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MENESflLJfl 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Megjelen minden v a s á r n a p reggel. 
Előfizetési ár : Egész évre 80 K, fél évre 40 

K, negyed évre 20 korona: "T 
Egyes szám ára darabonkint 2 k o r o i f . 

relclfSsuarkuzt^ t i kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztő jég é s k i adóh iva t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömnlkön, 
ide iutézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések es mindennemű pénzilletékek. 

koltai Vidos Dániel földbirtokos, egyházfelügyelői beiktatása. 
Egy napról kell megemlékeznünk, mely 

szebb, ragyogóbb rol l , mint a többiek, mert 
egy ósi család téuye és a testvér keresztény 

"felekezetek szeretetének sugara ragyogta be, 
egy ünnepet kell megOrökiteiiUiik, mely feled-
hetetlen marad nemcsak a nemesdömölii 
evangélikus gyülekezetre nézve, mely azt tar
totta, hanem feledhetetlen lesz a vidék min
den keresztényére nézve is. S mi,, akikre 

riummal, fehérruhás lányokkal és a község 
színe javával vett részt az uj felügyelő beik
tatásán, bebizonyította, hogy a keresztények ' 
legyenek gazdagok vagy szegények, tartózza- I 
nak bármely felekezethez, megértik, szeretik j 
egymást akkor, ha kölcsönösen megérdemlik I 
a szeretelel. Mersevát község a béke, szere- j 
tet és kölcsönös megértés szimbóluma, az j 
uj Magyarország legszebb reménye. S ennek 

krónikás kötelessége baiul, aggódunk, hogy '• Igy kell lennie. Vidos Dánielt egy nagy ne-
vajjon m-. t .laljok-e a méltó kifejezést az ivekkel ragyogó családi .sírbolt köti Mersevát 
ünnep lényéhez és foi.tosságáhozjiogy aki ott I földjéhez s a családja Iránt századokon át 
nem lehetett is, megértve az ünnep jelentő- • megnyilvánult szeretet Mersevát mindenegyes 
segél, biztat isi, remrayt meritseu belőle a . lakosához, nem lehet más, mint igaai barátja, 
jövőre, imlynek a krisztusi szeretetben egy- I vezetője, tanácsadója ennek a népnek, mely 
mást testvéreknek lekiutó keresztény feleké- j hálából nemcsak most emelte részrételével 
zetek közös es megér;.', munkáján kell fel
épülnie. 

. Feledhetetlen u-Sz az ünnep az evan
gélikus gyülekezeire nézve, mert régi ünnepek 
komoly formája és díszes méltósága köze
pette i t ta:11 felügyelőjévé egy méltó tagját 
annak a családnak, mely mint Kemenesalja 
ősi csaladjainak egyike, mindig azok közé 
tartozott, kik legtöbbet tettek a hazáért és 
egyházért. Akármilyeu nehéz idők jöttek, a 
koltai Vidosok mindig megtalálták a helyű-
kel, mely a legveszélyesebb, mindig ráismer
tek a köielcsségükre, mely a legsúlyosabb 
voll. S most mmÜVn időknek legszomorúbb, 
de mégsem reméli) téten napjaiban, mikor a 
romokban beverő Magyarországot csak min
den fiának teljes odaadása tudja felépíteni) 
tizenhárom község ötez.*r hivője újra ej;y 
Vidosl, koltai Vidos Dánielt hivta meg, hoyy 
a li.tzi.rrt es egyliázérl való muuk.tbaiiysegi-
tójflk és vezetőjük, a hitbuzgőságbari és a 
keresztény szeretetben példányképflk, ha »•-
d-lemre sznruluátiak, akkor védeliuczójUk 
legyen, ötezer hivő hivla és várta 9 ő jön, 
hogy megmutassa, a Vidosok szem előtt lart-
j á k a francia uinnd.ist;^Nob!esse obiige. Tud 
jak a k-Me. ,ü»et » még mindig igaz a/, 
amit Kemenesalja legnagyobb magyarja, hal
hatatlan Berzsenyink t>nekelt:C-ak sast nem
zenek a sasok. 

