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Szerkesztősei és kiaáókrratal: 
Báakarw- Nándor könyvnyomdája Celldömo** 
ide Hüézendők a szellemi reszt illető közleménye., 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Á nők joga. 
i 

Egy legújabb telegramm hozza 
Krisztiániából, az északon fekvő hegyes, 
havas, aránylag gyéren - lakott , de mű-
vélt népességű Norvégia fővárosából, a 
következő hirt: »A stor hing ( n o r v é g ! 
képviselőház) alkotmáhyreform-bizott-
sága azt indítványozta, hogy a nőknek 
eddig korlátolt választójoga terjesztes
sék ki, ngy, hogy a nőket egészen azok 
a jogok illessék meg, mint a férfiakat. 
A storthing többsége ennek a reform
nak biztosítva van. 

Újságolvasó nép vagyunk; tisztelt 
olvasóink bizonyára figyelemmel kisérik 
a nők mozgalmát az u. n. teljes nő-
emancipáció érdekében. Nálunk, köztünk 
is vannak az eszmének lelkes hivei é s 
jeles harcosai, de különösen az angol 
és francia nők küzdenek- elszántsággal 
érte. itt-ott, például Finországban már 
sikert is értek el, ahol nők is ülnek a 
parlamentben, mint országos képviselők. 

A >nők választójoga< a szó szo- j 
ros értelemben politikai kérdés volna; 
mi azonban azzal csak mint társadalmi 
családi é s erkölcsi tárgygyal foglalko

zunk, hisz a mi kedves olvasóink na
gyon jól tudják, hogy sxerény lapunk 
éppen azt tűzte ki egyik céljául: váro
sunk és járásunk közérdekeinek eme
lésén kívül a társadalom és a közer
kölcs ápolásának és fejlesztésének ne
mes munkájában közreműködni 

A tárgy nagyon érdekes. Napiren
den van hosszú évek óla. 

Körülbelül egy éve, hogy hazánk 
székesfővárosában néhány napig időz
vén, a jó sors egy előkelő társaságba 
vitt, amely a többi között >a nők jogág
ról vitatkozott. A szép és mondom elő
kelő társaság, melynek irodalmi téren 
is sikerrel működő nő-tagjai is voltak, 
egyhangúlag a nők jelenlegi • c seké ly , 
jogának kiterjesztését állapította meg, 
de hogy hogyan-mikép, merre-meddig 
kiterjesztőleg: a vélemények arra nézve 
nagyon eltérők voltak. Mivel pedig az 
eszme már egész irodalmat képezett 
nálunk magyaroknál is, hivatkozás tör
tént néhai Bognár Zsigmond híres egye
temi tanárra, aki mint „az erkölcstan 
filozófusa" elsőrangú tekintély volt a 
nők választójogának kérdésében- is. Ü 
éveken át behatóan foglalkozott ezzel az 

ideával és főleg a kilencvenes évek kö
zepén kellelt országszerte figyelmet egy 
arról irt értekezése, amelyben az »asz-
szony történetét a haladás egy hullá
mán keresztül* röviden, tömören, ve
lősen és rendkívül érdekesen adja elő. 
Ebből az előadásból a következőket 
jegyeztem föl: '•„'. 

A reálizmus végtelenül kedvez az 
alkotó részeknek. E z a szétmálás kora. 
De mi sem mállik annyira szét, mint 
a család, mert a férj tekintélyét az asz-
szony veszi át s igazi nyugalom, csend, 
béke csupán az olyan családban lehet
séges,, melyben engedékeny a férj. Az 
erős akaratú férjek ilyenkor kiállhatat
lanok és ezer panaszra adnak okot. Az 
ilyen családban hiányzik minden ben-
sőség, édes melegség. Nem csak az asz-
szony kárhoztatja férjét, hanem az e g é n 
atyafiság is ellene fordul, öt tartják 
minden baj forrásának, sőt ha válópörre 
kerül a dolog, bizonnyal ő vészit, őt 
ítéli el a bíróság tartáspénsre, mert a 
reálizmus bűnnek, hibának tartja a férj 
erős akaratát. A tekintély képviselőjének 
csak azt szabad akarnia, ami tetszik a 
részeknek. 

