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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Diakrxeve Nándor könyvnyomdája .Celldömötkflr 
ide intézendék-a- szellemi részt illető közlemény', 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Birtokvásárlási politika. 
Az apácazárda melletti, papi bir

toknak ezelőtt mintegy Itat évvel történt 
eladása alkalmából bütjül rótták fel a 
városnak, hogy kiengedte kezei közül 
ezt a területet s nyugodtan nézte, mint 
parcelláztatják az uj birtokosok és ér
tékesitik jo pénzét!, holott az ezen 

""vásárlással járó tekintélyes haszon a 
közpénztár gyarapilására szplgálhatotl 
volna. 

Városunk rohannia fejlödáse most 
már aktuálissá tévén a Nagydömölk-otca 
ellenkező oldalán elterülő és a Szent-
Benedek-rend tulajdonát képező birtok 
megvételét ós parcellázását, a városi 
tanács arra törekszik, hogy ezúttal ö 
iegven a vásárló, nehogy a múltban 
elhangzott szemrehányások megismétlőd
jenek. 

A vételre nézve egyétértenek város
atyáink, csupán az képezi közöttük élénk 
vita tárgyát, itógy" niiképen valósítsák 
i n o g a ter.ve!, mily eszközök-kel s hogy 

honnan szerezzék be -a vételin-/, szüksé
ges tökét. . . . 

N- m kevesebb mint 18 ezer 
négyszögöl területről van szó, melynek 
megvételéhez mintegy kétszázezer koro-
nányi töke szükségehetnék. 

Egyeseknek az ide.-imk támadt, hogy 
birtokcseret kell eszközölni oly módon, 

j hogy a város áldozza'fel a tulajdonát 
| képező márcalmenti.160 ezer négys/ög-
; öles legelőjét, ha pedig ennek értéke 
j nem érne fel a megvásárolni szándékolt 
j fold területével, még ráfizeti á lüffert'uliát. 

Ez az eszme a f. hó 11-tki köz-
i gyűlésen '"egszivlelésre talált s mindkét 
i módozat figyelembevétele mellett folyik 
j a tárgyalás váro.-nnk és a pannonhalmi 

főapátság közöl i . 
Mielőtt a vélt! perfekluáltatnék, 

elmélkedjünk egy kissé a feleli, hogy 
| melyik módozal volna udvosebb reánk 
I nézve, illetve melyik alapszik n-ális 
! számításokon s egyáltalán van-*; értelme. 
, !iOÍÍ y a vároj ily financiális vállalatba 
''bocsátkozik. 

A készpénz, iiieilett történendő 
vásárláshoz négyszögölenként 1 korona 
szükségeltetik, tehát az eirész pénzügyi 
művelethez circa 200 ezer korona 
tőkebefektetés. 

Ekkora összeggel volna megszerez
hető az a 18 ezer négyszögölnyi föld
terület, melyből mintegy 10 ezer négy
szögöl utcának hagyatnék.Ha ehhez szá
mítjuk az álirási és parcellázási költsé
geket, városunknak minimum ti koronába 
kerülne egy négyszögöl. 

Vájjon számíthatunk e arra, hogy 
az ily magas áru s mintegy 230.—250 
lelek rövidesen vevőt" talál ? A szem
közti oldali telkek, melyek közvetlen a 
pályaudvar tőszomszédságában helyez
kednek el, nagy részben eladatlanok 
még, pedig ezelőtt 5—6 évvtl osztották 
részekre. Oka ennek abban rejlik, hogy 
szerfelett drágák, az építtetők pedig ott 
vetnek alapot házaiknak, ahol 3— 5 
koronáért is vehetnek egy négyszögöl
nyi területet, A dömölki temető szom
szédságában, a villamos telep közeié 

Isten Veled! 

Isten s e t é d ! Veid, mintha sorsom 
Utadba nem vetett volna. 
Vélj, mint füstöt, mély nem lesz tóbb-y 
Ha szél szerteszét sodorja. 

Isten veled! Kimegyek innen, 
Lelkemet hagyom csupán veled, 
Érr csak eifetrentfek - magammal 
Vonsz.,lom hitvány le-t.-mel. 

~ Isten ve. ,..! ! Felejted, ki téged 
Egykor o ly hevve1. szeretett, 

' És sínek -' . ivében' a iüze' 
Kioltá egv h ű - l-helet. 

Isten veled ! Felejt.- örökre ! . 
E m l é k e i n zárja ki szived, 

C s a k a 

m i n ő s é g 

Nehogy majd k i - e i l ó sze l lemenként 
/.avarja boldog pereidet." 

Isten leled ! Élj hát boldogul! 
Ne gondolj többé soha rám. 
En majd sirok puszta lakomban, 

- Ha vigadsz a nászéjszakát). 

Isten vejed ! Feledj el mindent? 
. S ápold :t tünrt szerelmet. 

Mert hogy csak rövid életű lesz; 
Te nem hinnéd, de meglehet, 

Isten veled T.Hogyha, .más ölel, . 
.Es csókért esd szomjas ajkad. 
Ne i- hidd. hogy.valaki messze 
Ekkor szánakozik "rajtad. 

Vedig igy lesz. Siratni fogiák. 
Nem mintha vágy űzne hozzad, 

iie mert lelem a kétes j ö v ő t 
S felem egy lény j ö v ő sorsát. 

Fogadd búcsúját utoljára 
S közönnyel nyújts felé kezet. 
Ki a bérce ié i t is lul f e l éd 
Egy istenbozzailot rébég 

Végső ó h a j o m küldöm hozzád ; 
Hogy te l j e s í t ed- nem két lem : 
Ha netán sorsod balra fordul, 
Idézd fel újra emlékem. 

Menj hál útadón", "boldog lányka ; 
Én majd egy m i s uton 'negyek. 
T ö b b é mi már nem találkozunk. -
Isten veled ! Isten vele 1! 

.. ... ScJirauU Elek. 

A hygienikus i 

révén lett 

világhírű 
a valódi 

P Á L M A 
kaucsuk-cipősarok 

PalmakQucsukl 
á g y b e t é t 

m i n ő s é g * 
e l s ő r a n g ú 
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ben, a Sági-utca végén, a Gyár-utcáljan, j 
de főként a vasúti állomás túlsó olda- | 
Ián nagy apparátussal dolgoznak a kő- j 
művesek, az Uj-telepen azonban szüne- ; 
tel a munka. . •• , 

Számolni kell tehát a városnak ; 
azzal az eshetőséggel, hogy magas el- j 
adási egységár mellett még 25—30.- év j 
múlva is eladatlanul marad a telkek j 
nagyobb része. Hogy pedig mit jelent-; 
200 ezer koronát befektetni fcamatozat- • 
lanti! évtizedeket kitevő időkre, ugy j 
hisszük,r egy nem tináncpolitikus is 
tisztában van. vele. Jólehet néhány | 
kedve/.ó fekvésű parcella rövidesen talál | 
vevőt, de ez vajmi kevéssé redukálja 
ezt a horribilis tőkét. 

A vásárlás második módja a cse- j 
révei kombinált vétel készpénz mellett. 

Végeredményben ugyanaz, mint az j 
előbbi, ama külömbséggel azonban, hogy 
a városnak nem lesz löbbé közlegelője 
s amellett mégis szükségeltetik mintegy 
100 ezer korona is a vételhez. 

Szabad-e a városnak egy olyan 
ingatlantól megválni, amely közszükség
let kielégítésére szolgál, mint pl. a 100 
katasztrális holdnyi legelő ? Hova hajt j 
ezután a csordás és a kondás ? Elkép- 1 
zelhetó-e város vagy község közlegeló I 
nélkül ? Nem-e lehet még erre szükié-,.; 
günk, ha valamely nagy vállalat a Marcal j 
folyó mellett gyárat óhajtana létesíteni • 
és tőlünk legalább hozzájárulásként 
ingyen telket kivan ? Nem-é történhetik I 
meg a közel jövőben, hogy a hadveze- \ 
tőség katonaságuk oliaitana elhelyezni ! 
városunkbarr és csupán azon hiúsul j 
meg a terv. hogy nincs gyakorlótérnek . 
alkalmas területünk J 

' . ..Nerii. lesz tanácsod énn 
lapnak elkótyavetyélése, mert' végül 
megeshetik, hogy a kamatok felemész
tik a tokét és azután se pénzünk, se 
— legelónk nem lesz. 