Fényes bandérium kisérelében haj'alott 
a templomba, magárai hozván fiatalságának 
tetterejét, honszeretetéből fakadó munkakid-
vét, ős-inek szilárd l.itbuzgóságát, hogy kije
lentse készségét a nagy kitüntetés elfogadá
sára s megnjugodjansk a gyülekezet tagjai, 
hogy nem várlak hiába Elfoglalta a felügye
lői széket, melyet nagynevű elődök leltek 
díszessé s mint maga is emiitette, lelve lep 
csak kiváló eledéinek örökébe. Mi azonban 
azt hisszük, koltai Vidos Dánielnek nem lesz 
nehéz a dolga. Hogy mivel tartozik egyházá
nak, megmutatja neki a dömölki templom 
falába illesztett emléktábla, mely koltai Vidos 
Miklós túlbuzgóságát és önfeláldozó bátorsá
gát hirdeti, elmondja neki a dömölki gyüle
kezet, a kemenesaljai egyházmegye és a du
nántúli egyházkerület története, mely elvá
laszthatatlanul össze van forrva az ő családja 
történélével, világossá teszi előtte a hívek 
ezreinek szeretete, mely olyan lelkesen és 
élénken nyilvánult meg iránta megválasztása 
és beiktatása alkalmával. S amit olyan szé 
pen kiemelt éa világosan kifejezett székfog
laló beszédében, amire soha nagyobb szükség 
nem volt mint most, a keresztény felekesetek 
közötti béke és szeretet mookalását, sohasem 
volt könnyebb végezni, mint ezekben a na
pokban, Magyarország megaláztatásának és 
megkinoztatásának napjaiban, mikor sok fél
reértés után minden keresztény egymásra 
talált és összefogott a bajok közepette. 

Ép ezen utolsó oknál fogva emlékeze
tes és felemelő volt az ünnep minden keresz
tény vallású és hazáját szerető magyar em-

!<aaJi9e*££zurt< fényes- éí . W » d * í t i < l « l í * ^ 
bizonyság volt azok ellen, kik szerelnék azt 
hirdetni, hogy a keresztény összefogás csak 
rturzusi, a keresztény kibékülés é r szerétét 
jelszava csak frázis, melyet jól lehet ugyan 
hangoztatni, de valójában elérhetetlen és 
megvalósithatat'ao, Megdönthetetlen bizonyság 
volt az ünnep azok ellen, kik az osztályok 
harcát hirdetik, kik azt mondják, hogy a 
gazdag és szegény szükség szerint ellensége 
egymásnak és sohasem érthetik meg egy
mást. Mersevát község hazafias népe, bár 
legnagyobb részt katboliktu vallása, 

az Unuepség fényét, hanem ez év kezdetén, 
a családi kriptánál s pár évvel ezelőtt a leg
veszélyesebb napokban is hü maradt a csa
ládhoz a szeretetben és,.ragaszkodásban. S 
hisszük, hogy ez nem fog- megváltozni a jö -
vflben a em, mert 'tudjuk-, ""hogy igazan a szi
vük vezette Mersevát község lakóit az uj 
relügyelő akarata .és tudta nélkül a. dömölki 
templomba. A magyar jövőért remegő szivünk 
minden melegével koszöutjük Mersevát köz
ségét, a " keresztény szeretet mintaképét s 
köszönjük, hogy \ mult vasárnapot olyau 
feleme.lőré, olyan feledhetetlenné tette előttünk. 