A falusi nép védelme. 
Af 0. M. G. £. szociális bizottsága ülésén felolvadta 
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Nem marad más hátra, mint a ré

szeg állapotban elkövetett jogsértő cselek
ményt, mint külön deliktumot és részben 
eltekintve belső tartalmától, büntető szankci
óval ellátni. Például teljes részegségben elkö
vetett testi sértések azoknak fokához képest 
egy évig terjedhető logházzal, halálokozás 
esetén két évig terjedhető börtönnel lennének 
büntethetők. 

Az olasz büntetőtörvény, eltérőleg a 
némettől, a részegséget nem veszi többé védő 
szárnyai alá. A szándékosan, akár a kivitel 
kőnyitése, akár mentség szerzése végett elő
idézett részegséget a 48. §. utolsó bekezdése 
értelmében . egyáltalában nem, a szokásos. 
részegséget pedig csak a büntetés mértéké
nek kiszabásánál veszi figyelembe. A beszá-
mithatóságot csak a véletlenül beállott teljes 
részegség zárja ki. — S — 

New-York állam büntetőtörvénye szerint 
a részeg állapotban elkövetett bűntett e kö
rülménynél fogva sohasem eshetik enyhébb 
beszámítás alá. Ezzel ellenlétben a magyar 
biiói gyakorlat a részegséget állandóan és 
következetes enyhítő körülmény gyanánt szokta 
figyelembe venni. 

Annyit a saját tapasztalásainkból is 
megállapíthatunk, hogy a magyar törvény 
enyhesége és enyhe alkalmazása az életben 
máris sajnos eredményre vezetett. Átment a 
köztudatba, hogy az ittas bűnözőt kevésbbé 
szigorúan sújtja, sőt néha futni engedi esnem 
egy, a bűntettre elszánt alak azzal a tndattal 
issza le magát, hogy a pálinkában a legjobb, 
legbiztosabb és legolcsóbb védőügyvédet fo
gadja magának. Ez a köztudat szintén hozzá
járult az erkölcsök elvadulásához és a köz
tekintélyek megrongálásához és ez a tünet 
szoros kapcsolatban áll a korcsmázásnak már 
előbb említett antiszociális hatásaival. 

Nem kalandoztam tehát el mésszé tár-
Jjrramtól, midőn a büntetőjog terén kívánatos 

reformot is vizsgálódásaink és határozati ja

vaslatunk körébe vontam. Okvetlen szűkség 
van arra, hogy a büntetőtörvénynek idevo
natkozó rendelkezései változást szenvedjenek. 
A teljes véletlen ittasság kivételével a részeg
séget a beszámítást kizáró okok közül ki keit 
küszöbölni. A teljes részegségben elkövetett 
b ü n t e t t e k és vétségek a kísérletnek megfelelő 
mértékben külön deliktum gyanánt legyenek 
büntetendők, az ittasságot pedig mint enyhítő 
körülményt a bíró ne vehesse figyelembe. 

Összefoglalva az elmondottakat, az itt 
következő határozati javaslatom ajánlom a t, 
szakosztálynak elfogadásra. 

L Az OMGE szociális szakosztálya a 
falusi népnek a szeszivas és korcsmáz ás ve
szélyei ellen való megóvása érdekében sür
gősen szükségesnek tart)*: : ' 

a) a korcsmareriatartási szabályrende
leteknek szigorítását, amelynél fősuly helye
zendő a korcsmárosok egyem megbízhatósá
gára és a falusi szövetkezeteknek a korcsmai 
engedélyek kiosztásánál való előnyben része
sítése; 



Évtizedek óta a családon kívül is 
nagj j>efolyásra l < > t t e k ^ r i a nők. ügy 
látszik, legelőször Amerikában jelentke
zett ez a befolyás, A sok férfi beván
dorló nehezen kapott feleséget, ugy. 
hogy még a hatvanas évek elején is 
megrohanták a hajókat, melyeken nőket 
szállítottak és nagy Ígéretekkel osztoz
kodtak a zsákmányon, akiket természe
tesen meg kellett beesiilniök. Valóban 
az amerikai nők némely államban ki
váló politikai jogokra tettek szert. 

