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A községi faiskolák.
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könyvnyomdája

CeUdomOftfli.

ide mtézendők a szellemi .részt illető közleménye.,
hirdetések és mindennemű penzilletekek.

kell a gyümölcsfából liuziy. mint ahogy
most szokás.

lik a csemetéket és miféléket. Mert a
faiskola. csak szeretet, ügybuzgóság és
gondos ápolás mellett felel meg igazán
céljának.
.,.•••'

• Magyarország legtöbb községében
A meglevő állapotok gyökeres vál
valósággal uj szellemnek kell föltámad tozása az uj nemzedéknek kora gyer
nia, hogy a községi faiskolák dolga mekségétől való megfelelő oktatásától
A mezőgazdasági iórvény elrendelte,
előbbre menjen. Különösen azokban a várható. Áltatában a fiatalságnak kell
hógy minden községnek legyen legalább
községekben, amelyekben a fajmagyar rávennie nálunk a megleli embereket a i
is egynegyed kataszteri hold faiskolája,
ság laki ky
gyümölcsfatenyésztés ismeretére és a fa | amelyik községben ez nem lehetséges,
A magyar ember szive szerint nem megszerelésére, nem pedig megfordítva. egyesüljön a szomszédokkal Az iá el
'A községi faiskolák arra valók vol van readelve, hogy lehetőleg valamelyik
faültetó. Falusi kertjeikben van fa, sőt
az udvarokon is, de valami különös nának, hogy bennök az iskolásgyerme- tanító kezelje a faiskolát. Vannak már
gond nincs rá, hogy jó fajta gyümölcsfa .kek megismerjék a községben jól tenyé faiskola-felügyelók is; de bizony a köz
legyen — a kertben — és az ud sző gyümölcsfákat; megismerjék a ne ségi faiskolák ügye olyan nehezen megy
varban, még kevésbbé arra, hogy a fák mesítés és faápolás teendőit, megszeres előre, hogy évenkint megújulnak a pa
rendesen ápoltassanak. Azt tartjuk álta sék és megbecsüljék a fát. De arra is. naszok, mert legtöbb helyütt fölösleges
lában, hogy a gyümölcs nem sokat ér hogy belőlük a községi utcákat és tereket tehernek unják, sokalják rá a kiadást,
a gazdaságban; gyereknek, malacnak, be lehessen fásitani és a községi lakosok haszontalan kiadásnak tarják a kezelő
javadalmazását, egyszóval: minden fá
baromfinak való. Már pedig ha tudjuk olcsó pépzen jó csemetéket kapjanak.
azt, hogy például Máramaros vármegye
Ilyen derék célja lévén a faiskolá radtságot és költséget sajnálnak, ami a
népe a mult őszön két millió koronát nak, ugy kellene a dolognak igazság faiskolára menne, holott kifogást csak
vett be gyümölcsért és hogy a magyar szerint lenni, hogy a faiskola iránt a abban az esetben lehet, szabad, sőt kell
országi édes, zamatos gyümölcsnek nagy köáségi elüljárók és a ház-, föld-, kert-, emelni, ha a faiskola kezelősége hanyagba
a keleté, hogy Kecskemét példája azt és szőlőtulajdonosok, jobban érdeklőd veszi a faiskolát, keveset törődik vele,
bizonyítja, mikép nz Alföldön is terem jenek és a faiskola kezelését figyelem vagy más célra használja föl. csakhogy
a gyümölcs, akkor ennek a fölfogásnak mel kisérjék Olyan legyen a faiskola, az ily esetekben a bajt orvosolni" lehet.
meg kell változnia. A gyümölcsfára ahová az ember üres idejében szívesen Hát'bizony vétek lenne a faiskolára is
minden házzal, udvarral biró embernek elnéz; megnézegeti, hogyan tanul benne többet költeni, mint amennyit gazdasá
több gondot kel! fordítani, több hasznot benne a fiatalság, micsoda módon neve gilag megérdemel, de annyit költenünk