Az uj felügyelőt fiatalon, tetterős férfi-
korában érte a kitüntetés. Iskoláit Pápán, a 
református gimnáziumban éa a pozsonyi ev. 
líceumban végezte, majd néhány évet m. kir. 
pápai 7. honvéd huszárezred kötelékében 
töltött. A daliás hadnagy azonban más hiva
tást érzett magában, felcserélte a csillogó 
egyenruhát a gazdálkodó egyszerűbb öltönyé
vel, de mielőtt kezébe vette volna a családi 
birtokot, bejárta tapasztalatszerzés végett 
Hollandiát, Német éa Franciaországot s nem 
hagyott megtekintetlenül semmit a megjegy
zett mindent, amiuek idehaza jövő pályáján 
a gazdaság körében hasznát vehette. A mer-
sevati birtok, melyet immár husz esztendő 
óta kezel, fényesen. igazolja, hogy nem mél
tatlan és avatlan kezekre, hanem olyanokra 
szállott, amelyek szerelettel és tudással gon
dozzák azt a mezőt, melyen a csaladja szá
zadokig élt. Vidos Dániel belátta, hogy a va
gyonnal kötelességek is járnak s a szórako
zást csak* az engedheti meg magának, aki 
szorgalmas, kemény munkával jogot szerez 
a szórakozáshoz és jeligéjévé választotta azt 
a nagyon igaz mondást: Legjobb szórakozás 
a munka Persze csak annak, aki szívesen és 

S?tJl9US l'k. Gazdaságii t rotntagB>da~--| 
sággá rejiesztetté',"^eTSOieiidtt strlyt helyesvén 
a oukorrépa termelésre és különösen a te
henészetre, melynek nincsen párja a vidéken 
a ame|y annyit segített az utóbbi időkben 
annyira súlyos és általános tejinségeo. A 
háború alatt, mikor olyan sürgősen kellett 
mindig a kenyér, főtőrekvése volt, hogy 6 
azolgáltathasra be a legelső gabonát. 

A gazdasági teendői között mindig talált 
módot és alkalmat, hogy Mersevát község 
ügyét a szivén viselhesse, hogy az őt szerető 
nép gondjait a saját gondjaivá tegye. Küite 

éa a nép közötti jó viszonyt nem rontotta 
meg soha semmi, igazi júbarátja volt min
denkinek, figyelemmel ki érre, segítve és tá
mogatva az iskolát, az ifjúságot, az egyesü
leteké). Az ügyes bajos dolgokban sohasem 
késelt a segítséggel, a jótanáocsal a nemcsak 
a jövőre nézve, mint egyik beszédében em
lítette, hanem a múltban is tárva volt min
den merseváli előtt a Vidos Dániel szive és 
haza. S amint többször tapasztaltok, a sze
relete nem veazett kárba, hanem gazdag 
gyümölcsödet termett, vtizotilszeretetet és 
ragaszkodást. 

Az ünnepély a templomban 

l Reggel 8 órakór már kezdtek megélén
külni a czelldömölki utcák, mert valahogy 
elterjedt a hir, hogy az uj felügyelő bandé
riummal fog bevonulni. A sétáló, vagy be
szelnem csoportok sflrün tekintgettek a Kos
suth- ulca felé, honnét a menetnek érkeznie 
kellelt. A templom jóval előbb, mint az Isten
tisztelet kezdődni szokott, zsúfolásig megtelt, 
mert nemcsak a közelebbi községek lakói 
jöttek tömegesen, hanem a távolabbi közsé
gekből is lehetett látni kocsikat A templom 
környékén egymás mellett álltak a vidék 
előkelőinek fogatai., 

