnak 1907-ben el enszol- 
gáltatás gyanánt engedményül adott, a Rábca- 
meder területből telket á vasútépítéshez, azt 
közérdekből kikötni kellett volna. Általános 
szempontból is jelentős helyi közérdekből az 
iparvágány és vele kapcsolatosan az újvárosi 
telierállomás létesítése, mert -hasznára válik 
Győr egész kereskedelmi és gyá ipa i vasutfor- 
galmának. A máv. teherpályaudvara ugyanis már

nát kértek. A szegények* könyörgését nem hal- 
— loitadésfüleid süketek maradtak az Én szeren- 

-cséHeHttirHjatkiáltésai-elötív-Az-apátlan-árYákaV 
lenyűgözted és rókákat hajszoltál szomszédod 
szőlőiébe. Elvetted a gyermekek kenyerét, hogy 

/kutyáknak add, és az Étv leprásaimat, kik En
gem dicsőítettek, kikergetted gz országúira és 
az Én földemet, melynek porából teremtettelek, 
elárasztottad ártatlanok vérével. ‘

És az Ember felelt: Ezt cselekedtem én.
És Isten ismét kinyitotta az Ember Életé

nek Könyvéi.
É,s Szólt az-Isten; Életed gonosz volt és a , 

szépséget, melvet mutóttamr nem 4áttádpSs“ a
Jó mellett elttténtél. Szobád fala képekkel van 
tele, és, bűnös ágyadból fuvola hangjaira éb
redsz. A hétbüniiek, melyei én átszenvedtem, - üli*». ?z-a«az2ir.

tak sem aranyba, sem ezüstből, mely örökké 
tart, hanem húsból, mely megható, illatos vi
zekkel kented hajukat és gránátalmát adtál ke- 
izükbe. Léborúltál előttük és bálványodat a papra 
vitted. Gyalázatukat megmutattad a napnak és 
őrületüket.«: holdnak.

it-T^r-irr l£a ^ ölt^aL Íü w h gei^E4^ Í ^ g i d « ^ _ é w .  .
És harmadszor nyitotta ki Isten az Ember 

Életének Könyvét.

az első években legkevesebb évi ötezer vaggon 
áruforgalomtól szabadul fel. Ezen forgalom ki- 
kapcsolódik a helyi ipar és kereskedelem javam 
és kőimyébbségéré a  teherpályáüdvar raktárai
dtól, személyzetének munkamennyiségéből,.. a 
száílitásök gyorsabb lebonyolításának megköny* 
iiyítésére. Sok ágú közérdeket szolgál p? uj 
iparvágány és a vele járó vasúti berendezés, 
amely egyúttal a máv. győri rezsijét is jelen- 
tékenyeii_apasztja.- Ma jigyanis egy^aggtm ra
kodási rezsije 2.50 kor.* téhármar az GScr évek
ben 12500 kor. . megíakaritássaljár az* uj vasút 
a' máv. győri teherpályaudvar évi rezsijében."

ivinivneWkK líivn rlrt

lerfi Istvánt a Mr. Gnría falmentette.
Győr, jan. 17.

Jerfi István, a győri vasúti állomáson, az 
Újlak-utcai vasutj átjárónál lévő vasúti sorompó
nál szolgálatot teljesítő váltóőr, 1912. évi szep- 
tember 28-án este, a 8 óra 35 perckor kihaladó 
soproni tehervonat után, az átjárónak mindkét 
oldalán bezárt tolösorompót kinyitotta, a so
rompónál várakozó járómuvekéí az átjárón ke- 
resztülbocsátotta; ezután a sorompókat újból 
behúzva, az átjárót a közlekedés elől elzárta és 
pedig először a Nádorváros felé eső, majd pe
dig a Belváros felé eső oldatom Ezután bement 
a belvárosi sorompó mellett álló valtóorházba, 
illetve bódéba, hogy a soproni tehervonat ki
haladási idejét a szolgálati szabályzat előírása 
szerint az általa vezetett jegyzékbe beirja. Mivel 
a Wien felől 8 óra 42 perckor késés nélkül, te
hát menetrendszerűen érkező személyvonat.már 
jelezve volt, újra kiment, hogy annak érkezését 
bevárja és ekkor azt tapasztalta, hogy mig ő 
á bódéban tartózkodott, M á t y á s  József gyep
mestersegéd és ennek társa, V i zi Károly ko
csislegény a sorompót a belvárosi olda'pn el-

És szólt az Isten: Gonosz volt az életed és 
rosszasággal fizetted vissza a jót; Akezet.mely 
v e f e d * t jő í" ^
hozzád, szomjasan itávozott. és a  megvirteit em

tad, és barátodat, ki veled ment, pénzért eladtad. 
És azoknak, kik szerelmet hoztak, Élvezetet ad
tál cserébe.

És az Ember fejelt: Ezt cselekedtem én.
És Isten*becsuk(a az >.mber életének Könv- 

vét és szólt: A Pokolba foglak küldeni.
És az Ember szólt; Azt nem teheted.

