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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Oflldömolkon. 
Ide intezendok a szellemi reszt illető közlemények, 

hird̂ léŝ k es miniteonemfl p*n»illelékek. 

B erzsenui eno > dr. 
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület felügyelője 

Yéssey Sándor egyházkerületi 
felügyelő halálával megüresedett a dunán-
luli ág h. ev. egyházkerület legdíszesebb 
stalluma. a felfigyelői méltóság A régi . 
időkben a felügyelő világi védnöke volt : 

az egyháznak, kinek kötelességé volt 
az egyházon ért sérelmek orvoslását 
befolyásainál fogva legfelsőbb helyen, 
kieszközölni. Tudjuk |ol, hogy volt idő, j 
midőn a vallási türelmetlenség dühön
gött, a protestánsok nyílt üldöztetéseknek \, 
voltak kitéve és csak a fegyveres ellent- [ 
állás nyomán kötoti bék^ biztosította, a 
szabad vallásgyakorlatot. L)e .-nnek elle
nére is számtalan Kar»ÍTa-féle ember 
akadt, aki a becsi 'udvarnak; nagy szí-., 
vességel és szolgálatot véltek tenni 
azzal, iia különféle álürügygyel néhány 
protestáns templomot és iskolát elra- j 
boltak vagy egyik másik protestáns ' 
emberi kerékbetíirették, nyársrahuzalták. . 
Ily esetekben voll szükség a felügyelükre 
Kelleti lenni valakinek, aki felfelé is. ] 
le is tudóit befolyást' gyakorolni ugy a 
királyra mint a népre Midőn ax üldöz
tetések ideje végképen elmúlt és a 
szabadvallásgyakorlatot törvények bizto
sították és szentesítették, a Felügyelőnek 
ez a szert pe megszűnt. Mint ezekből 
látjuk, valamikor életbevágó, fontos 
szerep, illetve kötelesség háramlóit.áz 
egyházi felügyelőre, ma már, hála a 
Mindenhatónak, ez az állás egy érde
mekben gazdag lérfiura nézve úgyszólván 

^a disz jellegével : bír és méltósággal 
ruházza fel azt, aki egyhazáért a mtftt-
ban sokat tett fáradt es -áldozott. Jólehet. 
a szomorít kötelességek _téljesitésére 
már régtől fogva nincs szükség, azért 
épenséggel nem állíthatjuk azt, hogy. 
nélkülözhető az egyházkerületi felügyelő. 
Megválasztatását k i r á l y i megerősítés 
szankcionálja, mely legfelsőbb aláírás 
mindannyiszor megerősítése a vallások 
egyenjogosságának. A felügyelő általános 
érdekű egyházi, és kulturális ügyekben 
határoz, ellenőrzési és. felügyeiéti jogokat 
gyakorol kerületében mindenfelé, az 
egyházat érdeklő kohcessiók. állami tá
mogatások és hozzájárulások kieszköz-

• ié«H- elő-vgi'ti. .\dun;in'n!.< egyházke
rület tehát, midőn felügyelőjét megvá-' 

lasztotta, mérlegelnie keliett azt, hogy 
ki az a férfiú, aki mindenirányhan 
tekintélynek.örvend és ki áz, aki egyháza 
sorsát szivén viseli. Az egyházközségek 
és választójoggal bíró tanintézetek erre 
a kérdésre válaszoltak akkor, midőn 
szavazólapjukra felírták Berzsenyi Jenő 
dr kemenessömjéni nagybirtokos, \olt 
országgyűlési képviselő nevét 

Százezernyi nép véleménye sohasem 
tud egyező lenni, különböző okok, 
személyes motívumok, érdekek a sza
vazatokai rendszerint szétforgácsollak, 
d»- midőn azt látjuk, hogy nyolc jelölt 
közül egy absolut szavazattöbbséggel 
kerül kf győiteskc.ir a választásból, 

'bátran állíthatjuk, hogy méltóbb férfiút 
a közbizalom iiem ismer a felügyelői 
méltóságra, mint ezt az egyet, dr.-Ber-
zsenvi J<-uőt. 

A választási határidő f. hó 3-án 
telelt Ie; mely ideig 343 szavazatnak 
k'-llett volna beérkeznie.- öt egyházköz
ség nem élt szavazati jogával, két sza
vazat alaki oknál fogva érvénytelennek 
találtatolt, igy 336 érvényes szavazat 
döntött a felett, hogy ki legyen a dunán
túli ág h. ev. egyházkerület felügyelőié. 
Pápán gyüll egybe Gyurátz Ferenc 
püspök elnöklete alatt a szavazatszedő 
bizottság, melynek tagjai Horváth Sá
muel és Varga Gyula esperesek, Bognár 
Endre egyházi főjegyző, Berzsenyi Dezső 
és dr. Kluge Endre voltak. Hrabovszky 
István és dr: László Kálmán távolma
radásukat igazolták. A bizottság megál
lapította, hogy dr. Berzsenyi Jenőre 
193. báró Solymossy Ödönre 69. báró 
Láng Lajosra 38. Hering Zsigmondra 
12, OstfTy Lajosra 8, Fischer Gyulára 
8, Batcza Gyulára 4- é s Ajkáy Bélára 4 
szavazat esett. Az elnöklő püspök ezen 
eredmény folytán dr. Berzsenyi Jenőt 
absolut többséggel megválasztott felü
gyelővé nyilvánította ki melyfői őt távi
ratilag értesítette és üdvözölte. 

E választásból, kifolyólag most már 
bátran állithatjuk, hogy Kemenesalja 
traditionális szülőanyja a kiváló hithű és 
tehetséges ogyMzf'rftaknalr C*. % 

A választójog kiterjesztése 
emeli a magyar nemzeti nép

iskola értékét. 
Egy évtizede már annak ide-oda, 

hogy ordítják az utcán, csevegik a tár
saságban es erős közjogi érvekkel szó
nokolják a közélet porondján, hogy 
szükséges, hogy tovább nem halasztható. 
a választójog reformja, illetőleg kiter
jesztése, mert a régi már elavult. Ebben 
a szóáradatban ott fulladoz a választó
jog és szerencse, hogy annak még 
nincsen élő lelke, mert bi/ony-ljizony 
már rei» elnyelték volna a szónoklatok 
nagy tengerének sokszor piszkos hullá
mai a mentők jajveszékelése dacára. 

Két szélsőség küzd a háborgó ten-

j gérerr. Megtalálják-e majd — középen 
az igazságot ? .' • 

i . Minden tekintetben egyenlők nem 
lehelünk, mert ebben megakaszt sok 
minden. Megakaszt a vagyon, megakaszt 

I a munkakör, de mindenek fölött I U Í Í -

í veltségünk és szellemi tehetségünk te
remt egyenlőtlenséget, Ámde az értel-

• miség lévén e kérdésben a fő tényező: •• 
a súlyt is a művelődés fokozására, az 

1 értelein fejlesztésére kell 1'ektelninik. 

Már Mária Terézia kimondotta,hogy 
az iskolaügy politikám. S a francia nagy 
forradalom akkor, mikor az emberi 
jogokat törvénybe iktatta, odaiktatta azt 
is, hogy az állam mindenkit köteles 
azokra a haszpos tudnivalókra megtaní
tani, amivel bárki hasznos polgára lehet 
a hazának. " •'• ': ._ 

Ezt az elvet azóta a gyakorlat ko
difikálta nálunk is. Kodifikálta 1868-ban, 
mikor a népoktatást általánosan köte
lezővé tette s a szülőket büntetés terhe 
alatt kötelezte, hogy gyermekeiket isko
lába járassák: És e kötelesség alól a 
6—12, "illetőleg 15 éves gyermekét senki 
sem vonhatta ki. A választójog kérdé
sében tehát csak ez lehet az a tér, ahol 

1 ezt békésen és helyesen megoldani lehet, 
I s viszont ez az. amire a titkos szava

zás mindenekfölött táuiaszkodhatik. De / 
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a nemzeti biztosítékok <s csak ebben 
vannak meg, ínég pedig ma is a szen
tesített törvény ereiével. 

Már most: ha az eddig fönnálló 
iskolai törvények szigorúan végrehajtat
nak; ha az államhatalom a maga tekin
télyével és erejével a lagymatag feleke
zetek és ficánkoló nemzetiségek fékte
lenkedései, cselszövései , dacoskodása 
ellen állami iskolák fo.-állilasa, íeilesz 
tése és szaporítása áltál érvényt szerez 
bölcs törvényeinek: ezzel azlán meg 
feg állapiltatni az értelmi cetmis. ez 
pedig a vá'ssztójogi törvény alapja. 

Hogy pedig a kormány a válasz
tójogi reformot akarja; hogy már a 
törvényjavaslaton a minisztériumban 
komolyan dolgoznak: mutatja a közok
tatásügyi miniszternek legújabb rende
lete, amely a népiskolát bevégzett nö
vendékek végbizonyítványára vonatkozik. 