(Folyt- köv) 

Mult és jövő. 
Irta: • a. 

Hiába állitnók, hogy a tudomány, 
a felfedezés nem az emberiség javára 
szolgál, mert míg a felfedezőnek, a 
tudósnak egyéni hiúságát emeli, addig 
legjobban a humanizmus szolgálatába 
szegődik. Hiába tagadnók le, hogy a 
szocializmus csak utópia, egyéni érde
kekel szolgáló tömeg [analizálásából 
áll, addig mindannyian elismerjük ha
talmát és törekvéseit és még a legna
gyobb anliszociálista is önkéntelenül a 
természet véletlen akaratából annak 
áldoz. Ki gondolhatta volna ezelőtt 100 
évvel, hogy a gépeket romboló angol 
munkások egyesülele világot igazgató 
egyesületté válik. Senki, még maguk a 
vezérek is csak az anyagi kár keresz
tülvitelével akarták a munkások sorsát 
jobbra fordítani. Mindent csak praktice, 
semmit theorire nem vallottak. De ki 
remélhette volna ezelőtt még csak 150 
évvel a fehér rabszolgák — jobbágyok 
úrrá, függetlenné való tételél. És ma, 
megvetéssel fordulunk el, a törvény 

szigorúan bünteti azt, ki szolgáját, kí 
csak oly szabad ember mint gazdája, 
megengedett határon tul sérti vagy 
bántalmazza. De minden megváltozik 
és az idők folyása az emberi ész jólel-
küségét fokozza. Az intelligens nemze-

j tek sokkal könnyebben észreveszik a 
I nyomort és oly bánatos támogatásban 
, részesítik a szegényeket, amily életmód

ban ezelőtt 100 évvel még a gazda
gabbaknak sem volt részük. Megválto
zott minden" és ma a munkás nem 
anyagi kárral, hanem anyagi károso
dással sújtja az őt kellőkép nem hono
ráló munkaadót 

Ma ur a gyárimunkás és a vész-
jelzósip hallatára becsavarja a csavaro
kat, megállítja a gépet, abbahagyja a 
munkát, odaáll a gép mellé, mintha 
mondaná: .Istened vagyok, akkor fogsz 
megindulni, mikor én akarom". A pro
letár munkás ma szabályokat csinál a 
munkaadójának és ő köteles engedel
meskedni, mert különben állhat a gyár 
hónapokon keresztül. 

Uj munkásokat nem kap, mert a 
munkások véd és dacszövetsége lehe
tetlenné teszi ezt és maguk a munká
sok károsodnának, ha boykot alatt levő 
gyárhoz munkába állnának. Nem tűr
nek halasztást, haladéktalanul jogokat 
követelnek. Csak egy év előtt kövelelték 
Németországban a textilipar egyik ágá
nak munkásai a vasárnapi munkaszünet 
melle még a hétfői napot is, de emellett 
a rendes hetibért minden levonás nél
kül és a gyárosok kénytelenek voltak 
beleegyezni. Szagát vették ennek az 
osztrák textilipar ugyanazon ágának 
munkásai és ők is követelték a hétfői 
napot. Persze a munkaadók nem adták 
meg és a munkások sztrájkba léptek 

b) a korcsmák, az italmérések számá
nak állandó és következetes apasztását; 

c) a korcsmai hitelnek teljes eltiltását; 
d) vasárnapokon és egyéb munkaszüneti 

napokon a korcsmák bezárását; 
e) ama káros szokásnak megszorítását, 

sót tilalmak utján való fokozatos megszünte
tését, hogy a gazdasági cselédeknek és ni. l i 
kasoknak fizetés vagy jutalom gyanánt pálinkát 

• .szoktak kikötni és kiszolgáltatni; 
I) intenzív akciót abban az irányban, 

hogy a népoktatás tényezői a népet necsak 
az alkoholizmus veszélyeiről, hanem a leküz
désére alkalmas eszközökről is kioktassák s 
azok használatára buzdítsák; 

g) kívánatosnak tartja társadalmi moz-
alom megindítását oly célból, hogy a gaz
dasági munkások bérét lehetőleg hétközben 
fizessék; 

h) ~ közművelődési intézeteknek és nép
házaknak fölállítását oly célból, hogy ott a 

falusi nép a munkaszüneti napokon megfelelő 
szórakozáshoz "és a szesznek üdvös batásu 
pótszereihez juthasson. 