"Most tehát az a kérdés, mitévők" 
legyenek tanácsos uraink, hogy az intri
kák felszínre ue jussanak. A biriok meg
szerzése, problematikus feladatot képez 
és dilemma elé állítja őket. Ha ezt a 
papi birtokot is idegen kézre engedik. 
Áiégint apprehensio támaii belőle, ha 
pedig megveszik, szerencsétlen vállalko
zásba, mennek. 

Az egyetlen elképzelhető megoldás 
csakis az lehet, ha a város igenis meg
vásárolja a birtokot a csere mellőzésé
vel, de. nem 4 korona egységár mellett, 
hanem legfeljebb 2 korona 20 fillérért, 
mint a vásárló elődök is, akik ennyi 
összegéri kedvezőbb fekvésű birtokot 
kaptak a .Szent Benedek-rendtől. Ha nem 
adják azért az átért, mondjunk le vég
képen róla. Legyen inkább privát telek
spekulánsé, az előbbi birtok is egy szoci
ális testület mellőzesével ment ilyenek 
tulajdonába. 

Cs.Gy. . 

Béke. 
Hol vannak azok a galambok, ame

lyek az elmúlt napokban rászálltak az 
országházának ereszére ? Pedig kell, 
hogy visszaszálljanak, mert a békét 
áhitjuk. Állítjuk mindnyájan és kivétel 
nélkül Most. egyetlen feltétel, hogy dol
gozhassunk. Nekünk dolgoznunk „kell, 
mert a nemzetkiépilés munkájában csak 
az alapfalaknai tartunk s ez. ha a mun
kát serényen nem folytatjuk. — beázik. 

fusi fáradságunk, magunk is reménvt 
vesztettek leszünk: munkánk sikerében, 

j Mi nem engedhetjük meg az állandó 
j közéletü zűrzavar! és meddőséget, melyre 
I bekényszeriteit valami fonák, viszályos 
I állapot, fíekt'ink szükségünk van egy • 
I zavar nélküli törvényalkotó testületre, 
i vagy igaza lenne Kozma Andornak, ki 
(szárnyaló versében, melyet szerényen 
j krónikának nevez, európai kórságnak 
j nevezi a mai helyzetet, mely tnegfekszik 
! minden európai fórumot, ám ne féljünk 
: — mondja — mért azért van haladás, 
! mert a haladás vize széles rétegű 8 a 
•! kór csirái át nem hatolnak A költő 
j mindég látnoka volt korának. Már Ti-
I bullus^cLahúnak rnaguszi erőt tulajüoni-
! tottak. Lehet, nagy igazság tí vigas/.ta-
I lá>, de a hazafiúi aggodalom még sem 
\ bonthatja ki a bizalom szárnyait. Lehet, 
i hogy a kis zenebona nem csinál, szám

bavehető kárt, de oly nagy értékek 
j vannak kockán, hogy a hazafiúi aggo

dalom mindenesetre jogosult. 
Ls mily erővel tudnók mi a köz

véleményt képviselni ama kérésünk elő
terjesztésekor a hivatottakhoz: hogy 
kevésbé gyűlöljék egymást, mint ahogy 
szeretik a hazát s találják meg a bé
kesség megnyugtató kompromisszumát! 
Nagy önteltség lenne, ha csak hiu-re
ményt is táplálnánk, hogy a közvéle
mény szerény szócsöve gyönge hangját 
meghallgatnák ? Nagyobb hangokra, erő
teljesre, tekintélyesre, fenségesen hang
zóra . — síketek maradtak az urak. 
Mit akarna a tücsök, mikor az ég meny
dörög ? Ágyúdörgés morajába minek 
muzsikálna bele a kósza cigány. 

A béke galambját tehát néni hes
segetjük semerre, Juslh Gyula öcscse 
Zsigmond—hozta forgalomba a tornyai 
gányó örökéletű, falalista' szállóigéjét: 
valahogy csak les/., mert ugy. hogy még 
sehogyse letl volna, sohasem volt.'Soha 
még nem illett helyzetre ez a bölcs 

Az életem és koromból. 
. Görgei emlékirat?!. -

Néni.kellett volna annyirasietnem mun
kára közzétételével'*) 

Igaz. ÚV — a családapái kötelesség is 
— kötelesség . vagyontalan létemre öly 
időpont álb be'nai.ini. ani.k.-i valamit okvet
len tenni kellett, Cra'atloni •!•!•• föntarlására 

Jártain ugyan egyéb becsületes kereset 
után. miből csaladommal egylítt megélhessek, 

'. >^égMI c-eppenl helyzetemben: de sok fárado
zás dacára is c-ak n-m akadt. Azon. mágná
sok,ni egyébiránt, akinél bekopogtattam.rossz 
néven v.Mni^bogy jó módjával elutasítanak, 
alig lehet Meg kell' azt gondolni, tisztességes 
állású magánemberre nézve mily "kényes es. 
alkalmatlan dolog (kivált AusztriábanVrendöri 
felvigyázat alatt intérnáit egyénnel, huzamo• 
sabb folytonosságot feltételező bármily üzleti 

.«'• összeköttetésbe bocsátkoznia. 
Valamely jóbarátomnak terhére esni — 

nem akartam, söt akkori időben ezt, ha aka
rom vala,. sem lehetem, minthogy a még 
életben és szabadon megmaradt jó barátaim 
közül akkor nem tudtam egyet is, akinek nem 

*—• •) Az lS52-bfn n«gjilent német művére i-éloz. 
a IxerzS. A szerk. 

k.-.ictl volna az életnek ugyan e fajta viszon
tagságaival magának is megküzdenie. 

- A c-ászá.ri kormányhoz folyamodni kellő 
tartásért — ellenkezett benső érzésemmel. 

Kflnyrem meg volt jrva . . . Kiadó ma-
gátÖTkmálkozott . . . 

Hanem — igazat szólva — munkám 
közrebocsátásával mintegy saját nemzetem 
szerencsétlenségéi közvétve nyerészkedni, szin
tén vonikodám egy«lei ü — fajdalom! nem 

I addig, am ddíg a .nouuin [írematur in anniini. 
elve tanácsolta volna. Nyomasztó anyagi hely
zetem sehogy sem engedé. 

Ma-különben munkám nem nemeiül és 
:i»m is?érén, magiban véve ugyan jogosult, 
de nem célravezető modorban, hanem ma
gyarul es azon meg az ellenfélt is lehetőleg 
kímélő szellemben irya, jelent volna meg, 
mely a tárgyalt események nagyszerűségének 
is — átlátom, jobban fejelt volna meg. 

Kegyes olvasóim közül, aki netalán 
azért, hogy nagyoo/érösen találtam oda mon
dogatni neki, még mindig boszut forral elle
nem: hagyjon föl véle, kérem. Meg van 0 
már boszulva ikár csak azáltal is, hogy pár 
évvel munkám megjelenése után az érte ka
pott irói dij fogytával, még azt is megtenni 
kényszerültem, ami legnehezebben e^ett, t, [ 
tartásért folyamodni a bécsi kormányhoz. 
Ha rátáim azonban ne vegyék zokon e lépést 

l tőlem: mert e valóban kinos !épe-t egyedül 
a kötöu kezű családapa tevé. Politikai jelle
memnek nincs köze hozzá. 

.... * ' ' . 
* * 

Nem lévén sem azon ördögi félisten, 
•iem azon felisteni ördög, akinek engem fel
váltva lefe-i egy Géniben megjelent barom 
kötetfl -magyar munka.; inig én megbírtam 
tanulni "mindazt, amiről, az imént" ein'itein 
fiotry munkám megjelenésekor: még nem volt 

| tudományom róla: addig bizony fok visr folyt 
I el a Dunán. , 
I ; Az alatt a nekibőszültél! életünkre törő 
| 'egységes Ausztria, politikája már meg is 
l termé gyümölcseit. 

Addig én megértem áolferinot. 
- Megértem" (Széchenyi ravatalánál; a 

nemzetnek rögtönös, mintegy ösztönszerű 
megtérését az 1848. évi magyar politikai hit
valláshoz, melyet elhagynia — nézetem sze
rint — soha sem kellett volna. 