Jóleső örömmel és hazafias érze
lemmel fogadjuk Zichy János gróf vallás 
és közoktatásügyi miniszter rendelke
zését, inert meg ^vagyunk győződve, 
hogy e végbizonyítványon fog Magyar
országban az általános, egyenlő válasz
tójog alapulni. 

A törvényileg megállapított rendel
kezés, mely minden gyermek oktatásá
ról való gondoskodást általános kötele
zettséggé tett. csak akkor teljes. Iia a 
kötelezettség teljesítése • hitelesen és 
nyilvánosan elismertetik. Ez célja a nép
iskolai vegbisonyitványnak, amely nem
csak arról tesz tanúságot, hogy birto
kosa megtanult a hat év alatt irm-olvasni, 
hanem megfejelt annak* a jogosult és 
törvényileg előirt- magyar nemzeti köve
telménynek is. amely a magyar nyelv 
megtanulását követeli a nem magyar 
ajkú honpolgároktól. 

Mindenki—töwJtszik—tehát, hogv 
gyermeke vagy gyámollja megszerezze 
a népiskola hatodik osztályának végbi
zonyítványát Intézkedések történnek 
majd, hogy az elemi iskolák mind a 6 
osztálya kiépíttessék és az osztályok 
lul/siifoltíága megstünteltessék. Rendel
kezések történnek, hogy a népiskolák 
számára előirt tanítási anyag megfele
lően feldolgoztassék. hogy egyebek között 
a magyar n-mzet történelmének, nem
különben a magyar polgári jogok és 
kötelességeknek (alkotmány tannak) okta
tásara nag\ süly fektettessek és a tanítok 
képzése elómozdlttassék-

A választójogi törvénynek lehat a 
népiskola lesz a fundamentuma! A nép
iskola végbizonyítványa tulajdonosának 
kezében értékes okira! lészen; értéke 
pedig abban rejlik, hogy mikor az állam 
a honpolgárok százezreinek gyermekeit 
a bizonyítvánnyal ellátja, ezek egyúttal 
érezni fogják a magyar nemzeti egység
ben rejlő erőt és tudatiban vannak, 
hogy egy bizonyos kor elérése után 
mini magyar állampolgárok választó
jogot nyernek — épp^n a népiskolai 
végbizonyítvány alapján Ali tehát azaz 
állítás a maga teljes igazságában, hogy 
csak a kultúra legalsóbb tagozató réte
gében, a népiskolában készülhet elő 
a nép politikai érettségének tudatos ki
képzése és.ez alapon a magyar nemzet 
jövő boldogulási 

! Legyen boldog a magyar! — ez 
• óhaja, kívánsága mindünknek; de hogy 

valóban '. boldog is legyen, szükséges, 
| hogy közöttünk legyen béke és honol-
! jon lelkünkben igaz szeretet. 

Magyar nemzeti népnevelés! Jöjjön 
I le á te — országgyűlésed. 

B. Gy. 

Tarifaemelés. 
Július Mól drágábban visznek min

ket a vasúton. Több dtjt követelnek a 
föladott árukért is. És ezzel sok baj, 
ezer kellemetlenség és még minden 
egyéb szakad az adózó polgár nyakába. 
A tarifaemelést annak idején azzal okol
ták meg, hogy a va=uti mizériák meg-
•szüntet.-ae és a beruházások n ö w l e s e 
szempuiitiálio; szükség van erre. Hogy 
aztán majd uj kocsikra, a menetrend 
gyökeres megváltói látására, uj vonatok 
.beállítására és sok egyébre jut-e pénz, 
azt az idő fogja megmutatni. Előre is 
kételkedünk b< nne A felemelkedett 
vasúti sz. mély es árudijszab s helyett 
a nagy terhek kielégítésére uj jövedelmi 
jorrásokat kellett volna teremteni. 

Annyi bizonyos, hogy n tarifaeme
lés miall az ország minden réti-gében 
gyökerei w r a nagy elkeseredés s üt
ött felzúdulás! is fog okozni Hogynel 
Ha az adofelemeléshez, a nagy elemi 
csapásokhoz: pusztító orkánokhoz, jég
verésekhez, kártevő fagyokhoz, árvizek
hez, a nagy drágasághoz, a bizonytalan 
politikai helyzethez még az utazás meg
drágítása is hozzájárul, nem csoda, ha 
a nép forrong es a köztársasagot elleti. 
Ha talán ideig-óráig bele is nyugszik a 
tarifaemelésbe, abban a reményben teszi, 
hogy talán megszűnnek a vasúti mizé
riák (bajok, nyomorúságok) Mini az 
előbb mondottuk, nem hízunk benne, 
hogy a MÁVnál július 1-vel uj kószák 
köszöntött volna. be_ Marad minden a 
régibi-n Hisz hazánkban ősi je l szó: >Ejh, 
ráérünk arra még!< 

A tarifaemelés magával hozza az 
élelmiszerek drágulását is. Már az első 
napon felszökött az ára. Még pedig azért, 
mert az élelmiszer-kereskedők az utazás 
megdrágulásáért, a szálülás felemelése
ért az élelmicikkek árának felsrófolásá-
ban keresnek kárpótlást. Igy a tanítók, 
tanítónők, tanárok, orvosok, vasútiak, 
stb. szóval a hivatalnokosztály, no meg 
a szegény munkásosztály, kétszer tizet 

A tudomány hatalma. 

Az emberiségnek a lermészáti erők le
lem uralmát, a művelődéssel járó találmá
nyok folytáu mindegyre erósbfiliii tapasztal
juk. Minden felfedezés és készülék, mely va
lamely addigi szabad, vagy t i tkos eról hatal
munkba ad e- azt céljaink kivitelére eszközül 
felhasználni segít, egy-egy lépcsőül szolgál a 
közös jólét magasabb fokára. A szelet, gőzt. 
folyóvizet, fényt, villamosságot, a gázok ve-
gyülékiu hozzávaló gépek segítségével, szol
gálatunkra kényszerítjük, csakhogy ugy az 
egyiknek, mint a másiknak használatánál a 
szükséges erő korlátai hatalmunknak határt 
szabnak, mert az erS, valamint az idő, 
munka kOzben, sOt az élő erő, akar emberi, 
akár állati, vagy természeti legyen is az, ha 
a termelés pillanatában nem értékesíthető, 
munka nélkül is megsemmisül. A szél eláll, 
— bár újra támad — a folyóvizek ereje 

folyásukban jelen vau, de az emberi és állati 
erő elvész, ha fel nem használjuk' is. 

Hogy ily erő veszendőbe ne menjen és 
valamely célra felhasználható legyen, szüksé
ges, hogy minél nagyobb mennyiségben ren
delkezhessünk és folytonos erőtkifejtö gépekét 
hajtathassunk veié. Mivel ezen gépeknél az 
elhasznált erőnek póUása. a rendelkezésre 
álló erűk készletben tartása nélkül lehetetlen, 
azért van szükségünk oly erőforrásokra, 
amelyekkel gépeinket folytonos működésben 
tarthatjuk. 

A természetben a szél és folyóvizeink 
sebessége ad ily erőket, melyeket az embe
rileg már ősidők óta a szil is vízi malmok
nál elért munka eredményében hasznára for
dít A hollandiak a szélmalmot a tengertől 
•Ihóditott alföldjük vizmenttsitisire, az ame-

] rikaiak sok helyen gazdasági gépek hajtására, 
| sót villamosság előállítására it használják, 
• mig a vízimalmok, külörlösen hazánkban, a' 

gézmalmi iparnak szolgáltak mintául s tették 
malomiparunk termékeit világhírűvé. 

Az újkor azonban a gőzgépek megal
kotása óta, a folytonos eré forrását, az em
lítetteken kívül, a kőszéntelepekből meríti. A 
nagy erőre berendezett gyárak csak a gőz
gépek öeállitásával villtak lehetségessé. lif 
gépek tömegük és óriás kószenszükségletüknél 
fogva helyhez kötöttek voltak. A nagy ipar
telepek leginkább kőszénben bővelkedő vidé
keken jöttek létre, mint ezt Anglia, Belgium, 
Francia- és Poroszországokban láthatni. Azon
ban midőn a gézgép mint hajtóerő hajókra 
és vasutakra, az újkor ezen hatalmas közle
kedési eszközeire lett áttéve, már világtörté
neti fontosságúvá valt, mert a gyárilag iló-
állitott árucikkeknek hajon is vasúton szállí
tása ez. álul olcsóvá lettes az ipartelepek
nek oly vidékekre -ithelyíaésít tette lehetővé, 
hol valamely anyagnak ipari feldoliozására, 
a hajtó erőn 1 kívül más előny kínálkozott' 
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rá erre a reformra: egyszer amikor I 
utazik, másodszor amikor eszik. Még 
egy iiyen reform s eJjpe&aank K'ulc 

Feministák, tanítónők. 

tyinbá zabol hegyezni. 