I I . Sürgősen szükségesnek találja a szak
osztály az 1878. évi V. ta-nek, különösen 
ezen tc. 90. és 89. §-ának reformját, illetőleg 
kiegészítését a következő rendelkezésekkel: 

a) a beszámítást kizáró ok gyanánt a 
tettes ittassága csak akkor szolgálhat, ha az 
ittasság teljes volt és lettes hibáján kivül 
állott elő; 

b) mindeu egyéb esetben a teljes ittas
ság állapotában elkövetett büntettek és vét
ségek büntetése a 66. §-ban foglalt rendelke-

-j-zéseknek-meglololooo erahandő tíf — 

c) a nem teljes részegségei a bíróság 
enyhítő körülmény gyanánt csak oly esetben 
vehesse figyelembe, amidőn bizonyítva van, 
hogy az ittasság előidézése körül a tettest 
gondatlanság nem terheli. 

19 szám 

és amit el lehetett volna békés uton 
intézni, odamérgesitették, hogy a mun
kások hat-bét hónapon keresztül sztráj- -
koltak és anélkül, hogy az egész idő 
alatt egy fillérnyit dolgoztak volna, mégis 
elégséges pénzűk volt és urasán éltek. 
Természetes a gyáros engedett és kö
veteléseik teljesültek. 

De honnan tudtak a munkások 
oly hosszú időn keresztül - megfelelő 
pénzt előteremteni ? Kaptak a munkások 
nemzetközi pénztárából. Az a kis egye
sület, mely Angliában a munkásoknak 
követeléseik teljesítése céljából, a gépek 
összetörését,. a gyárak megrongálását 
tűzte ki, belátta, hogy ily formában a 
munkások úrrá nem lehetnek, hanem 
a legszükségesebb egy munkásbiztositö 
pénztár, melynek feladata leend a mun
kából kiállottakat megfelelő segélyben 
részesíteni. 

És amit az angol ész kigondolt, 
azt két német gyáros Engels és Marx 
két. hatalmas elvbeli szocialista agitációja 
folytán az egész világ gyárimunkásai
nak hatalmas egyesületévé vált. Behá
lózta a kulturvilágot és -bevonta oda a 
munkások millió és millióit és a mun
kások fillérjei teremtették meg a mun
kásokat segélyező egyesületet tradetuniont 
Ez egyesületbe tartoznak a világ ösz-
szes kultur nemzeteinek munkásai és 
ezeket egy központi iroda irányítja, 
amelynek az országok fővárosaiban 
egy-egy irodája van. Ezen irodák'fel 
vannak osztva különböző szakcsopor
tokra és amely csoport sztrájkba lép, 
az bejelenti az iroda vezetőségénél és 
már 'intézkedve is van, hogy segély 
esetén a központi irodából megfelelő 
pénzsegély érkezzék. Hogy mily hatal
mas egylet, az összes munkásokat 
éveken keresztül el tudná tartani sztrájk 
esetén. 

Kimondhatatlan erős várbástya a 
munkásosztály és épen ezen erősségére 
támaszkodva részt óbajt venni az or
szágokat igazgató dolgokban is Választó 
és választható jogot akar és a nyugati
művelt nemzetek meghajolva ezen sze
gén; és mégis hatalmas intelligens tö
meg alőtt és a beleszólási jogot meg
adta. • ' 

Nem vitatható el tőle, hogy értei-
miség tekintetében hatalmasan felül áll 
a mezőgazdasági, munkáson .és olt,ahol _ 
szerét ejtheti ir, olvas állandóan tanuT 
is. Hisz tudott dolog, hogy az angol és 
amerikai munkás, ahol vasárnap a mu
latóhelyek is zárva vannak, felolvasá
sokra megy el és gyakran valóságos 
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tudományos vitát produkálnak a felol
vasást tárta egyetemi tanárral. Csak igy 
ejthette módját a jelenlegi angol mun
kásügyi miniszter is, hogy az egyszerű 
munkásból a tudásával a jelenlegi ma
gas polcra jutott é s az angol király 
legkedvesebb embere lett. 