Megértem az 1861-iki országgyűlést, az 
ö — viszont 1849-iki eszmék felé hajló — 
(belső) többségével. 
. Hanem azután végre azt is megértem 
hogy magam le tudok' mondani és megnyu
godni bármily nehéz véczntemben. f 

És valóban le is mondottam, meg is 
nyugodtam. — ' 
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mondás. Valahogy csak lesz. Hogy mint 
lesz, nem tudjuk. Lehet — hiszen" még 
esnek csudák — hogy mégis a haz 
ereszére repül a béke galambja És ez 
volna a legnagyobb csoda. Lehet, hogy 

-lavírozunk a bizonytalan vizeken kisebb 
kárral mint se tenök;! lehel, hogy'ezt a 
müvihart is kibírjuk es kilábol belőle 
a parlamentizmus, melynek csődjét je
lentik mindenfelé, ahol az interraciona-
lismus áramlatai erősebben fújnak. Csak
hogy Tisza István grófnak a társadalom 
tudományi egyesületben a mult hétre 
eselt fényes sikere bizonyítja, hogy a 
nacionalismus még nagy, értékes java 
fajunknak s mi nem foglalkozunk poli
tikával.De a béke nagy javait előtárni; 
a viszály nemzetpuszlitó veszedelmét 
hirdetni, ki minősítené politikájának 'J A 
nemzeti érzés őrállójának ellenség köze
ledését hirdető hangja ez, vajba meg
hallanák abban a táborban, hol a ma
gyarság faját féltve, virraszt. 

Mikes János gróf 
a kath auíonomiáró. 

A magyar kalholikusság Ldej nagy
gyűlése ará lyaiban hatalmas, jelentősé
gében és munkája " eredményeiben im
ponáló bizonyságtétele a magyar kath. 
társadalom belső összetartozásának s a 
magyar szellemi és gazdasági élet min
den területén elevenül. ható, gazdagon 
gyümölcsöző munka-készségnek. Folyó 
november ho 12-on — mult vasárnap 
— kezdődött meg a három napig tartó 

• kongresszus, amely minden előzőnél 
sűrűbb tömegekben és nagyobb lelkes-
séggel hozta össze a kath. társadalom 
színe-javái E kongresszuson tízezer lel
kes ember szive érzelt együtt és ugyan
annyi harcias hang zúgott a magyar 
társadalmai fenyegető s széltébefi bur-

. jánz'i destruktív (romboló) irányzatok 
ellen. Majlátli György gróf elnök. Giess-
wein Sándor dr prelátus, országgyűlési 
képviselő stb. hatalmas beszédei mind, 
mind az erkölcsnek, a vallásosságnak 
és" a tiszta • hazafiasságnak talajából fa
kadtak. 

De utóvégre . is Tegmegkapóbb és 
legközvetlenebben ható volt Apponji 
Albert grófnak, volt vallás és közokta-
tásügyi miniszternek, a függetlenségi 

párt nagynevűtagjának hatalmas be
széde, aki előadásában a felekezeties-
kedés! . ostorozta..Ez az előadás gyönyörű 
apológiám (védőbeszéde) vojt a lélekbe 
mélyülő vallásos érzésnek, 'amelynek 
első parancsa a türelem, a mímlenfelé 
szeretetet hirdető krisztusi ige. E z a 
szeretet nem- tűrhet meg .magában 

semmit, ami gyűlölködésre visz, em

berekéi és társadalmi rétegeket egy

más ellenségeivé tesz. Az. igazi vallá
sosság tehát' sohasem állhal egyoldalú 
felekezetiessegből, hanem megértő sze
retettel fordul mindet,l;i felé s harcot 
csak a bitnek es erkölcsitek esküdi "el-' 
lenségeí ellen hirdet. 

A második napi nyilvános nagy
gyűlésen a többek közt Mikes -Innos 

gróf, székelyudvaíbelyi főesperes-plebá-
nos is beszélt és pedig a katholikus 
autonómiáról. A nemes gróf van tud
valevők L' kiszemelve a szombathelyi 
püspöki székre s mint hiteles forrásból 
értesülünk, őméltósága a kongresszuson 
jelen volt Hoda János dr püspöki tit
kárral, aki neki az innsbrucki egyete
men föj.kola-társa volt, a szombathely
egyházmegyéi ügyekről infonnáltatta 
magát. Ugyancsak előkelő helyről .érte
sülünk arról is, hogy Mikes János 
grófnak, mini püspöknek, annak ideién 
történő bevonulása és egyházfejedelmi 
székébe való beavatása oly impozáns 
fog lenni, aminő talán még soha sem 
volt látható Szombathelyen. 

Ennyi bevezetés után végre térjünk 
Mikes János gróf beszédére, aki az ilyen 
nagy nyilvánosság előtt először mutatta 
meg azt, hogy nagy lélek van benne, 
hogy kitűnő szónok és ismeri jól azt a 
tárgyat, a katholikus autonómiát, amely
ről már évtizedek óta beszélnek, dispu
tálnák, írnak és okoskodnak,-de a gor-
diusi csomó még ma sincs megoldva. 
Mikes János gróf hatalmas és nagy tu
dással előadott bestédé azonban ismét 
közelebb visz a célhoz és nagy a mi 
reményünk, hogy az olyan vezérek, 
mint akik ezt a sokat hangoztatott ügyet 
ma kezükbe tart|ák. a katholikus auto
nómiát ki is fogják vívni. 

Mikes János gróf határozottan ki
mondja, hogy az autonómia követelése 
jogos, mert tiszteletben tartja a legfőbb 
kegyúr jogait, tiszteletben tartja az 
egyház törvényeit és csak a kath. egy
ház világi vonatkozású ügyeinek veze
tésében kívánja a jogokat, a munkát 
és a felelősséget rzéles rétegekre kiter
jeszteni. És - - mondja tovább — mégis 
azt látjuk, hogy a iogos követelésünk 
akadályokba ütközik intra muros et 
extra muros (»a falakon belül .és a 
falakon kivüN). A kath. autonómiában 
(önkormányzatban) nóvumot uij dolgot) 
látunk, mely ismeretlen az egyházban, 
annak tradícióival (hagyományaival) el
lenkezik^ és ókóTüdna az egyházi és 
világi elem összeütközésére, az egyház 
laicizálására (elvilágiasitására) vezetne. 
Igaz, a kath. autonómia nóvum, de 
nóvum az egész világ! És ebben az uj 
világban és uj emberiségben ne csodál
kozzunk, ha az egyház- földi ügyeit is 
ily mólon akarjuk kezelni. Hiszen az 
egyház nem irtózik az. újítástól Amilyen 
változatlan lelke, lényege; krisztusi tana, 
éppen oly evolúcióképes (képes a fej
lődésre) a külső formája. A. kallioliciz-
musnák (a kath. vallásnak) nem áll 
érdekében a demokratikus (népuralmi) 
elvet megtagadni. Örökké változatlan 
hite és tiszteletreméltó tradíciói mellett 
a haladó századok szelleméi mindenkor 
meg tudja érteni. Ma minden katholikus 
közügy néhány tiszteletreméltó ember 
kezében van. A milliók mngnkra hagy
ják őket. ők pedig in-m tudnak a szé

les rétegekre hatni, mert hiányoznak 
az érintkezési pontok a közegek meg-

i mozgatására. Ezeket az érintkezési pon-
! (okat az autonómia fogja megadni. 

A fönlehbiekben, rövid kivonatban 
; ismertettük Mikes János gróf nagy be

szédjét a katholikusok által régen óhaj-
! tott c'nkormányzatról. 

B. Gy. 

Erzsébet királyné. 
Irta: Wnke Béla. 

Volt egyszer'egy jó királyné, 
Nem régen. " '. 
Milyen is volt? — a szivemtől 
Ha kérdem: 
Árva szivein nem tud erre 
Csak sóhajjal felelni 
Es dobogja fájón egyre: 
Nem lehet őt feledni. 

Volt egyszer egy jo királyné, — 
Anya volt. 
Rasötétüll — fájdalomként — 
Az égbolt. 
Mint a mennyből, ha ellopnák 
Az üdvösség kincseit; 
Fiatol ugy megfosztották. — 
.Szivét orvul tépdesik. 

Volt egyszer egy jo királyáé 
S. ahol járt:' 
BoMogságra, üdvösségre 
Nem talált. 
Itt a földön két tőr járta 
Gyötrött szivét mindennap, 
Jó királyné szivetája 
A kíntól majd megszakadt. 