Már is megkezdődött a harc a la 
rifaemelés ellen es ezzel kapcsolatban i 
a drágaság ellen, fis ez — a főváros
ból kiindulva — varosriM-varosia fog 
terjedni. Hogy mi les/; a vegv ? Tudni 
nem lehel, de se|teni igen. Kivész áz 
emberek szivéből az mtézö kóríik jóaka
ratába vetett hit, elveszti bizalmat s a 
türelem helyébe az elkeseredés fékevesz
tett anarchiája lép," mely után mar iga
zán csak a társadalmi romlás követ
k é z b e ; .. 

Eddig az olcsó utazás miatt az 
ország középpontjából a kuliura melege 
aradi szét az egész országra. Hogy,igy 
lesz-e ezután i s ? Ez.megint nagy kér
dés. Eddig a legszegényebb is minden 
nagyobb megerőltetés nélkül (elrándul
hatott a fővárosba, ahonnan •* müve- j 
lódés terjed az ország legtávolabbi zugába 
is. Most pedig a mcgdrágult-utazás azzal 
fenyeget, hogy az utazási kedv lelohad, j 
az akóhb néposztály a felemelt személy I 
és árudiiszahás miatt nem utazik, igy | 
a kultúra áldásailól meg lesz fosztva. ' 
ez pedig évtizedekre visszaveti fedődé- j 
seben az egész országol. Az a nép pedig, 
amelynek nem adatik meg a lassú fej- [ 
lődés lehetősége és emellett a régi adók j 
felemelése 'miatt mindene úszik, szolga- \ 
ságba sülyed és keble az elkeseredés, 
a gyűlölet, a boszuvágy mérges gázait 
szivja magába. Ily lelki hangulatú em
bereken a vak szenvedély lesz úrrá, 
mely állapot -sem a társadalomra, sem 
a hazára jót ner.i hoz. 
• Vagy nem tudjátok: mily szörnye a nép, 
Ha fölkel es nem kér, de vesz, ragad • 

joguságáért is küzdenek. Tehát melléjük 
kell állaniok szöval, tollal, szavazással, 

-helyeslik az elvükéi iná- Meri meg kell j»gye»nünk a t inílónők 

például sűrűbb népességű vidéken a gyáripar
nál szttksé'ges • emb-ri munkaerő olcsósága, 
hajózható vizek és vasutak mentén pedig a 
közlekedés könnyűsége.. 

Csakis ezen korszak, a gépek knrszaká-
"nak megnyílta, viszi áz emberiséget, uj fel

fedezések felhasználásává! a folytonos töké
letesedés felé. • v 

Sajnos, hogy ezen elflhaladással a köz-
jólét előhaladni nem képe-, mert a nagy tő
kék kizsákmányolják a gyengék. .szegé
n y e k é - feletti helyzet előnyeit s megterem
tik a tőke éa munka közti harcot. A fény 
mellett'ott: van az árny, gazdagság mellett a 
-szegénység. 

A fogyasztás tárgyául szolgáló ipar
cikkeknek gyárilag olcsón előállítása óta a 
házi és kisipar tönkre megy s a munkások j 
napszámosaivá válnak a nagy iparvállalatok- , 
nak és szolgájává a tőkének. Így történt ez j 

,az (ab-olűi—) önkényuralom., kezdetén meg- ; 
szüntetett magyarországi vámsorompóknak 
megszüntetésével, az osztrák gyárak olcsó : 
készítményeinek szabadj beözönlése megölte a j 
mi. kis 'Inervwaink versenyképességét 

•• ' . tKoty 
Doctorics Sándor. 

sok nem. A nők legyenek teljesen egyen 
joguak a férfiakkal mindenhol és min
denkor, mig mások azt inondiák, a hő 
maradjon otthon' a család kórében, 
Em fk a felnek js igaza van, a másik
nak is 

A feministák július 1-én gyűlést | jük őket, 
tartottak. Számokéi szaporította az JI ; mégis, ily 
sók táhilonő, ákik~~á tanitogyülések al
kalmával Pestre rándullak. 

" A gyűlés megnyílásakor az elnöknő 
felajánlotta a feministák segítségét a 
tanítónőknek. Az első szónok egy állami 
tanítónő volt, aki szellemes beszéd kí
séretében mutatta ki a fizetésrendezést 
célzó törvényjavaslat sérelmes voltát. 
Sorra cáfolta a mellette felhozott érve
kel, melyek larlhtitalUnok és károsak. 
A javaslat szerit.I a legalsó fokon a 
laiiitóuő két évvel tovább vesztegel, 
mint a férfi. A lakáshérük 'a legalacso
nyabb. Ha férjhez mennek, lakbérüknek 
felét- elvesztik. A nyugdijsérelem tovább 
is fennmarad. Hovatovább már a cöli
bátus! fogadalmat is le kell termiök. No 
lám. hova jutnak a szegény tanítónők! 

A nők kitűnően értenél; a moz
galmak szervezéséhez és ébrentartásá
hoz és igy a lanitónők értékes segítő
társakra találnak. a feministákban. A 
tanítónők azzal honorálják ezt. hogy 
csatlakoznak hozzájuk. 

A kenyérkérdés összehozza a nőket 
is. A lelkes hangulat, az izgatott közbe 
szólások, melyek a szónokok éles be-

i szédeire elhangzottak, mindenkit meg
győzhetett arról, hogy a tanítónők részén 
van az iuazság Egyenlő munkáért egyenlő 
fizetés ]ár Ez oly igazság, melyet bi
zonyítani felesleges. Az anyagi hátrány, 
a niellőztetés erkölcsileg is sújtja őket. 
Talán férjes tanítónő nem szorul a tel
jes lakbérre ? Akkor kezdjük a legna
gyobb hivatalok személyeinél, azok fize
tését kell megszüntetni, azok sem>szo
rultak rá. 
._- ... Nyomasztó a helyzetük a tanító
nőknek és mégis niit tapasztalunk ? A 
tanítónők nem igen törődnek ügyükkel, 
tanitógyüléseken egyáltalán nem is szól-
nák;^Senki sincs közöttük, aki feltárná 
az ö bajukat is. Néma gyermeknek 
anyja sem érti szavat. Igy az ügyet 
előrevinni nem lehet. Mert, a nagy hall-
galás beleegyezést |elent s mindenki azt 
hiszi, hogy a legjobb rendben van a 
szénájuk. Azt kell mondanunk, nincs 
meg a tanítónőkben a bátorság a nyil
vánosság előtti szerepléshez. Csak hall
gatnak, csak lenyelnek mindent ellen
mondás né'lkulxs vakon engedelmesked
nek. Ne csodálkozzanak akkor, ha min
dent a nyakukba sóznak. É jámbor 
politikával a férfitanitók munkáját is 
akadályozzák. Azt mondják hamarosan, 
ha jő ez a puhító, rendszer az egyik 
tanítónak, jó lesz a másiknak is. Kény-
szerit*fik -w.l is' »• faromba:- • 

A férfitanitók a nőtanitók egyén-

még n szavazástól is irtóznak. A tárgy
hoz nem szólnak, a tanítók ügye nem 
érdekli őket. bátorságot nem látunk 
náluk, egy intésre megjuhászodnak, 
kész szolgák mindenre. Hát akkor mi 
viszi őket a gyűlésekre? Egyrészt ért-

nők, a gyöngébb nem, de 
hallatlan közönnyel 'nem sza-

| badua ügyüket nézniök. 
A feministák talán öntöttek most 

i beléjük kis önbizalmat Máris megszó-
| Iáinak nőtanitók lapokban, a gyűléseken, 
i Csak előre! Fogjanak össze a nők is. 
: Együttesen munkálkodjanak, sérelmük 
: orvosolva lesz. 

Tanítónők' Több bátorságot, nagyobb 
: ügyszeretetet. 

H Í R E K . 
Személyi bir. Bin János czelldömOlkr „ 

plébános, a jövő heten 2 heü szabadságra 
megy, mely idő alatt a plébániai teendőket 
Szarka .Valér látja él. 

A iőispán halunk. » Békássy István 
főispán, pénteken varosunkban tartózkodott, 
a főszolgabírói hivatalban vizsgalatot tartolt 
s aztán automobilján ismét visszautazott 
Szombathelyre. A szolgabírói hivatalban talált 
rend felett megelégedésének adott kilejezést. 

1 .. Disposiüü. A pannonhalmi főapát a 
műit hó 29 én adta ki a magyarországi ben-

, caseket érdeklő iratát, mely szerint a jövő 
i tanév tartamára közli az áthelyezéseket. Ilin

ket, czelldöniölkieket jobban az érdekel csak, 
I hogy Czelldömölkre helyeztetett Szilágyi Oai-
| kár volt pápai gimnáziumi tanár, ki később 
i Afrikában volt hittérítő, jelenleg New-Yorkban 
' lAmertkaj káplán, hitszónoki és a bencés lel-
t készek ki-egilöje minőségben. —Szarka Valér 

ujmisésl, a kőszegi főgimnáziumhoz helyezte 
| a főapát a számtan és a természettan taní

tására. „ 
! ' Eljegyzés. Mull vasárnap egy boldog 
; házasság praeludiuma 'játszódott le I»ránl 
i Gyula löjegyzőnk lakásán. Ekkor, jegyezte el 
1 ugyanis meggyesi Somogyi Aladár szolga-
i bíránk, a városi aranyifjúság szimpatikus 
' tagja, torán {hazái és zágorhidai Loránth Irma 
I trrleányt, a városi főjegyző szeretetreméltó 
I kedves leányát. Minthogy az ifjakat régtől 
j tartó közös, és boldogító érzés, a szeretet 
j fűzi össze, méltán jósolunk e Irigyből boldog 
I házasságot, mely jóslat egyszersmind szívből 
• eredő legjobb kívánságunk is. 