Minden modern állam agy alkotja 
meg törvényeit, mely a társadalmi szo
kásoknak és szociális kívánságainak leg
jobban megfelelnek és a civilizáció eló-
nyomulásával az individuális érdekek 
csak némikép lesznek kielégíthetők, 
mert psichologiailag. egy táborba kell 
haladni a társadalmi humanizmus fel-
segitésére, hol mindnyájan egyért é s 
-egy mindnyájankért él. 

H I R E K. 
Balikó Lajos kő

szegi á g h. ev. lelkészt f. hó 8-án iktatják 
be ünnepélyesen uj állásába. 

A búcsúsok Megírtuk, hogy a tavaszi 
búcsújárás kezdetét vette. A nagyobb csopor
tok közül az idei évben az egyik tegnap ér
kezett meg Mór községből, mintegy 500 tag
gal. A legnagyobb bucsujárási napok még 
csak ezután következnek. 

Eljegyzés. Reisinger Izidor (Jánosháza) 
eljegyezte Lővingér Gizella kisasszonyt Sopruu-
Vágról. 

Táncmulatság. A csőngeí őnk. tűzoltó-
egyesület f. hó 15-én a Korona-vendéglőben 

' táncvigalmat rendez. Kezdete délután fél 4 
órakor. " "* 

Választók névjegyzéke. Az ország
gyűlési képviselők választóinak 1911. évre 
érvényes névjegyzéke elkészülvén, a község
házán közszemlére tétetett k i ; 8 napig lesz 
betekinthető. 

Megtagadott állanuerjély. A v a l l á s és 
közoktatásügyi miniszter a kámi iskolaszék 
lanitó korpótlék engedélyezése iránti kérvé
nyét azzal küldte vissza, hogy az ex-lex miatt 
eznttal a kérelmet nem teljesítheti. 

Iskolalátogatás. A dunántúli evang 
egyházkerület felügyelője: Véssey Sándor és 
a kerület nagy tudományú püspöke: Gyurátz 
Ferenc a mult héten több napon át Felsőlö-
vőn az iskolákat megvizsgálták. 

Vasnü tisztek elólepése. Május l é n 
az idén is sok vasuü tiszt lépett elő, így: a 
VII. fizetési osztály 2-dik fokozatából az 1-ső 
fokozatba: Neupor László Celldömölk. A VIII. 
fiz. oszL 3. fiz. fokozatából a 2. fokozatba 
Gaudalovits János Celldömölk. A IX. fiz. oszt. 
2. fis. fokozatából az 1. fokozatba Wunschbach 
Dezső Sé ' vé ' . A IX. fiz. oszt 3. fi', fokoza
téból a 2. fokozatba Erdélyi Gyula Sárvár és 
Gömbös Ferenc Celldömölk. 

Int életbe a 1910/1911. iskolai évre. Az I 
osztályába fölvétetnek ' oly épteslO tanulók 
akik 14. életévüket betöltötték, de 18 évesnél 
nem edősebbek és auyi előképzettséget igazol
jak , amennyit a középiskola négy osztályának 

elvégzése nyújt Egy-egy oszb 
30 növendék. Van 26 teljesen ingyenes, 33 
féldijas hely és 1800 korona készpénzbeli 
ösztöndíj. A szabályszerűién fölszerelt kérvé
nyek 1910. évi május hó 81-ig az intéztt 
igazgatóságnál nyújtandók be. Az igazgatóság. 