Veit egyszer egy jó királyné, — 
Me.-sz.e járt. 
Kereste a balzsamhintő 
Enyhe tájt. 
Messze tájon gyilkol vertek 
Százszor tépett szivébe 

,S jöttek most az anuyal-sergek, 
Fölvitték őt az égbe. 

Volt egyszer^egy~jó királyné . , . 
Istenünk! 
Áldd meg őt, akit mi oly hőn ' 
Szerettünk ! 
S hogyha magyar lélek száll be 
A menyország ajtaján: 
Találjon ott Erzsébetre 
Üdvössége hajnalán! 

Biróválasztás előtt. 
. " Ez év végével megszűnik a jelen

legi községi biró mandátuma s a jövő 
óv első napjaiban kiírják az uj válasz
tás határnapját. A hangulat csendes, a 

j kedélyt k nyugodtak, mintha ném ké
szülne semmi sem. Ez a szélcsend bi-
zonyára előjele a veszélytelenül elhúzódó 
kritikus napnak, mely eldönti, hogy a 
jövő'- h.iroméyet-: felölelő cyklúsban.' tó 
kezelje a biröi pálcát. Nincs komoly 
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dés Pedig >elömunkálaiok< nélkül mit 

"sem ér a választás; legalább is érdek
telenné válik. Nincs senki, aki jelsza
vakat, elveket súgna a választok fülébe 
és . nincs, aki feltüzelné a népet egyik 
vagy a inasik jelölt érdekében. El le
hetünk tehát készülve, hogy választás 
előtt senkit se vernek ágyon s hogy 
meglékelt lejből csorgó vér nem fogja 
áztatni a harc szinterét., Valóban, nincs 
is nagyobb ostobaság, mint kortesszavak 
orditozásával életveszélynek tenni • ki 
magunkat bárki érdekében is, csak 
azért, hogy a megválasztandó privát 
érdekeit, törekvéseit segítsük elő. 

A három év előtti biróválasztásl a 
párlkérdés tette élénk színezetűvé s 
izgalmassá. Ma nem hangoztatunk párt
elveket, se széket és birót szétválasztani 
egymástól nem akarunk. Jó huszár vá
lik a jó lovasból és jó biró, aki á köz
ség szekerét biztos kézzel irányítja. A 
jelenlegi birót • sokan háládatlannak 
nyilvánították a lezajlott orsz. gyűlési 
képviselőválasztások alkalmából. Nem 
akarunk védelmére kelni, lólehet app-
rehensióval illethetnék az elkövetetlekért, 
de elfogultnak sem szabad lennünk, 
midőn magatartását kritika tárgyává 
tesszük. Hűtlen lett ugyan ahhoz a párt
hoz, mely ót három évvel ezelőtt a 
birói székbe emelte, dé nem ahhoz a 
zászlóhoz, melyre é/. a nagyjelentőségű 
szám van irva: 1848. A részleges hiit-
lenséií is menthető személyes okokkal; 
miknek fejtegetése nem tartozik a hagy 
nyilvánosság elé Ha igy mos! mindent 
egybevetünk, az ö elévülhetetlen érde
mei mellett . porszémnyivé zsugorodik 
minden gáncs, mely különben is rég 
lemosódott a krétával nitt fekete táblá
ról. Hasznos és üdvös intézkedései 
teszik öt méltóvá a közbizalomra. Az ö 
közszereplésének idejére esik a pénz
ügyek rendezés"*, a kiadásuk lehető mi
nimumra való csökkentese, az útiaknak 
rendbenlartása, már t j . olyan mérték
ben, ain'tit kötött kezekkel v terén is 
tehel valamit. A Rákóczi-utca gyalog
járóinak burkolása ugyan az érdekelt 
ttriajdonosok kívánsága szerint tör ténik, 
dr e kö/.kivánságol savanyttóba lehet-' 
nők.-ha a községi biró a polgársággal 
ellenkező nézetet vallana. Ahol energi
kus cselekvésre, van szükség,". ott talál
juk a biró személyét, ellenőrzi' a gyak
ran nem minden kőtelességtudássiil 
teljesített nappali és éjjeli rendőri 
szolgálatol, hivatalában pontos, lelkiis
meretes. ' 

Hogy ily érdemek IUellett, komoly 
ellenjelöltje- nem lesz a jelenlegi birónak, 
már .előre is sejthető, de ha valaki 
néhány hívével mégis jelöltetni merné 
magát nem vételnek komolyan é s a 
többség a céltalan aspiratio karikttiráját 
látná csakbpnne 

Cs. Gy. 

Az én szerelmem nem a mámor.láza, 
Nem féktelen nagy, izzó .--zenvedéiy^-
Nem őrült vagy, beteges képzelödés; 
Nem pillanatnyi, gyermekes szeszély. 

Az én szerelmem nem rad, perzselő tüz, 
Amelyet- szül egy csókos pillanat, 
S amely lelohad, lassankint kialszik 
fis végül csak hideg hamu mard . 

Az eu szerelmém boldogító érzés, -
A lelkem melyen csendben szunnyadó, 
Oltár előtt örökké éuú lámpa, 
Alomnak is szép éltető val<^ . 

Az en szerelmem csak- 'szelíd melegség. 
Amelyei gerjeszt a te két szemed 
S amely egy élten át h3,sugárral 
Körülvesz majd örökké tégedet. 

Nov.ik Pál. 

H I R E K . 

A mi polgári-iskolánk. A mult 
heti számunk ilyen címen megjelent 
vezető cikkében foglaltakra illetékes 
helytől amaz értesítési nyertük, hogy 
— a polgári-iskola felállítása {elvileg — 
akadályokba nem ütközik, csupán az 
ez időszerinli pénzhiány oka annak, 
hogy a vallás és közoktatásügyi minisz
térium nem siet kérvényünk elintézé
sével. A levél soraiból az is kivehető, 
hogy a nyújtandó államsegély összegét 
az -1914. évi költségvetésben szándé
koznak beállítani. Várhatunk tehát még 
néhány esztendeig, mii: kulturális célokra 
is lesz az államnak pár ezer koronája. 

Ostffy Lajosnó nagy beteg,. A mult 
bélen riasztó' hírek keringtek környékszerte, 
mely szerint Ostffy Lajos országgyűlési "kép
viselőnk neje súlyos betegen fekszik, sőt hogy 
állapota válságosra fordult. Ujabb értesülés 
folytan örömmel közölhetjük, hogy a nagy
beteg urnö tul viiii a krízisen -és felgyógyulása 
mar csnk rövid idő kérdése; 

Eljegyzés. Novak Pál halirnbai kán
tortanító, lapunk poeta-niünkKtársá, ma tartja 
eljegyzését Sík Erzsike kisasszonnyal János
hazán. 

Előléptetés. Ifj. Hegyi Endre jutási máv. 
irodatisztet. Hegyi Endre, helybeli nyugalma
zott m'uzdouyfelvigyá/,o fiát,, a szombathelyi 
lizletvézeiöseg november 1-vel előléptette. 

Hivatalvizsgálat. Takách Marton föszol 
gabiránk visszaérkezve két heti szabadságáról, 
f. hú 18 au a celldömölki községhájuiu-tarlott 
hivatalvizsgalati:. Minden tekintetben kifogás
talan példás rend találtatott. 

Államsegély tanítóknak. Panhcs Gyula 
várkeszői r. kath. tanítónak és a kelédi községi 
iskolánál szervezett első tairHői állás javadal
mazására egyanként 9t)0 K landijpótló állam
segélyt engedélyezett. 

Névmagyarosítás. Herperger János 
jánosházai lakos családi nevét belügyminiszteri 
engedélyei Havasi-n változtatta 

ifjúsági -ónképzői;•"•r mult vasárnap tartotta 
alakuló közgyűlését a Griff-száiló különter
mében. Ez alkaloinmal választották" még.a 

.'tisztikart i - . Etnöfc leli Mészáros .laiins, 
j alelnök Hlaz.sur Lajos, jegyző Horváth Héla, 
! pénztárnok Berecz Lajos, ellenőr Szalay János. 

Új főigazgató. A k i r á l y Z i c h y János 
1 gróf' vallás- es '-'köziiktatáSugyí miniszter 
I előterjesztésére. Kárpáti Kelemen premontrei 
(.kanonokot, a szombathelyi kir. katholikus 

főgimliázluimVák tudós igazgatóját, a. szumhat-
' helyiek közkedvelt •polgártársai*, aki nemcsak 
! Szómba'hely társadalmában szerzett magának 
I Sók érdemet, hanem különösen mini kitűnő 

pedagógus es a híre.- szombathelyi fögimiiá-
j ziumnak éveken at tevékeny direktora, műkö-
' desével az egész vármegye mély tiszteletére 
1 és-nagyrabecsülésére tetté magát érdeniessé,• 
I — székesfehérvári • tankerületi főigazgatóvá 
; nevezte ki. 