. Múlt szamunkban megírtuk, hogy Szarka 
Valér újonnan felszentelt bencés^áldozöpap 
ma mondja első-miséjét. Kz alkalomra a ma-
nudnktnri tisztet Hollósi Rupert apát vállalta 
magára, inig az ünnepi szónoklatot Gácser 
József volt czelldömölki plébános tartja. Dél
ben a primicians tiszteletére a helybeli ben
césrendház fényes ebédet ad, melyen az uj-
misés rokonain kívül számos meghívott log 
részt venni. 

Munkapárt Czelldömölkön. Választó
kerületünkben szervezkedik a munkapárt. Ma 
délután 3 órára hivattak össze a munkaparii 
érzelmű választók a Griff-szálló nagytermébe, 
melyen a tisztikart fogják megválasztani.' A 
vármegyei munkapárt vezetőségé részéről dr. 
Ernuv.t Józ . f ysirti in.'ik ' '•- LH'JSŰIP-—Albin 
párttitkár fog az alaknló gyűlésen megjelenni. 
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A botnak ket vege van A'szombat
helyi királyi törvényszék kedden ítélkezett 
abban a bünpörben. melyet SchŰl? Gyuláné 
adott be maganlak sérlé* ennen Dmkgreve 
Nándorne ellen. Az ügy előzményei a követe 
kezők: Mint ismeretes, l>.nkgre»e Nándor 
nyomda- e- laptulajd «W, köojNf- es papir-
k re.-kedó bériéiben lakik Scliüiz Gyula 
Kossuth Lajos-utcai hazában. Midőn id. Jory 
György, Dmkgreve ipa meghalt, Schil'.z. mint 
jo üzletember, azt remélte, hogy a Tory-
csalad nála rendeli meg a megboldogult em
lékére emelendő -irköwt. Minthogy SchOU 
ebben reményében Csalódott, fcözöttük 1-eket-
len-ég támadt, napirendet] volt a perpatvar 
ee civakodás, mignem Schülz Dinkgrevepek 

fel akarta idani a bérletét és azonnali 
kiköliözesét kívánta Az írásbeli szerződés 
azonban védte a bérlőt é- bármint luiko-ott 
is Schttlz Gyula ügyvédtől ügyvédhez jogi 
tanácsokért, Dinkgrevel kilakoltatni nem tudta, 
aki in .'i iiiiig benn is marad a lakásban, 
mig csak » szerződés határideje le nem jar. 
Most téhat a bosszúvágy a lakó és hozzá
tartozóinak folytonos ingerlésével nyert ki
elégítést. Egy ízben SchOt/ Gyuláné szennyes 
vízzel ömölte le Dtnkgrevetiet és mert ez 
utóbbi ekkor a lakás ajtójáig utána fulott 
békétlenkedő háziasszonyának. Schützék okot 
véltek lelni magánlaksértés i n n e n a feljelen
tésre. A szombathelyi kir. törvényszék 
ügyésze magáévá tevén a panaszt; vádat is 
emelt Diiikgrevene ellen, mire Schützék tom
bollak az örömmámortól. A largyala- elér
kezvén, Dinkgreveék lel|es hadifelszerelessel-
vonultak fel. Ügyvédet és döntő bizonyítéko
kat szolgain tanukat vittek magukkal es be
csületsértés címen viszontvad.it emeltek 
Schützne ellen, aki rendíthetetlenül bízott az 
ügyészi támogatásban. É s megtörtem a nagy 
izgalmakkal járó tárgyalás. Az ügyész már 
kezdetben elvetette magától azt1* a botot, 
melylyela vádlottra véltek lesújtani, ellenben 
a büntető bíróság azt magához- ragadta és 
boldogabb végét alkalmazta .Schützne ellen. 
Más szóval; Dinkgrevené ellen nz ügyész a: 
vádat elejtette, Schütznét a törvényszék kél 
rendbeli becsületsértésért 30—30. Dinkgreve-
net ugyanezért, de az enyhítő körülmények 
figyelembe vételével 10 korona pénzbüntetésre 
ítélte Annyit most már tudunk, hogy 
Dinkgreveék a törvénykezési izgalmakon sze
rencsésen átestek, hogy Schützék is elmond
hatják-e ezt, határozottsággal nem állit -
hatjuk. 

Egy nyng. tanító üdvözlése. A tanítói 
rögös palyan töltött el 64 évet Tibor János 
volt közs. tsk. taniló,.melyből 57 evet Külső-
váton (Veszprém in.) eit le. Mint ahogyan 
meg szoktak felejtkezui a tanitorol, öróla is 
megfelejtkeztek, mióta csak nyugalomba van. 
Egyedül tanítványai voltak azok, kik szivük
ben megőrizték tanítójuk iránt érzett háláju
kat: csak alkalomra vártak, hogy. hálájukat 
némileg nyilvánosan róhassak le. A czelldö
mölki és vidéki állomásukon élő és szolgála
tot tetjesitö vasutas tanítványai szép ébenla-
bolot ezüst fogantyúval és - dísszel szereztek 
be, rávésve -1912. Emlékül vasutas tanít
ványai.- Ezt adták át a mult vasárnap ked
ves kis ünnepély keretében. A délutáni isten
szolgálat után az ünneplő sereg (az egész 
falu lakottól kisétve) az ünnepelt lakására 
vonult, hol először Knller János szólt az ősz 
ünnepelthez, majd Vajai Sándor czelldömölki 

mai. fókaiauz molidta el ünneplő beszédet, 
mely aUlf' szem nem marad: szárazon. 
Utána Berkes .laie.- ' ali.tmaifelvigyázn szolig 
átadva a ta-uia.- lállitráhrui ajand-ká:.. kí
vánva, hogy azt o:y szeretettel fogadja el, 
mint amilyen szeretettel ők adjak es hogy 
ménnel hoeazabb kiéig J» egészségben hasz
nálhassa. Az ősz tanító megindultan, könnyei
től es előtörni akaró zokogástol többször 
meg-zakitva köszönte meg a n»::i iart ünne-
pellete-t s viszont ugy lanitvuuyainak, mint 
azok csaladjainak minden jot Mvánt. Az Un-
ncpely utan, melyen több szomszédos ranitö 
is megjeleni, a Reiner-féle vendéglőbe vonult 
a közöns-g. led kedélyes uzsonna vscsora-
fele bankett volt, meiy belenyúlt a ke-ő 
éjjeli órákba. — Igazan milyen lélekemelő a 
mai önző is anyagias világban hogy a hala 
még nem 'geszenfaeyoti ki ••/ emberek szi
véből é- meg mindig vannak emberek i -a j -
nos. ilyenek i- CSHK inkább falun, de ezek is 
mar kevesen vannak- akik a tanítót m-m ki 
facsart citromnak tekintik, hogy gond nélkül 
félre lehessen dobni Szép cseleked-tre e- jo 
szívre, hálára vall a derek vasútiak eme cse
lekedete: a Mindenható nem fogja elfelejleai! 
Tibor bátyánknak Czelldömölköo rokonai is 
vaunak: mi a magunk részéről szituén azt 
kívánjuk, hogy ha mar az Oreg-eggel vele 
jar a bot. hat legyen ez a bot hosszú hosszú 
ideig kísérője, sőt talán az egészség, erő 
helyreálltával ne kísérője, hanem laká-ának 
csak dísze! 