; s azt a közrend és közbiztonság ellen irány- az italmérés főjogositojának, úgyis mint a
, zott merényletek eszközévé akarták aljasilani. közjólét őrének. A társadalom is sokat tehet
At O. M. G. E. siociAlii biznttMp űlé»én felolruta { Nem leledhellük még el, hisz csak a közelmull- ezen a téren, különösen ha keresztolviszi,
SZILÁRD FERENC dr.
[ ban történt, hogy a falusi korcsmák ajtói előtt hogy a munkaadók a bérfizetési napokat a
(Vege köv.)
kabátos ember el nem mehetett, ha nem hétköznapokra helyezzék at. ami igen jó
akarta magát inzultusnak kitenni.
eszköznek bizonyult a munkaszüneti napokon
Mindnyájan tapasztalásból tudjuk, hogy
szokásos dorbézolás korlátozására. Szigorú
Az
a
pusztítás
,
amit
a
szesz
az
egyé
a korcsma a melegágya minden maszlagnak,
erkölcsrendőri felügyelet, a korcsmák számának
ami a nép körében gyökérre kapni képes. Ez nekben és a családokban véghez rísz, nálunk
korlátozása, szigorú rendszabályok a korcsmá
az a légkör, amelyben a fantáziák kigyúlnak, legalább csak egy kisebbik része a veszedelem
rosok egyéni megbízhatósága tekintetében, a
nek.
A
fóveszély
a
korcsmának
abban
a
a vélemények fölbatorodnak. A szesztői fel
szövetkezetek előnyben részesítése, a korcsmai
tüzelt agynak minden az elérhetőség és lehe hatásában rejlik.'hogy közrehat az elégűletlenhitelzés teljes eltiltása, mind olyan állami és
tőség színében tűnik föl, ami kívánatos és a ség szitásában, az osztálygyülölet elmérgesitétörvényhozási feladatok, amelyeknek sürgős
gyűlölet is kettőzöll hévvel lobog fel minden sében és á landó alkalmat nyújt, ellenőrizetlen
teljesítését kell követelnünk. A társadalmilag
séget
biztosit
az
izgatók
munkájának.
A
ellen, ami igazságtalannak, méltánytalannak
kereszlűlviendő védekezési eszközök kOzött
átszik, vagy annak bizonyult. A korcsma az j bajoknak eme kiapadhallan fészkét kell kiirtanii
hozzáférhetővé helyet foglal el az, hogy a munkaadók a cse
hiwifA^ .jnpiynpt falain helűLmegszünik a illetőleg az ellenőrizetnek
lédeknek és munkásoknak bér fejében pálin
tekintély, ahova be nem hat az isköfa által
kát ne adjanak. Ilyen ü l t ó . rendszabályt
terjesztett világosság és ahová a gyülekezőket
Ami ezt a célt előmozdító eszközöket
egyébként a törvényhozás vagy törvényható
a "támogatásra kész igazi jóakarat nem követ illeti, valami sok újat ezekre nézve nem
ságok is alkothatnak.
heti. Ily körülmények között vált a magyar mondhatunk. Első helyen áll ezek kőzött a
korcsma a társadalomra" veszélyes szenvedélek korcsmák vasárnapi munkaszünete. Ez radikális
A fősúlyt nézetem szerint nem az iszáko
(gsTgyülölködő konspirációk tanyájává. Bün- mód a dolngtalan csóportulás megakadályozá sok megmentésére kell fektetni, mert ez ugyanis
^ f é s z e k k é , amelyben a nép megrontását Űzték sára és föltétlen joga az államnak, úgyis mint nagyrészben sikertelen vállalkozás, hanem

A falusi nép védelme.
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kell rá,

amennyi a

szükséges:
benne a

hogy

t.

célja
i.

biztosítására
tanulhassanak

fiatalok é s fákat

kaphassanak

Megreszket a levél a kezembe,
Mintha nehéz gyászjelentés lenne,
Gyászjelentés régi világomból,
Legigazibb, leghűbb barátomról

a gazdák.
A Tavai való bánás megtanítása, a
jó

gyümölcsfák elterjedése

olyan

cél,

melyért, ha áldoznak a faiskolára,

föl

t é v e , hogy

a/, megfelelően

gondoztatik

és abban a fiatalság keliő oktatást nyer,
hasznos befektetést teszünk. A sok meg-levó

haszontalan

gyümölcsfát ,csak

községi faiskolák segélyével

tudjuk

a
ol

c s ó n é s j ó l jobbakkal kicserélni. Sót az
eperfát, amelynek

levelével

a

jövedel

mező selyemhernyót tápláljuk, szintén a
községi faiskolákban Kell szaporítanunk.
A faiskola kezelőjének elég alkalma
nyílik a
állatok,

fiatalságot

madarak

szerete

védelmére és ápolására ser

kenteni, ami nálunk nagyon is szükséges,
mert ínég mindig-sajnosán kell látnunk,
mint'pnszütják a madarakat, kínozzák az
állatokat, rongálják az útszéli fákat stb.
A községi faiskolák helyes kezelésé, sze
reteté és gondozása

nélkül

ezt a célt

inéi; seni lehet közelíteni; azért az ügyet
vegyék kezükbe a községi elüljáTÓságok
4>-támogassák azt jószándékkal és jóaka
rattal !
•