Elhányt házaspár. Tóth István ger-
gelyi földbirtokos, neje f. hó 2-án 73 eves 
korában meghalt Mint értesülünk az özvegy 
férj, aki két évvel volt idősebb elhunyt ne
jénél, ugyanennyi nappal élte csak tul nejét; 
nem tudván nélkülözni annyi évtizeden át 
szeretelt nejét s a megszokott páros életet, 
2 napi bns özvegység után lelke követte ne
jét oda, ahol örök az élet és az együttlét 

Eb-adó. Amilyen rigorórusan követelik 
az ebadót, olyan szigorúan is büntetik azt, 
aki ebbéli adótartozását le nem szurkolja. Az 
uj ebadú pediglen most már nem ugy szét, 
mint a régi. Nagyjában ngyan a szöveg egy 
és ugyanaz, csakhogy egy numerust benne 
megváltoztattak, L i . i 2-őt 3-ra, ami azt 
jelenti; Hogy ezután egy kutyáért nem kél, 
hanem három pengő koronát kell lefizetni 

Hulla a Rábában. Csönge mellett a 
Rábában egy hullát találtak, akinél egy ka-
tonakönyv volt. A szerencsétlen ember neve 
Vámos János, kölkedi lakos. A boncolás meg
állapította, hogy a halált fulladás idézte elő. 

k bobai önk. tüzolto-egylet f. bó 
16-án a vendéglő helyisedében felszerelései 
gyarapítására világpostával és műkedvelői 
előadással egybekötött táncmulatságot rendez. 
Kezdete délután fél 4 órakor. Belépődíj sze 
mélyenként I. hely 12" K, II. 1 K. Színre 
kerül a »Tu!onc«. 

Uj kárpitos- ázlet. Qétey Imre váro-
sunkban a Kossuth-utcában (Gönye-féte ház) 
kárpitos és díszítő-üzletel nyitott. 

Krónika. Még a májusi szokatlan esős, 
hideg, szeles idő sem lohasztotta le a szen-
vedélyességekel. A korteskedés folyik tovább, 
de a legtöbb helyen és a legtöbb esetben 
nem valami tisztességes fegyverekkel küzde
nek egymás ellen, hanem átmennek a sze
mélyeskedésre; gyakran meg nem fontolt 
durva szavakat lehet hallani; a modor, amely 
pedig tűkre szokott lenni ez ember lelkének 
és lelkületének, itt-ott oly visszataszító, oly 
undortkel'ő és silány, hogy éppen nem lehet 
csodálkozni azon, ha egyes komolyabb és 
higgadtabb polgárok utálattal fordulnak el az 
egész — part politikát ól. Minő az a hang, 
amelyen egyes úgynevezett szónokok az 
ellenpártot lecsepülik: az a féktelen, sokszor 
az elbizakodottság képét magán viselő és 
gyűlölségből fakadó, csúnya kifakada.-. amelyét 
más elven levő polgá-társakra szórnak? . . . 
Ez nem nemzeti küzdelem a jogokén! Ahol 
erőszakoskodást, személyeskedést, hiúságot,' 
durvaságot, kíméletlenséget és — piaci lár
mát látunk, hallunk,: ott nem a hazafiság van 
az oltáron, hanem az ön- vagy pártérdek, 
vagy mind a két érdek. — Ugy látszik, a 
rrsvári választókerű'elben élesen szembeszáll
tak a munkapartiak a néppártiakkal. Dr. 

W r T * M n i j a 1 * 1 ÉMart J b a t t É l t a j á j k j v .*g^n»hnr az előbbiek jelöltje, egyik köz-

mond.-ni és emyi bizynyos, hogy Buzáth Fe
renc korteseinek, meg őneki magának sem 
szabad tétlenül lesni a napot, ha a néppárt 
nem akar ott megbukni — Németujvárról 