•, Szilveszter napján. A (óvárosi kére.v 
,' kedök egyesülete választmányi ülésén elhatá-
'• rozla; hogy a kereskedelemügyi miniszterhez 
j Föliratot intéz avégből, hogy mivel ez évben 
; Szihé^ztei napja vásárnapra esik.,a vasárnapi 
| munkaszünet e napia fölfüggesztessék. 

Rendőrségi botrányok. Péntek este 
. 9 óra tájban nagy ribil'ió támadt a már 

meglehetősen néptelen Kossuth Lajos-utcában. 
' Máyer István kereskedő épen zárni akarta 

üzletét, midőn S'alay Ferenc borbély inasa 
befutott üzletelte es jelentette, hogy Csecs 

• István rendőr lopja az üzlet elé kirakott 
' cirokseprőket. Mayer tüstént 6 drb ilyen 
. seprő hiányát konstatálta és üzletét bezárta. 

Rövid nlö múlva a rendőr tudomást szerez-
' ven arról, hogy'a kereskedő tudomással bir 

az ő csalafintaságairól, ugy vélte eltussolni 
[ bűnét, ha másra keni. Ezért aztán felzörgette 
j a kereskedőt és az ablakon'at jelentette, 

hogy seprőit ismeretlen tettesek megdézs
málták s az ellopott példányokat ö meg
találta Nagy József kir. közjegyző kertjében. 
Ugyanis akként voltak azok a léckerítésen ál 
bedobva, vagy bedugva, hogy onnan ismét 

I könnyű szerrel elvihetők legyenek. Csecs 
; rendőr ezek után szeiRbetalálta magát négy 

fiatalemberrel, -akik átutazóban lévén,,idő
töltésből sétálgattak az utcán. Ezeket vette 
aztán elő. rajok fogvan a seprőlopás bűnét. 
Több se kellett! .C-écs ittas volt. a-legények 
pedig ártatlanok. M i . származhatott ebből 
inas, mint előbb disputa* majd tettlegesség, 
amit a.rendőr kezdett még. Az idegenek se ' 
hagytak magukat és nekiestek a rendőrnek, 
alaposait kiporolták es elvettek kardját. Köz
tien nagy népcsódülel támadt. Megjelent Szas 
lay János községbirő és l.encz reiidőrőrmes- ' 
ter ii, akik Csecset rögtön szoigaiatonkivül 
helyeztek, elvett fegyveréi es a ti drb cirok
seprőt corpus delienként bevitték a község- ' 
hazára. A már több kihágást és szabálytalan
ságot elkövetett rendőrrel eddig is sok 'kel
lemetlensége volt a közönségnek es a városi 
hatóságnak egyaránt, de ugylátszik, vele'ininl 
rendőrrel ezúttal történt az utolsó iucidens. 

Elitélt gyilkos. Lápunkban annak ide
jén megírtuk, hogy Ajkán október hó - 8-án 
Záborszky Elemér péksegéd agyonszúrta 
Sleszkó Lajos volt jánosházai pékmestert, aki • 
itten mint segéd dolgozott. A veszprémi es
küdtszék szándékos emberölés bűntettében 
mondotta ki Záborszkyt bűnösnek s ezért a 
törvényszék 6 évi fegyházra Ítélte őt. 
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irérenazes Osttyasszonyfan. * j 
jén re-ziet. -•••'. ni —i'ia:'-rtf.'.*illik lapunkban .a• 
f. évi juüus 9 tki ven-s o-tffyasszonyíai zen-
dülésről, melyben két halott és négy sebesült 
lett áldozata a csendörfegyfer golyóinak. Ebben 
az ügyben f. hó 24-én lesz a monstretárgyalás 
s tekintve a vádlottak nagy számára,a tárgyalás 
alig nyer belejezést a jelzett napon. 

Dr. Leube német orvostanár irja: 
A klinikámon szerzett tapasztalatok sze
rint a természetes F e r e n e z J ó z s e f -
keserüviz biztos székelési okoz és sem
miféle kellemetlenséggel nem jár. Még 
oly esetekben is, amikor ingerlékeny 
belek melleit használták, a Ferenez 
József-viz fájdalomra rküli székiétet idéz 
elő. : 'Kapható.. gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A* Széiküidéjsi-
Igazgatóság Budapesten. ,:: ,' ; ..' 

Leégeti Szalma flétfóii délután 2 óra
kor kigyuladt a czelidümöik: kaiiasss szalma* 
kazla. A kivonult' tűzoltóság épen jókor 'ér
kezett a tüz színhelyére, mert a szomszédos 
házak nagy veszélyben.voltak. A kár csekély. 

Megszűnt csőd. A szombathelyr tör
vényszék a vagyonbukott Fodor Ármin'já
nosházai kereskedő ellen elrendelt csíklöt 
üzletfeloszlas folytan megszüntette. 

Étlen balt meg — egy újság. Olvasó
ink között bizonyára sokan vannak még, 
akik a >magyar anarchisták- törekvéséről 
ezelőtt 4 — 5 evvel hallottak és olvastak. 
Különösen, mikor Batthyány Ervin gróf bügötei 
népiskolája -vált nem "csak vármegyénkben, 
hanem az országban, de még ennek határain 
tul is, hírhedtté, x kompániabeliek 'Társadalmi 
Forradalom« cint-alatt egy hírlapot szerkesz
tetlek., de mivel ók maguk közt ts meghason-
lottak s talán azért is, mert-eszméik terjes*-' 
téséért nem fonhatlak elég- előfizetőt. ;a 

--»Társadalmi Forradalom* megszűnt. 
Az ntolsé népszámlálás eredményéi 

közli a hivatalos lap, amely bzerint 'Budapesti 
székesfővárosának, katonasággal együtt 880.371, 
Szegednek 118,328 lakosa van. Szombathely 
a városok sorában a .'il-ik 29.51X1 lakossal 
és"1500 katonával 

Selyems állag gyárat épít- Sijpn-ut-
yáriii--gye Vi-opat- kóz-'-z-bi-u Seinviírz ,\btiió 
becsi selyemgyáros. Az épület mar készen 
vao, most rendezik bei vitiarnoa gepoKKel. 
Külön hivatalnok- és iniinkTislakok is épültek 
és már legközelebb megkezdik az üzemet. A 
gyárban egyenlőre száz munkás kap munkát. 

A Ceres-dijkiirás határideje meghosz-
szabbitva. Amint a Cérés-művék igazgatósá
gától értesülünk, a 30.000 koronás Ceres-
dijkiirásra vonatkozó pályázatok beküldési 
határideje, közkívánatra ez év december hó 
l-ig lett meghosszabbítva Jogában áll tehát 
azon vevőknek' is, akik már egyszer beterjesz
tették pályázatukat, még több szailagot a 
határidő vegéig beküldeni, amelynek miuden 
5 darabjaért egy ujabb sorsjegyszámot sápnak. 

A trafikok vasárnapi zárórája. A 
pénzügyminiszter rendelete .szerint a jövőben 

. vasárnap egész napon át csak ácok a d-'hany-
tözsdek lehelnek nyitva, amelyekben kizárólag 
do ártyt és szivarnemüt árulnak. Ha a 
dohány tőzsdével kapcsolatban más cikkeket is 
árusitanak.akkor a trafikos éppen ugy köteles 
a vasárnapi munkaszünetet betartani, mint 
mas kereskedő. --* 

",'. 'A vallás és erkölcs szociológiai (tár
sadalomtudományi i jelentőségéről, és a mu
tatkozó destruktív (romboló) irányok társada
lomellenes mivoltáról' tartolt nagyon figye
lemreméltó előadást a nagyfüdomáiiyu.Kéni'dí 
.Géza dr :i fővárosban, a Társadalomtudomá
nyi Egyesület szabad-iskolájában. Roppant 
nagy hallgatóságának -élénk tetszésével -talál
kozott az a fejtegetése, hogy a vallás és az. 
isten-eszme történetileg nem égy időben fej
lelt k i , es mig a vallás kezdetleges népek tár-

-'sadalnii produktuma . (eredménye), addig az 
isleniiivés es kultusza (istentisztelete) a haladó 
és termeszettudoináiiyilag fejlett kor lélekta
nilag szükséges követelménye. Aẑ  isten tagadás, 
a-inoni/nus destruktív eszme, meri a társa-
d:j*::ii .erkölcsi dekompnzicioja (megza.vará.-" 
sár.i vezet Az erkölcs jelentősége a társada
lom; erkölcsösségében rejlik és csak akkor 
"nye-t-'ik féjiódésre képes alapon, há a törté-' 

• iiet .ások. eikMiéstöryényei a tar . idi 'oui 
Krédofa fhisz.e,itégyje) is! Az erkölcsöt embe
rileg föltalálni nem lehet, inert a vallásokban 
történetileg- kifejtett szükségszerűség, vagyis 
az emberi természetben kij>-gecesedett vallás
erkölcsi parancsokon nyugszik. 