-
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Hír a falánkból
Szomorú liirt kaptam a falmik! <>!,
Tiszaparti vén akácosunkról,
• Kertünk alatt rendezik a gátat,
Kivágtak az öreg akácfákat'.
inkább az ivási alkalmak megszorítására és a
szenvedélytől még meg nem rontott emberek
nek a romlástól való megóvásara és a korcsma
antiszociális hatásainak ellensúlyozására kell
fektetni.
Az iszákos ember a társadalomra nézve
már jóformán elveszett. Az iszákosok már
nem a szociálpolitikus, hanem az orvos
szakmájába
taglóznak. A szociálpolitikust
sokkal inkább érdekli — az alkalmi ívok
nagy tömege.meit a statisztika már megállapitotta^/l.ogy ezeknél sokkal több morális és
gazdasági értek van veszélynek kitéve. Érdekkel
olvastam Aschaffenburg Gusztáv d'.-nak erre
vonatkozó fejtegetéseit, aki többek között
igy ir
• Azok a törekvések amelyek különösen
az annyira • ..alánnak tekintett alkalmi ivás
megszűntetésére irányulnak, sokszor ó'y czín~~ben tűnnek föl, minin* csak hívatlan népbóldo
gitók kedvtelései vagy szeszélyei volnának;
Egészen másként gondolkozunk azonban, ha
felismertük, hogy mily szoros összeoiggés van
az alkalmi ivás és a büntetlek között: aki látjp,
hogy-az ital molo örömeit évekre nyúló
szenvedésekkel kell megfizetni s aki a statisztika
számadataiból látja, hogy milyen nagy terjede

Bnzaszentelis. A szokásos évi buzaszenlelést a kath. egyház az idén is meg
ünnepelte körmenettel, mely a temető mellett
elterülő s az apátság tulajdonát képező búza
táblához vonult. A szép jelentőségű actusnak
j ó idő kedvezett.

__üit ér nekem a ti biztatástok:
Hogy helyettük más erdót csináltok,
Djdivatu nyírott gümbákácból,
Télen-nyáron égyszin fenyőfából.
Szegény falum, néni a régi lesz az!
Daltalan és virágtalan lesz az!
Megsiratod/még a régi fákat!
A régi dall s a régi nótákat!
" Sviöolcska
Mihály.

a fák é s a hasznos

különösen a

tére, azok

S leszorul a szivem bátratába,
Isten veled ábrándok világa,
Dalok kertje, álmok birodalma:
Vén akácfák árnyas, lombos alja!

Halálozás. Czimmermann Gusztáv ke| reskedő (Kecskemét) Somogy megyei TörökI koppányban lakó kántortanittíí-bátyját ment
j meglátogatni, hol a mult vasárnap hirtelen
elhunyt. Az elhunytban Angyal János czelldömölki tanító bátyját gyászolja.
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Gyászrovat. Bálint Istvánnak, a Zöldfa
vendéglő tulajdonosának váratlan és meg
lepetésszerű haláláról mult heti számunkban
már megemlékeztünk. A megboldogultnak teraetése hétfőn ment végbe és pedig impozáqs
gyászoló közönség részvétele mellett Az
evangélikus szertartású temetésen az egyház
káplánja tartott megható búcsúztató beszédet,
melylyel a nagyközönség szemeiben könnyekel fakasztott. Elölte és utána Szórády Dénes
tanító vezetése alatt a dalárda gyászénekben
mondott istenhozzádot az elhunytnak. Az
özvegy és a h é t apró"árva iránt mindenki
szánalommal viseltetik.