Kilenc óra tájban régre ostorcsattogás 
haogtolt a vasút felől s feltűntek a vágtató 
nyalka, c.-ikosok, kiket követett az uj felügyelő 
es családjának kocsija. Mindenki Örömmel 
üdvöanite r,k.-: s kivánciirággal gyönyörködött 
a csinosan Oitöz/m derék fiukban. KülOuOsen 
megnyerte mindenki tetszését a vezető, lia-
gic» Béla, ki két szegéllyel ellátott gyönyörű 
•Arga selyem mentével a vállán, melyek a 
c-alad tzi.iei, ugy ült a lován, mintha rá lett 
vulua nőve, bar épen nem lehetett kifogás a 
többiek ellen sem, kik ügyes- viselkedésükkel 
mind megérdemelték, hogy id -iktassuk a ne
vüket: Boros Imre. Boro-. István, Horváth 
Imre, Nagy Antal, Fodor János, Orbán Ist
ván, Kelrmen Gyula, Horválh Imre, Egry 
Lajos, I . :-,!-. :y I ' , , Rozmann Janoa éa Bo
ros József. 

Az uj lelűgyelő a leikészlakba meni, 
inig a bandérium a templom kapujához ve
zető ulnál állt sorfalai.' A li p. mim még 
mindig nagy számba érkeztet gyOlekeaet 
tagjai. Közben a templom közepén elhelyez
kedett a merscrati Ouk. lűzoltóegylet negy
venöt tagból álló díszruhás küldöttsége a te
vékenységéről mindnyájunk előtt igen jól ismert 
Gojgitrer János főparanosuok, Maráczy Pál 
alparancsnok, Gombasi Károly, Joó Imre, 
Csehi li tván, Tóth Sándor altiaztek vezeté
sével. Az oltártól jobbra pedig a fehérruhás 
ieánykoszoru állott fel, mely a következőkből 
állott: Fülöp Ilona, Lendvay Mariska, Horváth 
Mariska, Bagios Eszti, Fodor Annus, Józsa 
Erzsike, Farkas Margit, Molnár Juliska, Mol
nár Mariska, Molnár Róza, Horváth N'aea, 
Horváth Mari, Bakonyi Róza, Molnár Borcsa, 
Szabó Mari, Szabó Naca, Józsa Lina, Nagy 
Kati, Nagy Bözsi, Molnár Liszka, OStorics 
Bábi, Egry Ilona, Egry Teri, Oujgitzer Mar
osa, Qujglizur Annus, Töreky Ilona, Töreky 
Lina, Orbán Ágnes,1 Orbán Róza, Somogyi 
Uoa, Nagy Lina, Józaa Lina, Jóssá Lidi, 
Molnár Mariska, Nagy Juliska, Bali Marosa, 
Fűzi Ilona, Fessler Ilonka. Mind mersevátiak 
a az egyikük kezében hatalmas virágbokréta 
pompázik. Dgyanosak elhelyezkedtek a tem
plomban Mersevát község képviselőtestületé
nek Oaszes tagjai, élükön Horváth. József 
községbiróval s ott vannak a község birtoko
sai kivétel nélkül. 

Elhangzik a harangszó, az uj felügyelő 
megindul a templom felé, hol a bandérium 
nevében lelk.-s. éljenzés ffújjatt Fodor János, 
aava*-** IQosagFirgylM,!. ' 'alelnöker-odvOili, 
-mire Vidos Dániel pár szívtől fakadó szóval 
válaszok - * 

A beiktatás; hasonlóan a lelkészbeikta
táshoz, az istentisztelet keretében ment régbe. 
Varga Gyula, a Kemenesaljái egyházmegye 
ősz esperese imádkozott, majd rövid, de meg
kapó beszédben vázolta a felügyelői tisztség 
eredetét s figyelmeztette az uj felügyelőt 
azokra a kötelességekre, melyeknek teljesíté
sét a gyülekezet tőle várja Diána az uj fel
ügyelő kijelentette, hogy eltagadja a tisztséget 
és letette az esküt. Az istentisztelet hátralevő 

Schwarze 
festőművész 

ajánlja magit a ma 
divatos elefántcsont
ra festett rniniatur 

portrék festésére. 
Készít színes rajzo
kat, aquarell és olaj 
portrékat. Megkere
sések e lap kiadó
hivatalába kéretnek. 