A gazdasági cseléd gabonajárandosága. 
Fö ni'-rüi*- eseí -a-sít-inábui eivi halai oz.atbau 
mondotta ki a löldmivelésügyi miniszler.Tiogy 
H gazdasági- cseléd. ;gabonajárandóságának 
egyenértéke a befizetés esedékességének idő
pontjában fönnálló gabonaárfolyam figyelembe 
vételével állapítandó meg. 

A Protestárs Irodalmi Tárcaság a 
minap tartotta meg rendes közgyűlését Antal 
Gábor püspök elnöklésével, aki hosszabb be
szédében különösen az ateizmus (istentagadáa) 
veszedelmével foglalkozott. A filozófiai (böl
cseleti) mélységű beszéd után Raffay Sándor 
lelkész érdekes előadást tartott a keresztény 
irodalom pártolásáról és fejlesztéséről. Han
goztatta azt a nagy szerepet, amelyet a pro
testantizmus a magyar irodalomba.vitt és a 
mai elfajult modern irodalommal szemben a 
keresztény erkölcsön alapuló irodalom fontos
ságát állapította meg. ~; , , 

A telekkönyvi hivatalba az igazság-
ügyiniuisztertöl közérdekű rendelet érkezett, 
amely szerint az a 'felek részére fölvilágösi-
tás-nyerhetés végett. •'•'— köznapon 10—.12 
óráig, vasárnap es Ünnepnapon 9—11 óráig 
áll nyitva ; heti és országos, vásárok napjain 
pedig a UkV hivatalt a felek részére 9—12 
óráig kell nyitva tartani; A telekkönyvi iktató 
ezután is hétköznapokon 9—1 óráig, vasár
é i ünnepnapokon 9—11 óráig a felek részére 
t.yitva lesz. A miniszternek ez a rendeleté a 
jövő dec. hó 1-én életbe, lép. 

Gyermek-Naptár az 1912-dik évre. 
Kiailja az Országos Állatvédő Egyesület. Ara 
10 fillér, melyből 2 fillér a jótékony Eötvös
alapot illeti. A szép kiáHitásu és ti4 oldalra 
terjedő könyvben a rendes naptári részen kivül 
elbeszélések, versek, történetek, mesék, foglal
tatnak, mind arra célozva, hogy a gyerme
kekben a nagy természet és különösen az 
allatok iránti érdeklődést es szeretetet fölkelt
sék. » igy terjesszék az állatvédelem eszméjét 
melynek erkölcsnemesitö volta mellett nagy 
jelentősége van a közgazdaságban is. Majdnem 
harmincat megütő szép'dolgozatban igen vonzó, 
közhasznú és tanulságos tudnivalókat hordtak 
össze a jeles szerzők, ugy, hogy tekintettel a 
könyv nemes célzatára és igazán páratlan 
olcsóságára, nemkülönoen gyönyörű illusztrá
cióira és kedves verseire, csak ajánlani tudjuk 
beszerzését, aki akar saját gyermekeinek, 
akar szegény iskolás gyermekeknek értelmi 
világának nemesítésére akar hatni és azok 
örömében maga is örömét leleli. A gyermek-
naptár legcélszerűbben postautalványon meg 

CERES-DIJ-KIIRAS 
30.000 

Közkívánatra a végső határnap a pályázatok beküldésére vonatkozólag folyó évi december hó l-ig 

meghosszabbíttatott! 
'ibfin áll mindazon isen»i«7telt vevőnknek , aki már er-vszer pá lyáza tá t beterjesztette, a m e g h o s s z a b b í t o t t 
. i i a b b szalagokat beküldeni , amelynek minden 5 darab jáér t egy ujabb s o r s j e g y s z á n i o t kap. 



rendelhető az Országos Hátvédő Egyesületnél 
Budapest. IX., Ernő-utca 11—13, mely a 
naptárakat portómetii'-sen küldi meg a.meg
rendelőknek. A jelentékeny postaköltség lehető 
csökkentese érdekében azt kéri az egyesület, 
hogy egy-egy cimre lehetőleg Itt példány 
rendeltessék meg 1 korona árban. 

Sienkievicz világhírű lengyel íróról ki 
ne halkitt volna ?. — De csak szépet, jót, 
dicsőt! És most a.- a szomorú hir érkezik 
róla, hogy a -napokban, amidőn pavlovicia 
birtokán fácánra vadászott, az egyik vadasz 
véletlenül rálőtt é s ót homlokán és térdén 
súlyosan megsebesítette. .Mindenki óhajtja 
teljes fölépüléséi. (Ujabb Jiirek szerint a tudó
sítások túlzottak.) 

Halálra Ítélt gyilkos. Makkos Vend l 
rablógyilkos neve nem ismeretlen sehol az 
országban. Neve azzal a lelketlen, bestiális 
tettevei lett közismertté, hogy Geiszt Hóna i , 
a papai zalogüzlel tulajdonosának nejét es 
énnek egy 11 éves gimnazista (in rokonát 
irgalmatlanul lelőtte, hogy aztán a záloghá
zat kirabolhassa. A - fiu tüstént meghalt; 
líeisztné Ugyan felépült, de te'jesen világtalan 
maradt. Folyó hó 17-én ítélkezett felette a 
veszprémi esküdtbíróság, mely jol kiérdemelt 
büntetéskénen kötelet szavazott a nyakara. 

Szabadoktatási tanács. Zichy János 
groí közoktatásügyi miniszter tudvalevően 
legutóbb rendeletei bocsátott ki, amelyben az 
eddiginél jóval szélesebb alapon kívánja meg
oldani a népoktatás ügyét és ennek érdeké
ben megalakította az. országo- szabadoktatási 
tanácsot Ez a mozgalom az összes nagyobb 
közművelődési egyesületek és egyébb érdekel
lek bevonásával országossá tetetett, ameny-
nyiben az uj tanácsba a nagyobb ktiliur-
egyesületek számára egy helyét tartottak fönn. 
A Dunántúli Közművelődési Egyesület most 
Pallávicíni Ede őrgróf elnökletével tartott 
ülésében, képviseletében hudor Oszkár dr.-t 
küldi- ki az 1912—1910. év végéig terjedő 
öl éves időszakra. 

Römer Emília neve annak a hölgynek, 
aki Magyarországon az első nő-szerkeszlö, 
aki potilikai napilap élén áll Temesvárról 
jelenti egy 'előfizetőnk, hogyha rutill heten ő 
vette at i •Südiingarische Reform* cimti 
német p - itikai napilap -zerkeszteséi, mely 
függetlenségi programmal mai tizenöt év óta 
all fönn. 

A vármegyei kezelő tisztviselők Buda
pesten folyó hu 7-én országos nagygyűlést 
tartottak, amelyen az ország minden.megyéje 
képviseltette magái. A gy.,1. . tárgya a draga-
sagi pótlék volt, továbbá a megyei kezélfl. 