Állatvédők gyűlése A Czelldömölk és 
Vidéke Állatvédő-Egyesület f, evi június hó 
29-én tartotta (Celldömölkön, a városháza 
tanácstermében évi rendes közgyűlését a ta
gok ri.-nk részvétele mellett. A köz-gyűlés 
főbb tárgyai voltak*; Jelentés az 1911. evi 

I működe-érői. rm-lvböl kiemeljük a köveike-ző-
; ket: 1 Az egyesület 4 évi fennátla-a alatt 
| felállított körűibe.u 26 drb. mada.-etetó-
i asztalkái, beszerzett 205 drb tészekodu'. me

lyet a tagok közölt kiosztott. Az iskolás 
! gyermekek között az 1911 —12 Ik taneiben 
I szétoszlott 21»« drb gyermeknaptári Tagjai 
| között terjesztett különböző állat-, illetve 

madarredelmi iratokat. Van az egyesületnek 
2 alapító és 149 evdijas rendes tagja. A ta
gok részére előfizetett az • Állatvédelem- c. 
hivatalos szövetségi lapra, melyei igy a ta-

j. gok tagdíjuk í-jében ingyen kapnak. Van az 
egyesületnek 663 korona fillér vagyona. 
Az ősz folyamán ujabbi 70 drb cserépfészek-
odut szerez be aj; egyesület. A syji.es folya
mán Göttmann Bódog elnök bejelentetté az 
elnöki tisztségről valrT lemondását A köz
gyűlés azonban kifejezést adva az. elnök iránt 
érrett mély tisztelnének s őszinte ragaszko
dásának, lemondásának visszavonására kérte 
meg. Az elnök 1atva azt a nagy ragaszkodást, 
melyet a tagok személyé iránt ^kifejeztek, 
engedett a közóhajnak és lemondását vissza
vonta. Valóban szép, jó és hasznos dolgot 
cselekszik az, aki eme uemescélu egyesületbe 

I evi 2 korona tagsági dijjal rendes tagul be
lép. Jelentkezhetni barmikor lehet Göttmann 
Bódog ny. alezredesnél, mint az egyesület 
elnökénél. • 

• Halálozás. Németh István jánosházai 
lakos, 12 éves fiu, akire Kis József karakói 

f alapitváhyi erdöőr eprezés közben rálőtt, 
j I. hó~36-an d. e. 10 órakor Budapesten a 
| Rókus-körházban meghalt A szombathelyi 
| királyi törvényszék vizsgálóbírója szándékos 
j emberöléssel vádolja Kis Józsefet, ezért f. hó 
| 1-en a csendórséget felhívta, hogy Kis Józsefiéi 
j a legyvert kobozza el és mint bűnjelt szállí

tássá be az ügyészséghez. 

Egy sikerteles mulatság. A helybéli. 
ipartestület es p. gari oiva.-oköi magamagát 

J i a g y U ^ s e r b » n . midőn kö.zö- mulatságai , me
lyet a mult vasárnap kehen volna llleetar-
taiiM. néptelenül hagyta. A Gr.fT-s/.ailo gyö
nyörű kertl.eyi-ege néha het.öznapi.n is 
láiogatollabb é- zajosabb, mint a mu.t vasai-
napon volt Ugyial-zik. Hogy az ipartestület 
és olvasókör tagjai között nem nagy az egyet
értés es hogy a szeméi.eskedo-m-k oiyan tág 
tere van körű-ben, mely ismételten csuk fel
oszlásra i . - / - I.ei. Herdszeiint fiaskói szüi a 
a uiagau t-oksat vaui lo-.dalkozas. holott g 
közös erdeki tkert való farad vasnak mindig 
illegsz.ik.ni lenni az '-ikölc-i é.- anyagi haszna. 
Ez alkaln-mual felülfizettek: V.i-uli temetke-
ze.-i egyli t i> K. R kath. legenyegyes'llet 5 
K , dr. í'e:i. i- Kerene, Hubait Samu 4—4 K , 
özv. Ndilkovits S doni". B<n János, Palyi 
Jóna-. Viiio/.e József. Böröcz Lajias. dr. G-fin 
Lajos, ilö imáim Bódog, Tóth Sándor 3—3 K, 
Z-oid ,s Erz.-eb t. Novak Ferenc. Szalav Jó-
z.-éi. Sovnry Sándor Kreaier* Joz.-ef. Simon 
Joz-eí, l.a uk Fer-nc, Nemei .Márkus, özvegy 
Tory Györgyné. özv. Itarka Náodorné. Reif 
Dávid. Varga György. B gnar János 2 -2 K. 
Móritz-J/ief. Szalay János. Szatoky Zsig
mond. S/afay Fer<-nc. Mizen Sándor, Simon 
Sándor, Németh László, tizabó József, Jugo-
V I I - Imre, Bieiiier Samu. Kozsgonyi József, 
Nagy Pál, Klaffi Gyula. Horler János, Takács 
Ferenc. Reich Imre, özv IV im Sándori)*, 
Farkas János, Schütz Gyula. Fodor Károly, 
Gön.e Ferenc. Ver.dler Laiog,Tömből Márton, 
Dinkgreve Náudor, Nagy Laszlo. Tulh I-tván, 
So-ii-r Jené, Fábián Dezső. Hiichthaus n Kde, 
Loranih Gyul.i, Jeninek Karoly. Szak.myi N., 
Szagán János, Szarka József, Takács György, 
Szalay Gyula 1>-1 K , Horvátn János 80 fill. 
Szálai I . . ; . . - . Modo- József 50—80. fillér, 
K O O H I C - Kivan 30 fillér. 

Szenzációs műsor a moziban. Holnapi 
.és holnapután, vagyis hétföu és - dden egy 
'ViUghirO regény mán irt darab kerül bemu
tatóra, a Ziyomár A szenzációs detektív
regényt idegleszilfi vo tanai fogva sokan is
merjük mar. Zigoinár a szatonbetyarok kirá
lya kerül n.-itn« -zenibe Pal Brogust nagy-
hiniHVő dvtektivvel. Ez az egyetl-n kép 1200 
méter hosssii BlmlemeZből all bemutatása 
az egész estét betölti. Tekintettel a nagy ér
deklődésre, tanácsos lesz a jegyeket már 
nappal megváltani, niert, bár két egymásutáni 
esién kerül bemutatá.,ra; könnyen megeshetik, 
hogy kiszorulunk a nézőtérről. I-kolas és 
serdületlen gyermekek e kél esfén nem ve
hetnek részt. 

Verekedő cigány. Kolompár Pál 20 
éves cigánylegény június hó 29-én Nagy
simonyi állomáson szóváltásba keveredett 
Perepatics György szolgalatol leljesitó vasúti 
pályaőrrel. Közbéti: Kolompár fejbeütütte az 
őrt és rajta *ulyos sérülést ejtett. A cigányt 
feljelentették. 

As zonyok és a politika. Ma már sok 
asszony foglalkozik a politikai helyzettel, pe
dig jobb politikus, az a háziasszony, aki 
Semmer Lajos füszerkereskedésében szerzi 
be háztartási cikkéit, meri ott mindenkor 
kilünő és olcsó áruval szolgálják ki. 

Tánciskola. Egy kizárólagos . Boston-
kurzus összeállítására kérte fel városunk több 
intelligens családja Merő Józsel tánctanítót 
A városunkban időző és közszeretetben álló 
tánctanító, a kérésnek eleget téve elhatározta, 
hogy egy kizárólagos Boston és Two-Sleeps 
tanfolyamot kezd hetenkint háromszori oks 
Utassal. A tanfolyam -holnap hétfőn 6 órakor 
kezdődik, kéretnek a részt venni óhajtók a 
jerzett napon a Korona-szálló nagytermében 
megjelenni szíveskedjenek. 

Rövid bőrgyógyászati ntmntatot min
denki kaphat, ha azt-á Kolozsvári (Heiririch) 
gyógyszappangyár részvénytársaságtól (Mo-
noslqri-nt 54) levelező-lapon kéri. 

•*s. 
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Orsiájos dalnsverseay. A Pesten, 
hó 2°. • - li'iati in {tartól' .irs-a:o (lat. 

KlI.liV lllJTI vernén yi. 
-BattrM-tt 

'Jtllill 
•d.i, K' 

Mg a Hi. 

A m.i -KIO . .i!.;a:. :i József király; Kérceg H 
diját .1 ;IJ::<.-I magyar dalárda vitte) .... A • i 
senyén, . i -..-na. y. l..i Í M h i..," k e l l e t i . • i 

ItWNM dalárda, lli.ly ér/ésteijés eln kclöail i-
táyat, l n r . m - . i s fegve'm. -eti-ége...-i es - T C e * 

hallga: yt-"iii! s.-tn'e ur;i kmlr.i látszott az 
összes, . i ,(r....-...j, k fölön: il" ••'•if ÍJ. túlszár
nyalt" aVhwdei (<jgzt.ru* dalárda, inelv.lytni 
l a i t y - l i . i n m ilib árnyalat, k tökéletes 
kid.iig/iz i — i v •! tOnt ki. 

Agyonszúrt legény. A -nyvirus 
fitogtRi i - , . n i riKall szomorú \ .ú /...s..:; 
lenéi; : I « I U igazul a t. luí 1 i niagyargencsi 
e-." i-. tljv-n. - *rt' Laratn lepény mulatott 
lVu'.-e'i Izt-t .r K• i;cs:ii:ij:>h.iii . it,ui..ti n..-r 
j..l I. n e'iek a garatra, tt.ü í.ni- lek, 
majd hic-gát '.,:,;v:.. ..liviiLá-t inegsznrka'.tak. 
Közülük S ' . j a J . .Z-.1 iniiidjiiil a helyszínen 
ki is s/eiiveil.-lt, I H Í J i másik kettő.- Trobe-
mak Jims •• Huszár Mihály.e.-ak könnyebb 
terme- zelü M'fülésl szenvedett. 