DOLLÁRT 
és mis Idegen pén
zeket • legmaga

sabb árfolyamon 
vásárol a 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár S . T . 

CieUdomitt. 

Egy darab szaba-
donfutó 

kerékpár 
teljesen jő karban, 
aj gumikkal azonnal 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Deszkát, lécet és 
épületlát waggon-
tételekben azonnal 
szállíthatok. Czell
dömölk, Deák-n. 5. 
Ugyanitt t l l l f t ia 

kapható. 

Modern 

ebéd lő 
berendezés kemény 

fából, azonkívül 
egyes bútordarabok 

azonnal eladók 
Schwarze festőmű

vésznél OstfTyasz-
szonyfán, a I-ő-zer-

telepen. 

Gabonát, 
Burgonyát, 
Zöldség 

nemiteket, 
Gyümölcsöt 
bármily mennyiség
ben, waggontélelek-
ben már most lekö
tök és érte legna

gyobb összeget 
deponálok, vagy elő
legezek. Ajánlatokat 
e lap kiadóhivatalá

ba kérek. 

Szobafestő üilet. 
Tisztelettel értesítem 

Czelldömölk és vidéke 
n. é. közönségét, hogy 
CzelldOmőlkön.Dőraölki 
utca 5. számú házban 

szobafestő 
üzletet rendeztem be. 

Elvállalom nj épüle
tek, valamint egyes 

.szobák festését, cimfes-
test, mázolást és min
den a szobafestő szakba 
vágó javítást. 

ízléses, modem mun
káimmal óhajtom nagy
rabecsölt megrendelő
im pártfogását meg
nyerni, . amelya> kérve 
vagyok 

kiváló tisztelettel 
Lalics Milán, festő. 

daráló 
uj vágással, telje
sen jó karban eladó. 

I C im a kiadóban. 
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réséét Nagr Sándor ev. lelkész szép predi 
" kációja töltene k i . 

JJár az istentisztelet alatt egyre érkez
tek a vendégek, kOlnnOsen a helyi hatóságik 
és a katholikos egyház tagjai közöl, kik részt 
akartak Tenni az istentiszteletet kö re t é köz 
gyűlésen, hogy megjelenésükkel kifejezzék az 
uj felügyelő iránti szeretetüket, ugy hogy az 
istentisztelet végeztével a zsúfolásig telt tem
plomban Kemenesaljának minden előkeleje 
ott állt,körülvéve a" hírek Quneplő seregétől. 
Ott Jattok özv. Vidos Benőné szül. alsószo 
pori Nagy Laurát, a felügyelő édesanyját, 
nővérét koltai Vidos Clarisset, garamszegfii 
Géczy Kálmán tábornokot nejével és leányai
val, Lyviával és Nórával, koltai Vidos Józse
fet és nejét, i f j . Vidos Józsefet, özv. Ányos 
Lászlooó szül.- Vidos Máriát, dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelőt nejével, l e i 
nyaival és fiával, Berzsenyi Dezsőt felesége-
vei és leányával, Nagy Dénest, Raffel Miháht, 
Zathureczky Mártont, Barthodcczky Emil 
Ítélőtáblai tanácselnököt, Horváth Ernőt es 
nejét, Bárdossy Zoltánt, dr. Hettliéssy Eleket 
és családját, Fekete Lajos századost, dr. 11a-
vassy Béla járásbirót, Pósfay Gusztáv főszol
gabírót, Nóvák Jenő űr , járásbirót, Tóth Mik
lós járásbirót és nejét, Benkó Károlyt és 
nejét, dr. Pietnits Ferenc, dr. Kovács Kálmán, 
dr. Tompa Sándor ügyvédeket, Horváth Jó-