.tisztvi-elök részére a !-.«-. nl< minösitlsü 
állami tisztviselőkké! való egyenlő előléptetés 
Kérdése. Elfogadtak a győrine^yeiek memo
randumát (emlék- vagy lönratat), másnap 
pedig két grófi ••rs/aggyüle-. képviselő veze
tésevei a (ölira-ot átnyújtották r miniszter-
elnöknek, aki kijelentene, hogy niaga fs ismeri 
a vármegyei kezeld-tisztviselők anyagi hely. 
zetet é s biztosította őket, hogy helyzetük 

javításáról még évfolyamán gond lekodilc. 
Egy jeles államférfi. Grünwald -Béla, 

halt meg a mult héten, 82 éves- korában, a 
fóvaru-ba:!. Szombathelyen született és a 
íiegyvenuyolcadiki jogászok mozgalmában eiénk 
res/t vett. sőt mint hadnagy, i szabadságharcot 
is végig szoigalta. 1'iob:, R.-'c-he került az 
udvari kancelláriához, majd pedig Horváth 
Boldizsár igazságügy miniszter hívására belépett 
a minisztériumba és sok - erdemet'szerezve 
és több-zörös kitüntetésekkel elhalinozottan 
mint osztálytanácsos vonult nyugalomba. 
Szombathelyen számos rokona gyászolja, ezek' 
kőzött unokaöccse; GrüWaid Ödön. a nyőgéri' 
uradalom ' tulajdonosa. Halála alkalmából a 

• Vasvármegve. érdekes történetet mond el. 
| .Nagy lelkesedéssel ragaszkodott, — írja a 
I nevezett lap. — szülővárosához és Szombat-
j hely löllendülésének. egyik-jelentős eszközét, 
I a nyugati vasutat úgyszólván neki köszönheti, 
j Ezt a vasutat, amely ma Budapést-Fehring-
I Gráci vonal név alatt ismeretes,- annak idején 

Szombathely elkerülésével t.raszirozták Sárvár
ról egyenesen Körmendnek vitt volna é vonal. 
Grünwald ekkor nagyszabású memorandumot 
dolgozott ki, amelyben kifejtette Szombathely
nek a vasutügyi politika szempontjából való 
jelentőségét és Horvát Boldizsár miniszter 
figyelmét fölhívta a nagyfontosságú érdekre, 
amely e msuihoz fűződik. Az ö kezdeménye
zésének erdeme igy Szombathelynek vasúti 
gocpontá való kialakulása.. 

Magyarország erdélyi részében a r. 
katholikusoknak külön autonómiájuk van. Az 
erdélyi kathoiikus status tegnapelőtt tartotta 
meg Kolozsvárott rendes évi közgyűlését 
Mailálh Gusztáv gróf erdélyi püspök, mintáz 
igazgatótanács egyházi és Béldy Ákos gróf 
világi elnök • vezetésével, A státusgyüléshez 
intézett jelentés súlyt fektet arra a levélre, 
melyei (Isernoch Járíos kalocsai érsek, az 
erdelvi katholikusok metropolitája, intézett 
Mnlath grof püspökhöz. E jelentős levélben 
a többi közt azt Írja az érsek, hogy 'az (er
délyi státus! helyes irányú és eredményes 
működése a leghatalmasabb ösztökélés és biz
tató remény, hogy az országos magyar kat
hoiikus autonómia, is életré-képes szervezet 
lesz. a kath. ügy szolgálatában. — Az érdekes 
jelente- azután rámutat, a bámulatosan fé
nyes eredményekéi feltüntető vagyonkezelésre 
s munkálkodásának különben is számbavehe 
tétlen áldásos következményeire ugy, hogy 
önérzetesén állíthatja élő példaképnek az Ő 
autonómiájukat az országos autonónuku.s 
törekvések ele. iMily szépen hangzik ez a 
szívből fakadl óhaj' Csakhogy, amint latjuk 
és tapasztaljuk, mén sok víz folyik el a Rá
bán, no meg az erdélyi Alután is. mig meg
valósul a sokszor hangoztatott országos kal-
bobku- önkormányzat; pium desidet nim marad 
biz az még soka' A jelentésnek van egy na
gyon kiemelendő passzusa, az erdélyi egy
házmegyei népiskolákra vonatkozólag, mely 
minden hasai kulli. hitközségei közelebbről 
érdekel A jelentés ugyanis panaszolja azt a 
szomorú' körülményt, hogy-a székelyföldi 
politikai kö.-sr-gek. különösen Csík és Három-

| székvarinegvékben, az iskolákkal szemben 
föimall . palrouusi kötelezettségeiket mindin
kább kezdik tagadásba venni és az iskolaépü--
let és lanitoi lakás jokarban tartása alól ki
bújni Sőt azon - a címen, hogy -az iskolát a 
község építtette es a tanító fizetését részben 
vagy egészben a községi pénztar hordozz?, 

.az iskolát községinek nyilvánítják. S - midőn 
az ilyen köz-ég- határozatok fokozató.* föleb
be, és Folytán a minisztériumba jutnak, hasz
talan történik az egyházközségek részérő; a 
Szekelyföldu-k az tSt>8. évi .népoktatási fflr-
vénynek régibb, a törvény 3ö. szakaszára-való.i 
hivatkozással a miirúzterium a jwlUikai 1 

községek javára dönt. .. '•• -.'• .":] 

Keressük mindenben a legjobbat [ 

I Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges 
1 IVÓVÍZ megválasztásánál, igyunk és kérjünk 

tehát mindenütt -

I Szántói savar.yüvize t, 
mely gazdag, természetes szénsav-tartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali ytz. Erősen hugi hajtó 
hatású, elősegíti iiz'emésztést, megakadályozza, 

a gyomorégést, 

A Szántői savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

. Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár Czelldömölkön : Landler Samu 
faszerkereskedőnél. 

Eladó .csóplőgep./ 
Egy 8 lóerejö BÓfitaerr és 

Schraitz féle v -

gőzcséplőgép 
olcsó árért eladó 

Érdeklődök szerkesztő-egünkben 
nyerhetnek bővebb felvilágosítást. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVÁRDY GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötetet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötélben egy 
csomó igen sikerült elbeszélés van, me
lyekben az rró megfigyelései, impressiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben „ ajánljuk a kötetet 
kedvexménytl lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a Müvet, ha ezen. igényét velünk 
Iroxh' s 40 üller dijat hozzánk beküldi. 

A mii bolti ára: 

2 korona. 

Nyersolaj,, szrtfegáz, Diesel 

benzin motorok és 
' lokomobilok 

j'ltililnsj 

• Drezdai motorgyár reszv. társ. 
. -líéiiW-törszáj! le»réL'iia..Vg(íflgyolíl> motor

gyára. - yizérkél'Viselő;.,. 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháry utca 4. 

'.•MKv>*iTi;i'hy-iitra sark.) 



SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg ö>sipontocit«i~itAkiégte1einek 
beszerzései egy cégnél, mily szaron Tédl 

érdekeit legjotibati. 

• : E L Ő B T É I : ~y : 

1. Ntm Ireli ismeretlen véghez l'.rduljiia 
2. Néni-(esznek szélágiüó kötelezettségei-
3. Alíaiidó Összeköttetésnél pontos ég n-alis 

• ; kiszolgálást-biztosit thagának'r v 

•i. Állandó összekötetésé mindig, vipyázni foft 
önt. vevőjének megtartani. 

Saját érdeké, hogy csak ismert, előkelő céget. 
tiszteljen meg bizalmával. . • 

Aufrecht es Goltschmied utóda 

Eiek és Társa F wt 
Budapest IV. Karoly-kbrut 10 szám 
Kaphatók kényelmei bavl lefizetésre, állandó 

Össsekbttatésnél folyószámlára is: 
1. A magyar és német irodalom osszss termé
kei. 2. Képek 3 Bőröndök és börondáruk 4 
Férfi fehérnemüek; b." Laic*öfek. b. Fénykép-
kész léke*:, felszerelések.. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8 Chmaeziistáruk. v. i'.si.lár-
és petróleumlámpák. h'.Kézb torok i l . á. önye-

gekV 12. MtnJeunaiiiJ hangszer.. "... 
Fenti 12 osztályunk oí*/.es cikkt-i elsőrangú rr>i-
nöséimek és minden osztály iÍKk«'iról külön ki-
Inerit^ árjegy/éktcel reniielkezufik és a ki\ái.t 

árjegyzék*! ingyen és bérmentve kuldj,.k. 
Elvünk : Vevökorun* megtartása, pontos kiszol

gálás, méltányos árak révén. • 
Minden felvilágosítással sziv-st-n szolgálunk 

Kinek drága az 

Az ii 

h ö £ > y 

aki' tar-V^Smf§ví. börápo-
: lásial t'rydik-, főkép á pat-
-Jtaitá»okáté,U :ntp.trii. továbbá-
fehér afcsaínf éh puha bőrt 
. _ sieri-/4ii óhajt" ocik .-' 

"Steckcnr-ierd hliamtej-
mppannal 

. — -yédjéey: Yí-ssz^pan^ui; ^ 
• ' ngossa uiapát;*' 

Gyár: Bergmann & Co. 
Tetscheo a,E. 

l)arabja 6(0 Miéiért kapható 
gyógytár, ^drogéria éa illat-

szer-üzletben 

aEEaEanEaaEEE: a 
Eladö ház. 3 

i 
H B 
a 
H 

•' • A Rákóczi-utcában egy 
újonnan épitett '-. 

sarok-ház eladó. 
A ház alkalmas urilakasnak és 
üzlethelyiségnek Bővebb infor
mációt szerkesztősegünk.nyujt. 