Házassági jubileum. Városunk általá
nosan szerelelt jegyzője és kedves neje, szül.
Gaál Lenke, a mull csütörtökön tartották a
Bncsnsok. A tegnapi nappal vette kez
Iegs2ükebb családi körben, házasságuknak
25-ik évfordulóját. A jubiláló házaspárt ez detét, az idei tavaszi búcsújárás. Mivel azon
alkalommal igen sokan keresték fel jókivá- ban a városunkban uralkodó járványos beteg
nataikkal.
v ség némileg megakadályozza itteni elszálláso
A képviselőválasztás köréből. Hétfőn lásukat, plébánosunk az egyes plébániákhoz
este tartották a czelldümolki kerület egyik a következő tartalmú levelet intézte: .180—
48-as függetlenségi Kos>uili-párti jelöltjének, 1910. ?z. Főtisztelendő Plébános ur! Híveivel
dr. Maróthy Lászlónak yezérémberel a hely való szíves közlés végett, amennyiben május
15-ike előtt szándékoznának búcsúra jönni,
beli Bárány-vendéglőben értekezletüket
Kinevezés. Agárdy Lajos adóhivatali tisztelettel értesítem, hogy a Czelldömölkön
tisztet a pénzügyminiszter adóhivatali segéddé (Kis-C/.ell) fellépett, de már szünőfélben levő
vörlieny-járvány miatf szükségessé vált ható
nevezte ki.
Járvány. A városunkban uralkodó ka sági óvóintézkedések következtében az el
nyaró és vörhenynek eddig 02 bejelentett' szállásolásoknál n hézségekkel fognak talál
áldozata van. A^be nem jelenteitekkel együtt kozni. Czelldömülk, 1910. április 28. Gácser
ez a szám bizonyára a százat is meghaladja. József plébános..

lemben károsítják a nemzeü vagyont a részeg
állapotban elkövetett büntetendő cselekmé
nyek..
Ezzel elérkeztünk ahoz a harmadik pont
hoz, amelynél a falusi népnek a körcsmázás
veszélyei ellen való védelme általános jogpoli
tikai kívánalmakkal találkozik.
Büntelölörvényköuyvünk a részegséget
úgy is min: a büntetést kizáró okot, így is,
mint enyhítő körü'ményt figyelembe venni
rendeli. Ezen mindenesetre tulságusan enyhe
fölfogas mar sok kifogasoló kritikára adott
alkalmat, amelyek közül büntetőjogunk egyik
kitűnő művelőjének következő szavait idézem:
• Alig van biro. , ki nem egyszer fájó
szívvel, de a törvény parancsszavára a büntető
törvénykönyv 7<i. Jj-át volt kénytelen alkal
mazni ott, hol a jogérzet és a törvény bilin
csétől ment lelkiismeret határozottan vétkest
kiáltottak. Ennek oka kettős; első az emberi
tudománynak, a felismeriielési és Ítélkezési
képességnek hiányossága, második pedig bün
tetőtől vényünknek rendszere, mely a részeg
ségben elkövetett garázdálkodást mint olyant
és önmagában büntetlenüt hagyja. A biintetőtörvénykönyv 76. S-ának jogosultsága kétség
bevonhatatlan; a teljes részegség az.akarat-

elhatározást képességnek teljes negációja és
a vádlottakat ily álapotban elkövetett burrtt-nyért
miut ilyenért büntetni nem lehet. Mindaz
azonban egyáltalán nem zárja ki u büntethető
séget ott, ahol a létesült jogháboritás a vádlott
állapotának egyenes kifolyása, igen gyakran
következménye. A teljesen részeg ember sem
mindig tehetetlen testtömeg, sőt gyakran foko
zott erőkifejtésre képes. Büntetőjogi szem
pontból a legfontosabb az a megkülönböztetés,
hogy teljes avagy nem teljes részeg állapotban
volt-e a vádlott a bűncselekmény elkövetésekor
A teljesen rézzeg ember az elkövetet bűntény
hez viszonyítva, beszámítási képességei nem
bir, a nem teljesen részegnek minden szán
dékos ténykedése feltétlenül beszámítandó.
Büntetőtörvényünk szerint a teljes részegség
ben elkövetett bűntények megtorlást nem szenJ .vednek, inert-a bírót a 76. § kötelezi s a
törvény kirívó hiánya még-fokozódik a z á l t a l —
hogy a bíró nem lehet külömbségel véletlen
és szándékos, valamint kivételes és szokásos
részegség között. Ellenkezik a jogállam fogal
mával, hogy egy bűntény, amelynek elsősorban
róható fel ajógellemes eredmény: büntetlenül
maradjon.