Olimpiai verseny. Nyolcezer néző .-. n 
küzdött S:.-e'. Imii-in magyar válogatott 
fmitball-csápat a 'vitogHtutt.' atnnl c-apaltal 
június ,'lli-án. Az ••redaiéiiy 7 <> az" angolok 
javain. — Az vi. ighajn.'k-ag a magya
roké. Az eeyeni 30» ineierps céllövő világbaj 
noksághan ifj. Prokopp Sándor győzött: 20 
löví-- közül -áO ta a! -tta! 97 pontszámot erl 
el. A versenyben lőtl-eti indullak. 

Mulató legények. Jlalt hó 29-én éjjel 
Kts Töreki .lo/sel tes Szíjártó Sándor keme-
nesszeitlpéteri legényeknek duhaj | i kedvük 
támadt es cigányokkal muz-ik.'iltatták végig 
magákat a köz-ég utcáin. Minthogy az éjjeji 
csendháborítás tiltott infi.elelel ké|iez, meg 
fogják őket büntetni. 

Különös eget. A bobai: körjegyzőség 
"mint hó 28 ón arról értesítette a c-enih'rse-
get, hogy egy i .ai. rétien úriember nejével 
SzékesfehérváVrVil Jánosházára utazik. Kezi-
táskajábaii e g y kutyát visz. Mert kutyájáért 
a viteldíjai megfizetni nem akarta, magái 
Németh . Ián- b.bai lönök elölt meg nem 
nevezte, a jegyzőkönyv aláírását megtagadta, 
ezekért - Jáiiosház.tu letartóztatandó. — A 
csendőrség a jánosházai állomáson raegálla-

" pitotta, hogy az 'ismeretlen' egyén Kovács 
Gyula, gecseny'i illetőségű, székesfehérvári 
ügyvéd. Azt a kijelentést tetté, hogy a bobai 
körjegyző; e s ánomasfŐnOköt feljelenti, meri 
vele durván bántak. 

Zsebórát lopott. Junm- 27-én egy Rosta 
Ernő néjU legény behatolt*Si sághegyi bazalt-
bánya kovácsinühelyébe. es az otl talált Ko
vács Lajos kovácssegé,d 24 koronát érő zseb
óraját ellopta. Tettéért a bíróság előtt kell 
számolnia. 

Alapkőletétel Aszofön. Említettük már 
' lapunkban, hogy- á balatonvidéki elektromos 

műveknek telepe Aszófón épül, amety az 
országban egyedül álló nagy villamostelep 
lesz, ahonnan az egész. Balatoiikerületél és 
környéket fogják villamossággal ellátni. Az 
épülő telep alapkőletétele nagy ünnepség ke
retében folyt le, amelyre á>Hazai Villamossági 
Részvénytársaság ^és a Balatoni Szövetség 
sók vendéget hívott össze. 

Tolvaj gyermek. Ifj. Péntek István, egy 
13 évés czelldömölki' szépreínényü csemete a-, 

.ablakon ál bemászott özv. Hömöstrei Györgyéé 
sági lakos lakásába és onnan két darab zseb
érát elemelt. Ellene megtették a leijelentést. 

Leleplezett hamiskártyás. A budapesti 
. fészekklubban — melyet szobrász- és festő

művészek alapítottak, leleplezték Ravasz Osz
kárt, aki hamisan játszott. Mindig nyert és 
ez feltűnt'. "Figyelték. Bakkarát^ís ennek a 
hazárdjátéknak ikertestvérét, a chsmin de fer-l 
játszák estéről-estére.' 

KEMENESALJA 

Sájjon lecsapott a v i . l jm. K i : iÍsH> 
után li.igv vn..;r k ;eik«zi-M A. Ken*. 
C-lk a? es/to . v p p e K p tliig-*' . , l „ . ;i.am is 
dó gii'lt^e. c-*'.o^,,l. Esi 

•2'. szám. 
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A leg :ayegyl8t mnlatsága. A c..< ihlo- i 
móki kath. g e . . y e g \ t » i ina leríja nyári ne- j 
IUU . ' - - t i • lir.ff jalln rlke'yiseg-hen. 
Kezdete e-" 6 ' r.ik'.r ..'./. mniöti az egyleti 
lagok i•--Ki. • i:—vonulnak ái' egyleti helyisé
gükbe a mtlIal-Hg - itlhelyere. 

Mozi Varosutikoa ismét mozi érkezett, ' 
Mohcz I...I.; ij.Ionos Fortuna-EleklnibiOskop' 
vállalata. CsfllörtOkön voil ..z --fi előadás, 
inejyeu ig.n szép es uj inüsor uiutatUHott 
be. Dacára annak, ho-jy e> sz;..-,1. Merően 
u_y-;"\' in tul.laiii tieiKÜ! .''t'.-'̂  o a 'pozi 
hozzánk, a/ el ő e-ten-is ; . ; ; . r i . i ig meetelt. 
a. iii;y, 500.személyt befogad*. -a..irc-ar.nok. 
A ..épek bejnutatásat maivar.izai ki-er\ mely 
nem ritkán elmés es ötletes Meghpő, hogy a 
képek igén Világosak, tiszták és éles k.Vvo 
balnak. Mindén nap uj músor kerüi bemu
tatásra. 

Vasvar-megyei Mntörteneti ;'.i-llitás 
Szombathelyen 1912. szepti-inb.r 23 töl i * -
tob.r ó lg. A Vasvármegyei Kulur Egyesfllet 
f. évf szeptember 22 töt nktnb--r 6 iga >/mn-
batledyi Krizmüvelodesi házoanki iltfiási rendez 
a vármegye területen le>tüleiek es egyesek 
tul iplot.ábau 'aláiható,vagy — bar a megyén 
kívül létező" — de vasmegyei vonatkozása 
régi művészi és iparművészeti -mlekékből. A 
kiállításra eJlogadlatnak műbecc-el biro régi 
(1848 elölt készült) képek és metszetek, 

. szobrok, könyvek és kéziratok, bútorok, fegy
verek, szövetek es hímzések, öltözetek, hasz
naiéi ti tárgyak, üveg, porcellán, ötvös művé
szeti készítmények stb. E kiállítassál cetünk 

j a varmegyében magánosok, egyházi és világi 
testületek tulajdonában levő, nagyrészt nehezen 
hozzáférhető és ismeretlen műkincsekel rövid 
időre egyesítve, ugy a nagyközönségnek, 
mint a szakembereknek bemutatni abban a 
reményben, hogy ily módon szűkebb hazánk 
tőrteneimi és kulturális múltját illetőleg uj. 
értékes adatok válnak ismertesekke. másrészt 
pedig a műemlékek iránti IVdekiődéj fokozá
sával Közönségünk és iparművészéttel foglal
kozó iparosaink Ízlésének fejiőde-ét hatható-
sah előmozdíthatjuk. A m e g y e területéi! 
magántulajdonban őrzött műkiucseknek és 
iparművészeti 'remekeknél már eddig is 
ismeretes nagy száma arra a reményre jogosít, 
hogy a tervezeti kiallitás a helyi érdekel de 
még az országos erdekei is messze fölinuló 
állaiáuos érdekű esemény lesz. DgyaneBből 
a felfogásból kiindulva, Lajos bajor kir herceg 
és' neje Mária Terézia kir. hercegné őfensége 
kegyesek voltak elvállalni kiállításunk fövéd 

szakazerU kiállítási katalógus elkészite-ét és 
kiadását a muzeumok és könyvtarak orsz. 
fe.iigyelösége vallatta magára. A Vasvarmegyei 

~Mfltörléueii Kiallitás rendező bizottsága neve-
ben: Elnökök : S'ell Kálmán I) I . : Rá:ó«. 
6*ól Batthyány l.aj...ne >zni. András.\ il,:ui 
grofn'. Ikervar. T tr.sel i.'VköK : Háuhyany I J I J . I S 

grof.b l. t. Ikervár. B kássy István fői-pan 
Szouibaihely. Hely ttes elnökök : Herb-i Géza, 
a'ispan Szomb ithely. Bre.mer Tobias, poVar-
mesler Szombathely 

ü j Ügyvéd. Gál János dr. Gál Ferenc 
, magyargeuci tanító fia, az ügyvédi, vi/sualatot 

a- budvp"sti tudonia lyegyeteinen ni sikerrel 
! letette Értesülésünk sze int Gyö.otil i.;ügyv-di 

ir dát'n.itn. 
Vasvarott az. utlani tüzoltó-egyesi.let 

I és a varos pilgar-aga Barabás istvaii liszte-
; l.-iere. kiratvi kiltiutetése. alka.m.<b.<l, ii:uit 
. vasárnap 1- nyes rakiyasmenetel i-ode/.HU. 
, Boába-.I-tian lakása eiötl Vásárhelyi János 
: iüz.o.t..i.árancsii.ik es-Ezyetl páter, plébános 

beszéii. E-i" t Zöldti-kenben bankett volt, 
ahoi a p • i>:in.j,s .e.: Pá'kovils Sándor egervári 
tiszttartó köszöntötték föl az üni.epeltet. 