- — fet-ggópsfl» Emberhez* Mi^rt, mily

tolva, kinyitották és, két, egymáshoz kápcsolt 
kocsiiukkal, a pályatestre hajtottak. ;

Jerfi István a •: sorompónak önhatalmúlag 
történt; megéngedhetlen felnyitása miatt neve
zetteket. kérdőre vonta, a Mátyás és Vizi által 
kinyitott“sorompót azonban, annak dacára, hogy 
tudta az érkezésre jelzett 31. számú személy vo
nat közeledését, azonnal újra be nem hüzta, ha
nem azt- továbbra is nyitva hagyva, átment a 
vasúti átjárónak nádorvárosi oldalához és o tt'
a - sorcönpót -kinyitva,^ Mátyás -^¿séfe tM M íöi- 
Károlyt kocsijaikkal együtt kibocsátotta. Ek^z,
ben pedig a 31. sz. személy Vonat lámpával kit • 
• világitött mozdonya Ia1éttŰidt:jÉm.l8ts«ín váltó
őr azonban a vonatnak megállásra jelzést nem 
adott; Így történt azután az, hogy- Fa r k a s  Jó
zsef bérkocsis a belvárosi sorompót nyitva ta
lálván, figyelmeztető kiabálás dacára közvetlenül 
az előtt hajtott fel egyfogatu bérkocsijával a 
vasúti pályatestre, hogy a 31. sz. személyvonat
rak 50 kilométer sebességgel haladó i mozdonya 
az átjáróhoz ért és a sineken még teljeseit ke
resztül nem haladó bérkocsi hátulját elkapta; 
az összeütközés folytán Farkas á kocsi bakjárői 
a földre esett, többszörös bordatörést szenvedett 
és ezzel oki összefüggésben előállott s/ivhüdés 
nevezettnek 1912. évi október 25-éu történt el
halálozását idézte elő.

A szóban forgó átjárókat a kérdéses alka
lommal mindkét oldalukon elhelyezett villamos 
lámpák világították. Jerfi István vá tóörl szolgá
latát 1912. szeptember 28-án, előzetes 12 órai 
szabadidő után, reggel 7 óra 30 perckor vette 
át, igy az eset megtörténtekor egyfolytában 13 
órai szolgálatot teljesített.

Ezen tényállás «"apján a győri kié. törvény
szék Mátyás Józsefet és Vizi Károlyt a Kbtk. 
111. § ában meghatározott testi épség elleni ki-
HAf^ni'knH _I. l4'; .4tágasban bűnösöknek találta és fejenkint 1—1
horani p’zífá'írfll P? iin^—'ííin ImeAiin nónvkim

oknál fogva nem küldhették a . Pokolba? 
--  Mert Pokolban éltem mindég.
Erre csend lön az Ítélet Házában.

hprapi elzárásra és 330—300 korona pénzbünte
tésre Ítélte; Jerfi Istvánt pedig a Btk. 438. íj
ában meghatározott közveszél)ü c eekmény vét
ségében mondotta ki bűnösnek és ezért a 92. 
§-cak alkalmazásával 4 hónapi fogházra ítélte, 
vele szemben azonban a Btk. 442. §-ában elő
irt mellékbüntetést a Btk." 36. §-a alapján mel
lőzte. / '

Az Ítélő tábla az I. b. ítéletét a Mátyás 
Józsefre és Vizi Károlyra vonatkozó részében 
helybenhagyta, Jerfi István büntetését mégis f 
hónapra szállította 4e, amennyiben a kir. ítélő- 
tábla Jerfi István terhére csak azon egy.köteles- 
Ségm ttá'íT tástijáfiapit^^  
löl este 8 őrá 42 perckor érkező 31. sz. «zémiéiy-'

iUdíni Jtogy aZ Útátjárónak a belvárösfelŐli öl-^ 
táján a tolósorompó nyitva van és hogy a Wien 
fejői jövő és általa már jól látott 31. számú sze
mélyvonat néhány perc alatt az útátjáróhoz, ér
kezik, amely tényekből előre láthatta azt is, hogy 
amennyiben a belvárosi oldalon nyitva lévő so
rompón valamely jármű, nevezetesen az általa 
kiáltozással visszatartani szándékolt kéttámpá- 
sos kocsi (Farkas József kocsija) átjár, azt a 
ko^lédo^wieni - személyvonat- által Váló megsé
rti,és vagy megrongálás veszélyének teszi ki.

terhére-

tehát a Menyországba foglak küldeni.
És szólt az Ember: Azt nem teheted.

M iért,és mi okból ’nem küldhették. a 
Menyországba?

— M ert soha és sehol nem tudom magam
nak elképzelni — felelt az Ember.
. És csönd lön ----

SfjjíypSfí®?* 'uta*1 nyomban el nem zárta, a kir. 
ítélőtábla a vádlott terhére tóegállapithatóiiak 
nÉÍIit a helyzet ^figyelembévétele

j'Sy ta.alta, hogy vádlottnak erre már 
elegendő ideje nem volt és ennek elmulasztásá
val kötelességét meg nem szegte, mert neki első- 
.SürtúiLjs-~arról kellett gondoskodnia, hogy a 
vad ott társai szekereivel elfoglalt pá yatesíét és 
Vagányokat tegye szabaddá s miután ezt a sze-

cs^k akkor valódi

Minden könyveeske^teljes lOO jaiyot iai’lalma^. yí

;to k tö l,n an tely ó k T O im rtís ;eM é® M e