csos, nyűg államtitkár nemzeti munka
programmal elfogadta a j erőltetést, de Simony i-
Semadam néppártit nem tudja kibuktatni. —• 
Szentgotthárdon Széli Kálmán ellen is akar
tak valakit függetlenségi programmal föllép
tetni; beszéllek is Polonyi Gézáról, Ballá 
Aladár, volt újvidéki főispánról, de hát egy 
Széli Kálmán ellenében és éppen Szentgotthár
don neki ugratni valakit a kőfalnak annyi 
lenne, mint éretlen heccet csinálni. — Er-
dödy Gyula gróf nyilt levelet intézett a fölső-
őri kerület választóihoz, melyben kedves han
gon és szivhez-szólón köszöni meg a válasz
tók eddigi bizalmát, kijelentvén, hogy többé 
nem vállal mandátumot Most még dr. Gueth 
Gyula ügyvédnek nincs ellenjelöltje, de ugy 
áll a dolog, hogy ha esetleg Hac'ik-Barkóczy 
gróf sem vállalkoznék, a 48-as párt minden
esetre egy tekintélyes férfiúval megy bele a 
harcba. A czelldömölki kerületben dr. Ostffy 
és dr. Marötby László párthívei jelöltjeik ér
dekében mindig ébren vannak: — A 
kőszegi kerületben Czeke. a munkapárt je
löltje, nem mehet vérmes reménységgel a 
küzdőtérre-két ellenjelöltjével szemben, mert 
Laeh.ie, az eddigi 48-as képviselő győzelmét 
a kerület számottevő polgársága biztosra ve
szi; de Scheer-Thoss Béla gróf is szorgalma
san látogatja buzgó korteseivel a községeket, 
különösen pedig a kalh. papság karolta föl 
nagy lelkesedéssel a néppéni grófot, aki a 
mult héten Vasvörösvérott az Erdödy grófi 
családnak volt néhai y napig vendége. — 
Szombathelyen Székely Ferenc igazságOgy-
miniszter még egyedül áll, de hitelt érdemlő 
éitesfllésűnk szerint a néppárt—íug—jelöltről 
gondoskodni, akit kivételeden a független 
48-asok is támogatnak Ez a képviselőjelölt 
pedig Majláth Géza gróf lesz, Majlálh Gusz
táv erdélyi püspöknek a fivére, flottbanl 
Sándor volt szombathelyi képviselő kijelen
tette a Mayer-féle gépgyár r. t. közgyűlésén, 
amelyen elnökölt, hogy nem lép föl. Ugy lát
szik, ez a kitűnő férfiú, aki eddig is a leg
jobb Ogyekezettel, ambícióval és önzetlenül 
szolgálta a hazát és élt-halt, tett-vett, dolgozott-
fáradozott a közügyért; aki csakugyan a 
parlamentba való államférfinnak és igaz haza
finak született, megcsömörlött a jelenlegi 
pártpolitikától, ö és más derék hazafiak majd 
itthon maradnak és bekerül ismét akárhány 
dagadtmellü. cifr? beszédű, hegedűszavu .szer
busz pajtás.. — Kozma Andor iró a kör
mendi kerületben szintén járja a községeket 
és szó, ami szó, ott a nemzeti munkapárton 
számos előkélő polgár támogatja; csakhogy 
dr. Beck függetlenséginek is számos hive van 
a kerületben, akit a néppárti érzelmű hon
fiak nagy része támogat — A nraraszomba 
választókerületben Bat'hyány Zsifmond t -o' 
amint most irjak, mégsem pályázik a kép
viselői állásra; szentmartoni Radó Lajos nem
zeti munkapárti jelöltnek állítólag jól állanak 
az .akciái-, noha a függetlenségiek is tömő
re'nek bizonyos Csermák nevű Ipolysági ügy
véd mellé, amint azt lapunkban már emli-