A po.iti :a terttpibcn. Aki nem m»nt 
el ara'iu. az most rai-r poHti/álnt A |iart-
peitMtka zür zavaros vizében aztán kfllönléle 
kacsák lubiek.dnak és hápognak. Egyik tab >r-

; bol a mut héten az a Inr kelt szárnyra, hogy 
! Justh Gyula lem.nd va'i. -igns belső titkos 
| tanácsosi rángj ról. Ehhez a hírhez atlán 
: hozzáfűztek egyéb híreket, hogy i. i. a lemondó 
| levél c-ak íölterj.viztésre var - art egy ismert 
.' grót adja ál a EOlséges urnák. Nos, mindez 
j megtbilent: htigy mi lesz az eiere állított 
' versengésnek vége, szon töprenkedjenek a 
• politikusuk, mi csak azt látjuk, hogy az. dö 
; szépen eljár, az aratok is meejönnek nem-
i s 'l ára. 

A pénzügyminiszter elrendelte, hogy 
j ha valaki fölkeres: ötvennél több uj kétkörös 
t nast inaganlorgaliie^i elf.g dm eztán neiu 
j vagyok kötele.-. A péi-ilgyminiszter rendelete 
' viss a szerezte nyugtámat — s most «pirituszba-
: tétet védett jeleuUerzék, ki ötvennél löbb uj 
; kétkoronasi él nem fogad. Gyg. 

Feisopatyon az uradalomban az aralók 
t sztrájkba léplek, mert >a vihar sok gabonát 
j összeku-zalt, lehat nehezebb a munka., mégis, 
| mielőtt a hatóság intézkedésére került volna 

a sor, egy napig tartott munkaszüneteles után 
j az atyafiak beállottak a munkába. 

A nemzetkőzi ancharistikns kongresszus 
magyar cso|>ortjanak tagjai Esztergomban 
értekezletet tartollak. Jelentés letett a bizottság 
kiegészítéséről és arról, hogy a magyar cso
port .valamelyik értekezletén sajtóügyről elő
adás tartassék. Végül felvilágosítást adoM. 0rs>.. 
kath. szövetség a mozgalom érdekében eddig 
történtekről, ismertette a részvétel módozatait 
és felhívta a bizottsági tagokat a jelentkezések 
pontosságának szükségességére. 

' Kávéházak záro-Órája. Tudvalevően a 
kávésok Vasvarmegyének a vendéglök és ká
véd izak záró órájára vonatkozó szabályren-

i delelét megfólebbezték; a kereskedelemügyi 
] miniszter azonban .a fölebbezés elutasításával 
i a szabályrendeletet jóváhagyta. 
I Zita, pármai hercegnő, Ferenc Károly 
j prezumptiv (várományos) trónörökösünk neje, 

udvari körökből kiszivárgó hír szerint, ma-
j gyárul tanul s ezzel is tanúságot ' tesz, hogy 
j a magyart nyelvében is szereti. A magyar 
,' nyelv tanulására okot adolt ax is, bogy 

őfölsége neki ajándékozta boldogult Erzsébet 
nökségét és kilátásunk van arra, hogy a in. | királynénk gyönyörű könyvtárát, amelyben t i. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
•.'(nagyméltósága is támogatni fogja vállalko
zásunkat. A kiállítás külső díszének emelésére 
és a kiállítandó tárgyak őrzésére és biztosi 
tására — tekintve a kiallitás anyagának , 
előreláthatólag nagy értékét — a legmesszeb- : 
menő intézkedéseket fociuk megtenni. A 

nagyon sok magyar munka van. 
Jé termit. A pénteken megjelenő hi

vatalos jelentés sokkal kedvezőbb színben 
tünteti fel a várható termést, mint ahogyan 
azt sokan hitlek. Ennek hatása alatt a gabona
árak leszálltak. 
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Szomorú statisztikák. Dlob-ottáteó 
h---ikv./: uj i» : !-»•<•.<; a :.• •• ' Az "állam 
n; :y bölc-en gondolkodott ugyan a tanköie-
le/ettség altalaiio.-ag.irol, at nem unodoato-
dctt arról, hogy a törvény végrehajtható legyen, 
vagyis nem gondoskodott kéílö számú i*ko-
la: .1. I. v í-iio. • gyermek -zrtmara ninc.-en 
iskola. A rideg statisztika saerint Magyaror
szágon a 3.185t«tO Unköt-le- ejermrkvk 
kOzOl ne.n iratkozott be. MbüOOO i!\.rnieit. 
Az o-szes i»kolaoan járt 2 4fl2 ikm tanuló 
te at egy-egy i-k i.an -it 1*0 tanul > e«ik. 
— Államosítani ke i a rettenete* köz-'g.?->z-egi 
szolgalatot. Stali-ttikn adatok iii**gdflbbenió 
sz: lekben tÖntetik W az or-rag közege-/-e. :-
Og\i vi,zouyait. Uagyarurszagban 1008-ban 
64ó ezer gverinek szQletrlt, d.- .-bból 12 ezer 
hi:tan jött a világra. • 

A jéghegyek. 
A hajók réme. 

Tavasszal e- nyár elején az Atlanii-
oc uioii mindig nagy veszedelmet okosnak .i 
jetaegyek, aineyek • Grönlandnak .i tengerbe 
D ; iló glecc-eiiől vagy a Jege*.i>*ng-r nagy 
je nézőiről szakadnak el e- azután az 
ár.nniil del fele vándorolnak. Amelyik hajú 
ilj u jéghegygyei ő.-s/»-utközik, annak sorsa 
m 4 van pecsételve, tmnt ezt a Titanic-nak, 
a ;-lenkori legnagyobb é- bir.tnii-ngi eszkö
zi''.kel is legjobb oi M-zt-rvI hajó esete 
in .tatla, bizonysa, túl annak. le-gy -i jétdie-
gy *kel szemtan a 0O,CKJO tonna* u-zovárosok, 
se biztosak. sOt sokan azt nllitják, hogy 
ez -knek a hajóknak éppen az óriási nagysá
gú-, válik ilyenkor veszedelmekké, meri nehe. 
srii kormányozhatok. 

Az Atlanti oc-*anon az ev el-ó felében 
mi síig a.tgyszámmal úsznak délfelé a jéghe> 
gy k e- gyakran ineg a tropikus rúnába is 
bt etednek.- Nagy re*zük GrOnland glecs-
cs reiról szakadt el. Esek a gleccserek messze 
n> :lnak liele a tengerbe **s tavasszal, amikor 
a arkvidéken kezdődik a félévig t irto nappal, 
a gleccsereknek a tengerije tolt ré*zet letörnek 
és valamelyik áramlattal útjukat (eszik délfelé. 
A ,égliegyek, de különösen »jégmezők ina*ik 
ré ze az Északi Jeges tengerből indul útnak, 
al il a hullámok a nagyszámmal úszó jégtáb
la at egymásföle toljak, ami által gyakran 
ór isi több kilométer hosszú uszo jégmezők 
ki étkeznek. 

Az uszó jégtömegek óriási nagyságot 
érnek el. Gyakran észleltek mar olyanokat, 

" ar. "lyek tömege KM) magasságra nyalt a viz 
fÖlé. Mivel a jég csak nagyon keressél köny-
n; bb, mint a viz, az uszo jégtömegek na
gy rbbik része a viz alatt terül el. A viz és 
» jég fajsulyának viszonyából kiszámítható, 
hi :y az uszó jégnek csak körülbelül 1 /7-ed 
ré-ze látszik ki a vízből. Kbből következik, 
pl. 1Ö0 meler magas jéghegy. Ö—7O0 méterre 
n; ihk a viz alá, tehát' olyan'óriási töniegji, 
hí :y mellette á legnagyobb hajoorias is 
tö >keny dióhéjjá törpül. Legnagyobb számmal 
ápilis és május hónapokban tűnnek fel a 
jéf legyek az Atlanti óceánon, amikor a hideg 
La »hdor-aram a Baffiiio-öbölhöl. a Uarvis-
es tornából és a grönlandi déli partokról 

~fe ak-.Amerika kefe'i partját mentén <ié|re 
vi.- :i az üjfunland körüli vizekbe. A hideg 
I^hrador-áram és a dél (elöl jövő nHee 

Oolf-iram jrft eruukvi,. egymással, minek 
köveikeztébtVn gyakran láthatatlan sllrü kft] 
borul a tenger nagy re-z-re és ez még növeli 
., veszedelmet, üjfunland keleti szelén kOin 
nősen sok az uszo jéghegy, íny 1882. msjns 
24-én egy német gő.ös 24 ora alatt SM 
jéghegyei észlelt. 