' zselét, Dinkgreve N á d o r t és nejét, Bojtos 
Jánost, Huchtbausen Edénél, özv. Gayer Gyu-
lánét, Ihász Antalt, özv. Gebn Lajosaiét és 
leányát, Kise Gyniát és nejét, Gayer Gyulát, 
Kirchner Eleket, dr. Eberhardtot, Simon Sán
dor városbírói, Hajoai György felügyelőt, 
Palyi Jónást, Sümeghy Jozsel és Lengyel 
István gondnokokat, Várallyay Pált és csa
ládját, Péter Sándort, Németh Jánost, Kiss 
Pált, Németh Sándort, Németh Lászlót és a 
czelldomölki csendőrséget Tokay János tiszt
helyettes vezetésével, Merőéről Czuppoti Kál
mánt, Kisfaludy Imrét, Horváth Ferenc tani 
tót, Kelemen Józselet, Fülöp Mihályt, Gombási 
Istvánt és sok mást, többoyire családtagjaik 
kai együtt 

Az istentisztelet végeztével a közönség 
teljes- számban részt vett a gyülekezet köz : 

gyűlésén is. melyet Nagy Sándor ev. lelkész 
nyitott meg, üdvözölvén a megjelent vende
geket, különösen Mersovát község megjelent 
lakóit. Utána az uj felügyelő mondotta el 
sort és lelkes éljenzés közölt székfoglaló 
beszédét, melyben mint az alább teljes egé
szében közolt beszédebői kiletszik, háiasau 
emlékezvén meg a gyülekezet - bizalmáról, 
világosan éa bátran kiíejtette azokat a teeu-
dókét, melyeknek elvégzésére vállalkozik. 
Kicsendült beszédéből a vallásos buzgóság 
mellett, melyről eddig is meggyőződhettünk s 
amely miatt ép a felügyelői székbe is emel
tek, aa iskolaügy iránti meleg erdiklőües 
és a felekezeti béke ápolására való törekvés, 
mindazok a nemes vonások, melyek valakit 
a mai időkben egy gyülekezet kormányzásara 
predeeztioálnakv-A megjelentek m é l y . é r d , k -
lOdésset hallgatták a székfoglaló beszedet: 

- T. Közgyűlési 

Fogadják Önök hálatelt szívvel mondjtt 
köszönetemet, a nemesdömölki gyülekezet 
felügyelőjévé történt megválasztásomul, m-ly 
annál örömteljesebb reám nézve, miután e 
díszes tisztség engemet dicső őseimnek OrO 
kébe vezet. Kik, mint e tetnpiom falába 
illesztett márványtábla aranybetüi is hirdetik, 
vallásos buzgósaguklól ösztönözve, életük, 
vagyonuk, szabadsaguk kockáztatásával min
denkor, a legnehezebb időkben is, megdcul 
hetetlen védőbástyái és lánglcikü vezérei 
voltak evang. egyházunknak. 

Hogyha én ugy e dicső ősökre, mint 
pedig felügyelői tisztségemben, nagyszivü és 
nagytudasu elődeimre gondolok, fájdalommal 
tölti el egész valómat azon aggódás: vajion 
tudok-e majd én is méitó vezére lenni ezen 
hatalmas gyülekezetnek ? 

E nagynevű elődök, kiknek fénylő g'ó-
riával bevont munkássáza, egyrészről bizta
tóan és csábítóan integet felém, szinte hív, 
hogy lépjek én is nyomdokaikba: másrészt 
azonban félő, hogy engem is hasonló sors er, 
mint ahogyan egy hatalmas villamos reflek
tor vakító fényű sugárkévéi elhomályositá jak 
egy kis olajmécses halovány pislogását 

' Hogy mégis vállalkoztam e tisztségre, 
arra' '{íaWBkVrF^iéJU afcsjnkr: 4ad*ta ,~hj íg j : 
az én lelkemben is él amaz őseimtől öröklött 
megdönthetetlen va lásos hit, másrészt ö-z 
tönzölt egyházamnak és annak ügyeinek 
szeretete a gyülekezet egyhangú hívó parancs
szava, valaminthogy eljövendő munkásságóm
ban magam mel le t t ' é rzem a jó Isten végte
len kegyelmét 
— — T . Kózgyülée! Engedjék meg nekem, 
hogy pár rövid—szóval megrajzoljam 3ma 

. keretet, mely közt mint gyülekezeti felügyel 
működni kívánok. 