KEMENESALJA
A czelldómölki korcsmárosok, kávésok,
mészárosok, hentesek, ipartársulata, mely
M nemrég alakult meg, ügyészévé dr. Brunner
Ferenc ügyvédet választotta meg, ki a válasz
tást el is fogadta.
Választok névjegyzéke. Az 1911. évre
összeállított választói névjegyzéket az alispán
jóváhagyólag visszaküldte.
Halálozás. Szabó Antal kemenessömjéni
tanító felesége f. hó 24 én 53 éves korában
• elhunyt.
_ -. •
Előléptetés a vasnton.
Collognáth
Gyula fömozdonyvezetőt, Czinder Pál,Szmrekovszky" László és Schneidler Ferenc moz
donyvezetők, Szeiffert János almozdonyvezelőt
és Molnár:János előttttől a szombathelyi üzletvezetöség folyó évi május hó 1- tői számi. tólag előléptette.
- ' - K e r e s n e k egy tolvajt Lethold János,
Szabó Istváti szentgáli marhakereskedótől a
celldömölki vasúti állomáson ellopott 1700 K-t
és azzal meg.epeit. A c e n d ő r ü k elfogtak
Czellben egy olyan embert, aki hasonlított a
tolvajhoz, de tiltakozására eleresztették.
Sertésvész. Sümegen a. sertésvész oly
mérveket öltött, hogy miatta a vásárokat be
szüntették.
•
Kérvény a királyhoz. Egy. öreg j ó
baloz.samegyesi iparos egyenesen a királyhoz
intézett kérvényt, amely a kabinet-irodából a
sárvári főszolgabíró utján érkezett vissza,
hogy az a • félnek« kézbe.-ittessék A kérvényt
Foki János .veterán iparos küldte be, amely
szó éV-hetO szerint igy hangzik: •Bab.zsaMegyes, március 30-án. Fö'séges Királyunkat
a drága menyei atya éltesse sokáig "én a"
Fölséges királunkkal egy napon egy holnapon
szülelem 3C ban augusztus 18-án délután-'3.
órakor. — 57-ben mikor Fölsége.- királyunk
a körutazást tette, jelen voltam a tiszteletén,
Körmenden volt szerencsém Fölséges kiralutikat szemetesen látni én, — mind
szegén
elagot asztalos iparos mama munkaképtelen
vagyok, bár 6 éve hogy a fölséges isten v i 
seli gondomat, meg jólelkű emberek táplálnak,
nincs nekem senkim, mint az a fölséges is
ten aki teremtet, bocsájson még Fölséges
királom, hogy czeiuzaval írtam, mert a ke
zeim remegnek, kérem a Fölséges királunkat
ezt a bizonyítványt visszaküldnni, mert máma
ez a keuyéi keresőm, csolkulom kegyes ke
zeit Fölséges királunk, maradok hű alat va
lója a sirig a fölsiges isten iltese sokáig
Fölséges királunkat ne feletkezzék el erül a
szegén öregrül Foky János Balozsamegyes
Vas m. utolsó posta.«

tekintetében a fürdőző és nyaraló közönséget
érdeklik. A diszes kötet részletesen illusztrálva
ismerteti a magyar fürdőket, gyógyhelyeket,
nyaralótelepeket, szanatóriumokat, viz- és
magángyógyinlézeteket, nemkülönben a hazai
ásványvizeket. A pompás díszmunka szerkesz
tője valóban megérdemli a legteljesebb elis
merést ezen hazafias vállalkozásért, mert a
Magyar Fürdőkalauz hivatva van arra, hogy
a nagyközönség élőit helyes világításban mu
tassa be a magyar fürdőket és ezáltal gátat
vessen a magyarságtól a külföld fürdőibe és
külföldi ásványvizekért kiözönlő sok millió
nak. A diszmüvet, mely határozott nyeresége
irodalmunknak, ajánljuk figyelmébe a für
dőző közönségnek, mert ezen a maga nemé
ben egyedülálló munka tüzetesen i-merleli a
hazai fürdő- és ínrrásviszony. kat. Az ilyen
munka valóban megérdemli, hogy a -fürdőés forrástulajdonosok támogassak, hogy minél
szélesebb körben terjeszthessék » hazai für
dőket és ásványvizeket. A Magyar Fürdő
kalauz elhelyezett a vasúti és hajófülkékbeii,
várótermekben, szállodákban, kávéházakban,
vendéglőkben, orvosoknál, fogorvosoknál és
kaszinókban, nemkülönben inegküldeteU a
gyógyszerészeknek is. Megrendelhető a Ma
gyar Fürdőkalauz kiadóhivatalában, Budapest
VÍ. Eötvös utca 3ö.
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Gábor szentgotthárdi ügyvéd, munkapárti je
lölt érdekében. Egyes állításai és kifakaddsai
nagy föltűnést keltettek Vasváron és vidékér.
— Hát bizony sok minden megtörténik ilyen
kor s ki hinné, hogy intelligens emberek,
akiknek éppen az izgalmas időben kellene
higgadtságukkal és tapintatosságukkal j ó pél
dával elömenui, szintén elragadtatják magu
kat, mint pl. Felsőszentiván községében, ahc!
a mult héten Szukics István tanító és Berger
Antal kaplan éjjelenkint letépték a munka
párt plakátjait. Egyik éjjel is a kisbíró h á 
zának faláról kezdték tépdesni a plakátot
ami ellen a kisbíró tiltakozón, majd szóvál
tás közben egy revolverrel kilőtt az ablakon:
A golyó a tanító lábát érte s súlyos sérülé
sével a kórházba szállították. — A cucilisták
ugyancsak szépen adják jelét politikai erettségöknek. Van keleté a záptojásnak,a kőnek,
a vasbotnak, az ablakbeverésnek, fütyülésnek,
sípolásnak — és az ilyen emberek mondják
magukról, hogy hazátlan bitangok! Ezek kö
vetelik az altalános, titkos szavazó-jogol;
re.-zt kérnek az ország kormányzásában, a
nemzet sorsának intézésében, akik a szerte
lenségnek, az erőszakosságnak, a türelmetlen
ségnek, a zsarnoki jellem kicsapoiigásaina!
a hatalmaskodasnak, az igazságtalanságnál
az elfogultságnak, a tudatlanságnak, a mér
téktelen gyűlöletnek nap nap után olyan pró
báit adjak, hogy őket kiváló államférfiak,
politikusok és tudományos egyének tisz'ára
veszrdelmeseknek taeianak. Hát az a néhány
egri jogasz, aki gróf Zichy János minisztert
diadal-ulian záptojas-dobálással i-ztelte mé
nem bújik el szégyenében?