ségböl a másikba megy prögiaiuiutiesiéüet I te l tük .— • Széli Ödön földbirtokos, a sárvár 
kerület nemzeti munkapárt Jelöltje, a mult 
héten a Hegyháton: Sótonyban, Nyőgérben. 
Bejcben és Gyeiiyáoosban kezdte meg kör
útját Ajkay Zoltán kíséretében. Molnár Jáno-
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községbiró, Günlher Olivér körjegyző, aztán 
Mark István jómódú gazdaember és Németh 
István üdvözölték a jelöltet, a választók is 
higgadtan hallgatták meg a prógrammbeszé
dét és Ajkay lelkesítő szavait; de a néppált j 
meg azt állítja, hogy a Hegyhal az övé é.s 
aki ismeri a hegyhátiakat, balran.elmondhatja, 
hogy kötve kell hinni a komának. — Huszár 
Károly néppárti képviselőjelölt és támogatói 
folyton résén állanak; mait hétén a független 
ségi Szatlmayer Jáncs plébánosnak saját 
fészkében, Nicken, megjeleut Huszár Károly 
dr. Rakovszky István v. b. L- tanácsos, az 
országos központi néppárt elnöke kíséretében, 
ahol diadalkapu alatt vonultak be a községbe 
és lelkes beszédeket intéztek a polgárokhoz, 
i hihet Rakovszky, Huszár és mások Vámos
családra mentek Kapuy Károly plébánoshoz, 
a választókerület néppártjának elnökéhez, aki 
fényes vacsorát adott tiszteletökre. Szatlmayer 
állítólag betegeskedik, sőt mivel ujabbi hirek 
szerint Förster' Ottó volt képviselőnk idősb 
fia, Förster Miklós is föllép pártonkívüli 
programmal, e körülményekből sokan azt 
akarják vagy szeretnék : következtetni, hogy 
Szatlmayer János visszalép. Mire e sorok 
napvilágot látnak, majd elválik, de bizonyos, 
hogy Sárvarott nagyon izgatottak a kedélyek 
es csakúgy teremnek a cifrábbnál cifrább 
kortesnotak, mint most a sok eső után a 
gomba a Tilos-erdőben. Hogy Batthyány La
j o s gróf ur őexcellentiája miért rendelte el 
hogy ikervári kastélyára és uradalmi épületeire 
néppárti zászlókat tűzzenek ki, nem csak a 
kerületben, hanem az egész vármegyében ta-

19 szám 

ölo")o lo |u 16 |ö t o | ö |o | o |Q)" h > M g 

A K I S B I R T O K O S O K 
ORSZÁGOS FÖLDHITELINTÉ
ZETÉNEK GYŐRI KIRENDELT 

SÉGE révén _ 

földbirtokosok 
300 koronától kezdve 4 és 
fél százalékos törlesztéses 
kölcsönhöz juthatnak. 

Közvetítési dij nem számít

tatik. 

Drágább kölcsönök előnyösen 

K O N V E R T A L T A T N A K . 
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S o h a t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Borgmann StOCken-
pferd-llliomtejszappanát 

-(védjegy Steekenpferdr 

készítő Bergmann & Co, 
Tetschen a. E.) haszná-
leni mert ez a szappan 
a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok közöl 
szeplő ellen, valamint a 
szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fii Vérért kapható minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb. 

lálgatjik az okát, pedig nem nehéz kiokos-
kodoi — Egyébiránt a korteskedés a választó
kerületben minden részről folytatódik, sőt 
vannak egyesek, akik már előre isszák a 
róka bőrére az áldomást, lesik a koncot, a 
kegyelemkenyeret, a sápot és — a dicsőséget 
Valószínűen még e hó végén választunk, 
azután lészen egy részről öröm és örvende
zés más részről meg látni lógunk polgár
társakat, akik ökölbe szorítják markukat. Igy 
szokott az lenni! 

•esógazda mielőtt gépet vásárolna, 
tekintse meg Hofherr éa Scnrantz|géprak, 
tárát a Giyer-féle házban; ott olcsón ki-
fagastalaa jó gépet szerezhet be. 
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ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁPJEGYZÉK IN8YEN. 

OZLETÁTHELYEZÉSI 

Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség b. tudomására, hogy Celldö
mölkön, a Kossuth Lajos utczában 
Simon féle házban levő 
u r i s z a b ó - ü z l e t e m e t 
ugyanazon házban, a Mayer-léle ftiszer-
kereskedés helyére helyeztem át. Mi
dőn ezt a n. é. közönség szíves tudo
mására hozom, egyszersmind kérve az 
eddigi szíves pártfogásukat továbbra is. 

A legújabb tavaszi é s nyári szövet
minták megérkeztek, melyeket kívánatra 
bemutatok. 

Készítek remek szabású polgári-, 
papi- és egyenruhákat legelegánsabb ki
vitelben. Olcsó áron. 

_ Tisztelettel 
NÉMETH LÁSZLÓ 

art ssaM. 

Nyomatott DinkgreveNándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában. Celldömölk. 