—T Közgyűlés I-Szegény magyar hazí-nk, 
valamint az egyházak legnagyobb része ro-

mokban hevernek, „ránk vár~1teresztény test
véreim fiz újjáépítés nehéz munkája. 

A hossza háború, valamint az azt kö
vetőúgynevezet t őszirózsás- forradalom, ké
sőbb pedig a proletár diktatúra vörös rém-
arak-ma mérhetetlen pusztítást vittek végbe 
az emberek lelkivilágában. 

Ezen borzalmas korszakok, melyre min
den jóérzésű ember az iszonyat legnagyobb 

^ e m é r e i tekint vissza, ki akarták inam' min
denki leikéből mindazt, ami minden ember 

.legféltettebb, legdrágább kincs.-: az egyhánfto 
vallás, a család, a haza szeretetét, valamint 
a becsülettel szerzett és megtartott vagyon-
:iv. becsét, de még a kis gyermekek lelkét 
is még akarták mételyezni azzal, hogy isko
láinkból kirekesztetteik a kötelező vallásokta
tási és helyette mindenféle perverz tantár 

a. •. akarták megmételyezni ezen kisgyer
mekek fogékony angyali lelkét. 

— • 1 Minden céljuk tehát csak a rombolás, 
iz_fimb*Ti lelkek telje? megrontása volt 

H*.;y ez többé b»s no következhessek, 
különös Bulyt helyezek arra, hogy iskoláinkat 
minél magasabb nívóra emeljhk, á tanítói 
kar érdekeit még a legoagyobb anyagi meg
erőltetéssel is ki kell elégítenünk, bogy a 
nemzet e derék napszámosainak munkakedvet 
ezáltal is fokoszak. 

Felügyelői - működésem legkedvesebb 
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nidalom lest, a Kárpátok erdőkoszorujáral, 
kincses ErdulIjel, búzatermő Bánáttal, kék 

| Adriával és o ztrák nomszédninknak is c ak 
: etty tova tünő hiú ábrándja marad, hogy 
' Nyugatmagyarország földjére lábukat ráte-

hess íV • •• . . / 
Ho ty ez igy legyen, felkérem e mai be-

ik 'nl i i gyűlésen megjelent díszes közönséget, 
kiket szivem melegével üdvözlök, hogy imád
kozzák el velem együtt a magyar Hiszekegyei, 
mely igy hangzik: 
Hiszek-egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország tel támadásában. Amcn. 

A székfoglaló beszéd atáa az Üdvözle
tek következtek, melyek sor;.n dr. Berzsenyi 
JeojU egyházkerületi felügyelő az egyházkerü
let ne/ében, dr. Tompa Sándor roint közvet
len hivatali elődje s Berzsenyi DezíŐ mii)! a 
gyülekezetnek szintén volt felügyelője kö^zOn 
tölte, emlékeztetvén nagy ősére, Vidos Miklósra, 
kire ráiílették Berzsenyi kOánial szavai: 
A derék nem fél az idők muháló., 
A koporsóból kitör HA eget kér 

' > érdemét a jók, nemesek s jövendő 
századok áldjak. 

A felügyelő mindegyik beszédre külön 
válaszolt. Majd Vincze József polgári iskolai 
tanár az Ifjúsági Egyesület nevében üdvö 
zölte s felkérte az egyesület elnöki Üsztsé-

órái azok lesinek, ha gazdasági teendőim ' gének elfogadására s az" ifjúság működésének 
mellett magamnak időt szakítva, a gyülekezet I irányítására. Erre a következőkép .álaszolt 
körébe tartozó Iskolákat sorban meglátoga
tom, hogy ott a tanító arak, az én kedves 
munkatársaim működéséről, valamint a gyer
mekek előmeneteléről magamnak meggyőző
dést szerezzek. 