Krónika. Lapunk kedves olvasóinak
akarunk szívesen szolgálni, amidőn krónikán
Dianna vadászatra ment,
kat tárgyi'agosai , minden politikai vonatko
Igy kívánta az ősi rend
zás nélkül, összeállítjuk. Ez. kötelessége is egy
hírlapnak, amely a társadalom szolgálatában
A fagy s a szél arcát kimarta,
á'l. Lapunk ehösorbau városunk es járásunk
Nem volt mivel — nem ápolhatta.
közérdekeiben á l l sorompóba; de amellett a
A mai kurbau más a nóta,
bei 'lünkéi közelebbről érintő és érdeklő hí
Krémet használ a nő azóta
reket közölni, a mozgalmakat és esemény
• Remek lesz tőle keze, arca. —
ket fikye'emmel kis m i , kizárva minden párÉs üiana ha felébredne,
toskod-s. st'i., fölaiht.ltmfciiak i-merjük. Eze
ket f é l r é r t é í T s félremagyarázás elkerülése
Maga is Diana krém. t veiine.
végeit megegyezni tartottuk. — A körmendi
Iskolaügy. A Vendvidéki Magyar Köz
kerületben a kormány)ait képviselőjelöltje,
Kozma Andor f ö l v e t t e a keztyüt a független művelődési
Egyesületnek
Muraszombatban
be, r-flrck Lajossal szemben. Járja a közsé megjelenő hivatalos közlönyében Kozma Imre
geket é s h i v e i ünnepléssel fogadják. Igy a az iskolák államosításé-ól mondja el nézeteit
mikor Pinkamindszenten programmbeszédében
a munkapárt elveit ismertette, Lelovics Gyula melyekből, — habé- nem mindenben tartunk
ottani plébánosnak volt vendége; koriesutjá- vele — kiemeljük a következőket: Minden
ban Hetyey István, Babos nyug. tábornok és becsületes mag/a* ha-afinak leghőbb óhajtása
Czedera Mátyás pinkaszentkirályi plébános erőssé, hatalmassá tenni a magyar fajt, a
kisérték. Beck Lajos pártja azonban szintén magyar hazat. E cél elérése érdekében föl
sikra á'lotl és erősen bizik. Arra a hírre,
kell használni minden eszközt azoknak, akik
amelyet Szómba helyről eresztettek szét, hogy
az Őrségben oly nagy volt a lelkesedés, nemcsak beszélni, de térni is akarnak a ha
mintha aZ emberek Tisza gróf elvonulása záért valami Nincs szándékomban politizálni,
után azt a szőnyeget, amelyen a gróf állott
de hogy fejtegetéseimet világossá tegyem,
megcsókolták volna, sokan fejüket rázták; de
t , n , , y politikai vonást be kell vennem
hál sok minden megtörténik az. ég alatt —
A magyar nemzetnek oly szerencsétlen
A répcevidéki hirlap téves információ alap
ján írhatta, hogy Sárvárolt ö l képviselőjelölt helyzete van. hogy két nagy,' egymás éleiére
van, mert mi eddig estik háromról tudunk:
Eljegyzés. Németh Andor jánosházai Széli Ödönről, aki munka- vagy's kormány törő népfaj közé ven beékelve. Nyugatról a
kántortanító eljegyezte Magdics Hudolf jános párti, Huszár Károly néppártiról és Szai'- germán elem ak--» keletre jutni: e l ő kultu
rális eszközeivel töri ez utat, hogy azután a
házai vendéglős bájos leányát Rozikát.
mayer János'vasvármegyei niczk< plébános,
nyelvét is meghonosítsa s a keletet minden
függetlenségi
48-as
képviselőjelöltről.
•—
Esz
Járvány
Keresztáron,
tietek ó t a
téren hatalmába kerjtse, keletről pedig akulterházán
Molnár
János
prelátus
néppál
o
vi
Járványszerüleg fellépett kanyaró miatt Kezérlérfiu lépett fel ismét, aki egyik szombat ti"-éhes nyers erővel és ebből kifolyólag a
reszturon az iskolát bezáratta az iskolaszék. helyi újságban arról adott ki bizonyítványt,
jövőre való kilátással, a szlávok nyomulnak
A •Fürdők Könyve-' - « y hézagpótló hogy Huszár Károly nem zsidó. — Sopron
nyugal-a Mivel e ket népfaj egymás érdekeit
díszmunka, mely a nagyközönségnek ép ugy. ban Csizmaria Endre 4!- es ijggetlenségivel
veszélyezleli, hát ellensége egymásnak. Miránk
mint az orvosnak nélkűlözhetlen, a »Magyar szemben, mint már említettük-, báró Soly|_magye'nkra ö t ama jjlép, nemes hivatás
Fürdőkalauz • ^rodjkjriavtea -hagyta et * me- ^-rrrossy-Ödön -munkapárti Jépett Jet,-de -ez
nagy fába váfcta fejszéjét, mert a hazafias hogy a békének védbástyául szolgáljunk De