A lujosok leoníizeteéért todjak ez,t é-
az ujfuiilandi vizeire*:) nagyon . gvazi.ak. 
Ködre, időben szooban. kölOnőseo éjnek idején 
alig van más eszközOk .« közeledő jéghegyek 
(•• i*ni -re-ere, m i.l a tiómérÓ gondos rae;.li 
gyelé-e. A hideg, amit az oszó jégtömegek 
kisugároznak, olyan i LM,/Tv. .hogy a leves 
egy jéghegy kOzeledeeenel In. leien lehdl e* 
v.altal föltétlen biztonságban jelzi a hajósok-
nak a közéig") veszedelmet. Rémesen bug 
ilyenkor a Irijo vészkOrlje. A jéghegy elöl 
nme- mis menekve*. mint az u'irany gyors 
ro-gvaliozuasj. A •iftdbeu azonban ez is 
veszedelmes. Nappal, fény-, napos időkben 
a jéghegyek rendkívül bizarr látványt nyújta
nak. Ném";yek uszo *-ikia-/:.!etekhez* hason
lítana* és fehér színben tündöklő (aiaikról 
tiúb.tjo* fényben verődik vissza a napsunar. 
Másokon -zakadéknk és szirt"k láthatók, vagy 
magas hidakat képeznek, amelyekről óriási 
jégcsapok és jégtűk csüngenek ala. 

A nemz-'tkőzi len^-Tltajozasi *zab.il»ok 
szerint minden hajónak, amelyik jégheggyel 
találkozik, kOlelaeséve azt a kikötő hatósá
goknak bejelenteni. Ujabban e jelentéstételek 
cljair.i a drótnélküli táviró >zolgal, amely 
mind nagyobb merni alkalmasáét nyer. Az 
e^ymas.-al tal.'.lkozó hajók is nemzetltözi ha-
ji'tji'lek Utján közlik eg\mas-.ti ;i jég\ iszonyok
ról tett észleleteikel. Ha a hajók a Marcim 
készttlékkel vannak felszerelve, akkor egyszerre 
igen nagy körben tudhatják ilynemű észlele
teiket és a hajók ixmiosaii erte.-ülnek arról, 

'hogy hogyin fenyegeti őket a veszedelem. A 
I revhivatahik azonkívül a beérkező hajók 
I jelentései alepjáa.a. 'tengerészéi) térképen* 
| rajzzal is fehontéük a jégvisznnyoká: é* 

számítás utján hetekre előre meghatározzak 
a lehei-éges jénalakulasokat. — A kifutó 
hajók ezek-t a jegtérképikei magukkal viszik 
és sokszor igen nagy hasznukat.veszik. 

Mindezen óvintézkedések dacára azonbau 
sokszor meg sem kerülhető el a jéghegyekkel 
való összeütközés, mint ezt a Tilanic esete is 
bizonyítja és az ilyen összeülközés különösen 
>jzért válhat vesztéssé a gőzösökre nézve, 
inert többnyire a jéghegy vizalatti lathatatlan 
ré-zének mennek u-kí, amelyik sokkal nagyobb 
kiterjede.-ü, mint a vizföiöftrtathati. rész. 

B Ú T O R O K 

I Halók, ebédlök. uriszobák,szalonok, 
telj** szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastélyberendezé-ek, vas- és rézbu-
torok. szőnyegek. függőiiyOk. csillá
rok, zongorák szallittainnk liárhová I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy butoralbum 1 K. "~ 
Teljes benudezé-iiél ulazo minták

kal díjmentesen küldetik bárhova 
r O D E R N 

I 
L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

I Bndapest, IV Gerlóczy-n 7. • 
(Központi Tárosháza mellett.) | 

A mesterdalnok . . * 
Cipóm szép es tökéletes 
Benne-járni elvezetés 
Mert ha cipót .•/.e>;/.ek, varrok. 
u van 

'ALMA 
kaucsuk sarok . . 

I Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a ' 

K I A D Ó H I V A T A L . 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplók-.el-
uzesere, valamint .finom, plha bőr és 
fehér leint' elérésére es megóvásara nincs 
jobb szappan, mint a világliirtl .Stecken-
pferd. Iiliom-tejszappan Védjegye .Ste-
ckenplerd. készíti Bergmacn et Co.cég 
Tetschen a'K. Kapható minden gyógy " 
szertár, drogut ria, illatszer és minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 

Í
a Bergmann-file .Manera< liliomlejkrém 
fehér és fiiíom női k.-ek m»gová?át!», • 
ennek tubusa 70 fll..niiraleniitf kapható, I 

Hölgyeket 
a legújabb divat szerint havi 

4 koronáért 

f é s ü l ö k . 
Mulalságqk. avagy egyes 

'alkalmakra a legpontosabban 
Végzem a fésülési megbizást 

A hölgyek szives pártfo
gását kérve 

kiváló tisztelettel 
Németh Emília 

Ozelldömölk Berzsenyi-féle ház. 
(Postával szemben ) 



7. oldai. 

8 

V E T K E Z I K 
aki maradi es csak ahhoz van 

bizalma, amit már i smer!! 

Tegyen kísérletet t 

S Z Á N T Ó I 
természetes savatiyuvizzel ha beteg 
ps itiya. amikoi—egéazaa ges.—hogy 

.. ne legyen beteg 1 

F.rns kalciumtartalma miatt 

gyenge gyermeknek 
a leghasznosabb csontképezö asz

tali itala. 
Melegített .állapotban tüdőbetegek 

részére kitiiiiü gyógyital. 
A pontos, rendszeres emésztés leg

biztosabb szabályozója. 
Háztartások részére nagy palackok
ban is kaphat-• bál mely fflszcriiz'.etbe 
Ahol nem volna, forduljon a leg

közelebbi főraktárhoz. . -

Fóelárusitó: 

Heimler Adolf Fiai 
| füszerkereskedese Czelldömőlk 

Nyári 1 

m uI a t s á g r a 

meghívók 
papiríámpák (lampionok) 

papir asztalkendők, 

s z e r p e n t i n 

confet t i 

D i a k g r s r ö N á n d o r 
könyv- és papirkereskedésében 

szerezhető be 

Czelldömölkön. 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömőlk, Sági-utca. 

Nagy váiaHxtékban raktáron tartok Jiszes érc és fakoporsókat. 
koszorúkat és minden a teinelke.eshez szükséges eikkeket. 

HullaszallitáNt s minden eayéb megbízási a legnagyobb gonddal, 
.pontossággal végett* agy, hoiry a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, iniró! sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kényeiét megadásával vegzi-m Ravatalokat felállítok: mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.." 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves" - jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel V . + . 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömőlk, Sági-utca. 

A Ferenc József tcidomány-egyelem bőrgyógyászati osztályait Prof. Marachalkó 
igazgató atasitására, kizárólag a Kolozsvári Heinrich-fíle gyógyszappanokat 

"rendelik. Világhírű kölnnlrtgesíéaek: 

Kolozsvári KÁTRÁNY SZAPPAH 
ftrljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat) 

IZZADÁS ELLEN Kolozsvári chrom 
" " szappan. 

BŐRKIÜTÉS-VISZKETEG E L L E N Kolozsvári kén szappan. 

szepio, máiioit stb. Kolozsvári borax 
arctlsztátlanság ellen: szappan 

H A J H D L L A S E L L E N n \ o z g y ^ r i Petrol szappan. 
Ezenkívül egész sora a világhírű gyógyszappa-

- . ' noknak, melyek minden gyógyszertárban és drogé
ria-üzletben kapható. Ismertetőt készséggel küld: 

Kolozsvári Heinrich József gyógy szappangyár r. t. Kolozsvárott. 



Hornyolt cserép 
i s géptégla 

kitünö minőségű kapható 

özv. Torv Gyönryné 
téglagyárában Czeildömölkön 

Hornyolt cserép I rendű 70 K 

Tartósságért szavatolás. 
r e f i • í r 

(Veszprémmegye) 

t hold oltváryszőlő^ 
C i a a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

S z a l ó k y Zsigmond 
& 

! 
: 
: 
: 
; 
. 
: 
: 
: 
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A Kórház-utcában levő 
újonnan épült báz mely 
3 -zoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 
szép nagy kerttel azonnal 
olcsón eladó. ' 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában 

kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér 
: Kőfaragó-telep : Kls-ntca. : * 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
üjiitletmnnkat és mindennemű javításokat 
elfogadók é s a -csat jatányos áron készítem 

9* lakhelyiségébe ha 
többet nem is, de 
a legszükségesebb 

bútorokat beszerezni. — Ezt teheti annál inkább, mert 

Czeildömölkön a r.k, temploiiynellett(Gayer ház) levő 

m 
óriási választékot talál ügy egyszerű, mint a legfinomabb árukban, szőnyegek, 

függönyök, ágygarníturdk. bőröndök, utazó kosarak, ers íények, kefeáruk, fésűk, 

liajdiazefc, baju'szkötók. pipere és fodrásza ti cikkek, gyógy szappanok'kicsinyben' 

és nagyban, hallntlan olcsó árban,' részleilizetésre is beszerezhetők. 

Teljes lak> és konyhaberendezések. 

Vasutas kézi táskák vaióái bőrből, nagy választékban, olcsó áron. 

Különféle gyermekkocsik kaphatók: 

K l a p p w F ü l ö p n*:n\.' . b ú t o r á r u h á z á b a n • C i ü 
Nyomatat Ihn^rey,; Sándor viilanyüzensü kom-vnyürtoíajábaa. Üeiidúmmkon. 