A legkitűnőbb szciöoltványok 
minden Ismert fajba kaphatók 

Berecz Lajos 
kertészetében 

CzeUdömölk, Sági-utca végén. 
Az oltványok jóságáért teljes 
erkölcsi és anyagi felelősséget 

vállalunk 

Berecz Lajos és Társa' 
Kováts Sándor tanitó. 

Szölö-oltványok 
szőlővesszők es Glediísc' ia lélrtkeri-

tesnek alkalmas . cSeinéiék 
l«í.-zerzeseie léaiiieíéíi'bhé.ii ajaíiijufe a 

legj:-f>h hir!" \ nek',: -'i-véndó' 

Szűcs Sándor F i a 
szőlötelepét Biharittószegen. r 

Ha a saját érdekét tartja szem elölt, ugy ne 
vegyen addig:- oltványt vapy vesszőt, min a 
fenti céf nagy kéj>es ánep\zekét nem kérte; 
irigy, n és bénöeiit e. Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fozva. 

Olcsó és pontos kiszolgálás 
Szamos e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődök a leiep rmgtt-kiuiésére 
szivesen láttatnak. . • . . * . 

nEEaaaaasaaaa^aEE 
„• -M - t ?" 1 apa mpgengedte! Hisz valódi 
JARÓBI-.'- antinlcotin-fiL-ar.-tiab iTiMyek fa

dobozokban! - , 
Vigyázzon! Csakis a .JACOBU jetzésselval^di! 

EaE«aEBaEEEHaBSE 
a B 
H 9 hónapos ir lamli hosszú 3 

szőrű luin 

V l z s ! ÍI 

B jó aportirozo, azonnal eladó. B 
El - 3 
B . Bővebb értesítés nyerhető: g 
jg Magassy Sándornál Keme- jg 
El nesmagasibán B 
HEEaB^agsaaagBHB 

Szőlőoltványok! 
Kiválö szép. és dui gyftkérzetu szokványminö-
segü iásoltványok a lefrjobk bor- és csemege-
fajokirnn, nipária l'nti.ilis Rup«sztrÍ8 MonU-
cola alanyra oltva; közöttük „Máskat Csaba
gyöngye": mely fajta már jumus közepén érik. 
K/.fiitíiv..] Ripáría 1'onális és Kupesztrú Mon
ticola sima és gyökeres alanyvesszök; jégverés 
és peronospora mentes sima és gyökeres hazai 
vesszők a legjutányosabb árban'. Árjegyzék 

ingyen és bérmentve kapható és küld az: 

Erzsébet szó'löoltványtelep 
Tulajdonos: Schmidt Mátyás, 
B o g á r o s , (Torontálmegye) 

és. iictízét. yn-úfjÜtiKtifja •' liiabavaffi . dóK > , ' 
•'• '-* ' -.fi' -' <. ' „fci£ 

gokra'"Jvi<(óhnj.*áí ,- Ísa.j^t iVRlekéjX'ti . C ^ - J J . ' 

ÜKJegitl^nb 
vS./,t4i, égyiMsér-kets*:*. i 

pVóliáJja íS' világhírű'. . i 

a há'/ís?erefc királyát. 
Kapható. 44 filléres, l i ö és 2 20 K g 

. , eredeti üvegekben. 

FŐ-ELlROÍlTÓ:'_•;•* 

Mayer I s t v á n CzeUdömölk 
fűszer, csemege és liszt kereskedő. 

©"lalás, 
aa oldal 
5" kar-

Lsuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyi-
ohtalszurás, keresztcsoutfajas, derék-, 
vagy hátfájás, izom- és inhántalrnak 

és iabjyétigeség. merev végtagok - és 
O. ujjak, görcsük, továbbá hü'es . megfázás vagy 
g éghnzamból származó bzjoli azonnal enyhOI-
3, nek az Oroszlán Meuthoi Sósborszesz haszná

lata által. Ha a fajó testrész a dörzsölést nem 
5J ir i . ugy borogitást alkalmazzunk. 

Pógtajás. fejfájás, fejszaggatás, hajhullás, 
- i i leges<ég. jM-.'.yadisag, kimerültség, általános 

gyengeség eseléihen ' kincseséi ér fid a valódi 
SJ Oroszlán Menthol Sosb' ir.-z.es/. — 
2 , Torokfájás, reKedtség.gégehui ui,inlliienza, 
r> nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán 

Mentitől Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és 
C legefteVjeiffebb haziszer. v 

s»>. Ezer es ezer más esetekben is kitűnő 
^ sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz 
s» használva. 
O Mitulen egyes üveghez bó használati 

utasitás van mellékelve. Sok' ezer hálairat 
O. tanúskodik róla, hogy az Oroszlán ftenthol 
fc SOsborszesz :,az emberiség jótevője. 

A világ legelterjedtebb és leiről esőbb Írógépe a „MIGNON" megtekint
hető: binksreve Nándor pn '\úrk ercsked;-sr ben. — Ára J M korona^ 

http://ir.-z.es/


B Ú T O R O K 

I 
Haii'K. ebédlők'. !r!»-'diák, anionok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastély berendezések, v:i«- e- rézUi 
tórofc, szőnyeg -k. í t i g . i k , c s i l l á 
rok, ziingorák szallittainak bárhová 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy butoralbum 1 K. 

Telje- berendezésnél ntazó minták

kal díjmentesen küldetik bárhová I 
M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i Vál la la t 

I Budapest, IV. Gerlóczy-u 7. 3 
(Központi városháza mellett.) zS 

]s Elsőrendű porosz szalon, 
koksz és szén 

kapható: 

Almás: János 
vas és füszerkeresk. Czelldömölk. 

Állandó raktár fekete és zo
máncozott íol ton égo~és amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák- J 
ban és a hires Trinmph asztal- Í 
tűzhelyekből. 

Kályháknál és tűzhelyeknél | 
a legmesszebbmenő kezességet | 
vállalok 

Jókarban leVő [ 
"™3 3 0 0 4 0 0 l i t e r e s | ™ 

[boros hordókI 
í a z o n n a l e ladó* 

özv. Tor? GyTrpiieaiJ 
Gzeílcfömöikön. 

F I X F I Z E T É S 
és magas iutalék melleit alkalmazunk 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet-
fizetősre való eladásához. Havonként 
elérhető jűVAdelem '300—C00 korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Budapest, VI., Ferenciek-tere J . ~ 

V a r g a G y ö r g y C z e l l d ö m ö l k 
villamos-üzemű faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. i> közönség tudomására. | | 0 g . v Ozelldömölkön 

villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faapriltató közönségre nézve nagy előny háramlik ob-
böl. mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban apriitathatja fel, az 
apritási művelet-rövid ideig tarló es ami fődolog nem kel! favágó 
embereket keresni es akkor is napokig várni, mig azok ázt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó áron.: ölenként fűrészelés, 
aprítás i K 2fl tillér. 

6sak fiirészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok, i'gy a- téli. mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. — Megkeresésekei kérem lakásomra: Czelldömölk, Szent-
háromság-tér (Kohn Sándor-féle ház). 

Kzen uj yállalatomlioz a h. é, közönség betses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 

Varga György. 

%398S38B8B388B 

I I 
KÖNYVNYOMDÁNK 

kedvező feltételek mel
lett egy fiat felvesz 

T A N O N C N A K 

H O R Y A T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS HÁZOLÓ 

CZELLDÖMOLK, KIS-DTCA 2. (Szölo vendéglő mellett.) 

Szobafestések, cím- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

'-. . kifogástalanul készíttetnek. : 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemii kőnyvnyomüajátrah, Celldf iinölk: 