pókban a sajtót. A rendkívüli díszesen kiállí érzelmű »poncichterék« nem engednek a
sajnosán kell tapasztalni, hogy e hivatás teltott figyelemre méltó mű Erdős Józsefnek, a 48-ból. — Dgy látszik, a vasvári helyi hir
j jesitése mily nagy veszélylyel j á r nemzeti
hazai fürdöügy egyik legalaposabb ismerője lap politikai lappá lelt és mnlt vasárnapi
i létünkben. Az előretörő német kultúra veszé
— és előharcosának szerkesztésében jelent számában a néppárti Buzáth Ferenc képviselő
lyezteti a mi kultúránk nemzeti jellegét, a
jelölt
és
különösen
Egyed
páter
és
plébános
meg és tartalmazza mindazon tudnivalókat,
ellen kíméletlen harcot indított dr. Varga szlávok pedig egyre másra olvasztják be maamelyek a magyar fürdők és nyaraló-telepek
E
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"gukba azokat a magyarokat, akiket közéjük
húzott a sors. Mármost e kettős veszedelem
között mi módon lehet nekünk magyaroknak
biztosítani fajunk fönmaradásat, ha nem az
"által, hogy megerősítjük öumagunkal kulturá
lis és gazda.-a^t fegyverekkel a küzdelmek
ellen? Anyagi erőkre kell szert tennünk,hogy
az idegen befolyástól függetlenek maradhas
sunk és élhessünk: színmagyar nemzeti kul
túrát kell bevinni az ország legelrejtettebb
. zugába is, hogy a beolvadás ellen megvédjen
bennünket a magyar kultúra révén kifejlődőn
erős Öntudat, hazafiúi érzés.
E i élt pedig egyedül az az eszköz szol
gaija, melyet e lap évek óta lankadatlan buz
galommal hirdet. - - Pártoljuk a magyar
ipart! Államosítsuk az iskolákat! Az első a
társadalom föladata, a második a kormányé.
Ha az állam minden faluban fölállítja isko
láját, akkor a magyar állam minden' egyes
tagja már kis gyermek korától kezdve áilambü
szellemben neveltetik, megtanulja a magyar
nyelvet s kifejlődik benne a magyar állam
hoz, a magyar fajhoz való tartozás tudata.
Ha pedig ez megvan, nekünk több nem kell,
nem óhajtjuk mi elnyomni a nemzetiségieket,
nem akarjuk mi megfosztani őket az anya
nyelvüktől, csak meg akarjuk tanítani őket a
magyar nyelvre is. csak magyar hazafiakká
akarjuk őket tenni. Hogy azután ők magán
életükben minő nyelven beszélnek, ahhoz a
magyar államnak épugy nincs köze, mint
ahogy nem törődik azzal, hogy ki minő
vallású.
Régi időben fegyver hódította meg e
hazát, ma a kultúra tartja meg. A kultúra
munkásai époly nagy és szent hivatást töl
tenek be, mint a honfoglalók. Ha ezeknek a
tárnoknak az állam megadja a gondtalan
anyagi megélhetést, akkor ők az iskolán kívül
társadalmi téren is ugyanazt a hivatást fog
jak szolgálni, amit az iskolában, a tanító ily
nemű ténykedésével megnyeri a nép bizalmát
s ennek alapján módjában áll azt mindenkor
magyarbarát érzületre hangolni és ellensú
lyozni a pánszláv és a német >Schulverein<
működését.
Ha ez a kormány a gazdasági külön
válást nem akarja, vegye föl programmjába
az iskolák államosítását. A nemzetiségiek a
kormány mellett vannak, tehát van kilátás a
velők való együttműködésre, a nemzet előtt
pedig be fogják bizonyítani, hogy ők is ma
gyarok, habár nem követelik az Ónálló bankot.
Kozma Imrének e hazafias érzelemre |
valló szép eszméjével érdemes lesz a társa- .
dalom legszélesebb köreiben is behatóan fog- |
lalkozni: a magunk részéről csak azt jegyez- i
zük meg, hogy a maeyar tanitásnyelvü hit- I.
felekezeti és községi n ' , kólák épen oly '
hazafias, magyar nemzeti missziói végeznek, |
mint az állami jellegűek.
Fizetésképtelenségek. Különösen ke- j
reskedelmi köreikben keltett föltűnést Kohn !
"~testvértk~0unaföldvár"kézmilárukeresked8^g
fizetéseinek megszűntetése. Az összes passzíva
31 v!.900 koronát tesz, ezzel szemben az aktívák
körülbelül 126.000 koronát tesznek ki.— Römer Lajos Kaposvári kézműáru-kereskedő is meg
szüntette fizetéseit. A tartozás összesen 91.000
korona, ezzel szemben az áruraktár körülbelül
36.000 korona.

CSAHNOKs
Lemondás.
bemondtam én már terólad

százszor.

HerVadó ősszel, ie/élhuháskor;
De. ha tapasz jött lujiló" Virággal
S a bimbós ágról zengő madárdal
Szállott felém: a széfem

feléledt.

HéV szeretettel újra tiéd lett
És amit ősszel el cl feledtem. "
Mire taVasz lett. újra szerettem.
Ez a lemondás, — mostan ugy é r z e m , —
Már az utolsó. És hogyha lésjen
Bimbó, Virág, dal felujulása,
HerVadó ősszel s z á z elmúlása:
Az én szivem már nem fog szeretni,
Én nekem nem lesz már mit temetni.
Csak azt az egyet, érzi a lelkem,
Hogy egyszer — régen — én is szerettem.
NOVAK PÁb.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonaink, jóbarátaink, ismerőseink és a cell
dömölki vendéglősök ipartár
sulata igeit tisztelt tagjai, kik
felejthetetlen Térjem, illetve
atyánk halála alkalmával rész
vétükkel, koszorúkkal a a te
metésen való megjelenésükkel
mély
bánatunkat
enyhíteni
igyekeztek, fogadják ez uton
— érzelmeik nyilvánításáért —
hálás köszönetünket.
Özv. Bálint Istvánné
és gyermekei.

OZLETÁTHELYEZÉSI
Tisztelettel hozom a nagyérdemű
közönség b. tudomására, hogy Celldö
mölkön, a Kossuth Lajos utczában
Simon féle hasban levő'

uri

szabó-üzletemet

ugyanazon házban, a Mayer-féle fűszerkereskedés helyére helyestem át. Mi
dőn ezt a n. é. közönség szives tudo
mására hozom, egyszersmind kérve az
eddigi szives pártfogásukat továbbra is.
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A legújabb tavaszi é l nyári szövet
minták megérkeztek, melyeket ktfánltra M
bemutatok. . . . . . ' .
Készítek remek szabásn polgári-,
papi- é s egyenruhákat legelegánsabb ki
vitelben. Olcsó áron.

.

Tisztelettel
NÉMETH LÁSZLÓ

Nyomatott DinkgreveNándor villamerőre berendezett könyvnyomdáiéban. Celldömölk.
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