Követelem az 1846. I X . tc. 2. és 3. 
rakassanak °űrgAs végrehajtását, mért c~nk 
ebben látom a keresztény vniiáaínlökezetek 
közti jogegyenlőség elvének teljof. biztosítását, 
a svljos anyagi pondokkal küzdő protestáns 
egyházak jövőjének biztos alapra helyezését. 

Ezen idézett törvény 3. szakasza vilá
gosan kimondja, hogy az Összes keresztény 
vallása felekezetek — léhát nemcsak az ág. 
ev. és rcf., hanem a testvér róm. kath. egy
ház is — fel vannak jogosítva arra, hogy 
egyházi szükségleteiket az állam pénztárából 
fedezzék. 

Gondoskodásom tárgyát fogja képezni, 
mint már előbb is e miit eltein, hogy a gyü
lekezet körében működő* tanító unk, az egy- . 
ház veteményes kertjének hűséges gondozói, 
a tisztes megél he. lót feltételeit legalább oly 
inért<*Vben élvezzék, hogy paranoiát nyerhes 
süuk arra, hogy e veteményes kertek mindig 
virágzók lthes-:enek in, onnan oly életerői-: 
palánták kerüljenek ki az életbe, kik jnéitó 
fi:* ii iii••r'uin*': lehessenek az országnak,ezen 
jeiigévrl: »0zzádnak rendületlsnül légy hive 
oh magyar !« 

D ennek ében elvárom a tanító 
araktól, hogy mind»n tudásuk, hítbazgóságuk 
ós izzó .' • műk latba vetésével segítse
nek engem ama Lüzöa célunk elérésében, 
hogy oly jövő nemzadéket neveljünk drága-
magyar hazánknak, hogy ide többé toha.azon 
puszii utálatosaág, a vörös uralom vissza 
ne U-rhfsien." 

T. Közgyűlési' Lelkem előtt egy bibliai 
kép jelenik meg: **7. egy akol,-agy pásztor* 
képi*, hogy ez valaha megvalósul hasson tahhoz 
feltétlrnül srűkség'-s az, hogy a keresztény 
vallásfelekezetek közt leomoljanak a válasz* 
falak, tartsa 'ma mindenki rendtt-etleottl a 
maga hitét, de tisztelje, bec-ülje éi szeresse 
a . m á s valifisát* fogjui-k kezet a többi keresz
tény- vallásfelekezetekkel, közöltünk soha gyü 
inlködís ne legyen, c^ak R mindent egybefor
rasztó tri-ztusi szeretet, mert hi^yjél; meg 
p. kem, há rnn 1 

Nagyon szépen köszönöm a nemesdö
mölki Ev. Ifjusá.i Egyesület szíves Üdvözlését 
s hálás szívvel fogadom azon megtisztelte
tést, hogy az elnöki tisztségre az én csekély 
személyemet választotta ki. Volt idő, mikor 
a pár év előtti rómoapok alatt a költővel én 
\s elgondolkoztam magamb n: Lesz e gyü
mölcs a fán, melynek nincs virága. Da most, 
midőn látom a nemesdömölki Ifjúsági Egye-
sül-t működését, midőn meggyőződtem róla, 
milyen lelkesen szolgaija a maija, elé tüzHi . 
kulturális és hazafias cé l t , m a igenis azt mon
dom, hiSZ ennek gyümölcse, meri ez az egye
sület is derék-hazafiakat fog nevelni sokat 

i szenvedett hazánknak. 
M:<jd Koczor Márton a gyülekezet ta

nítói karának nevében tartott tóvid de tar
talmas és szép beszédet, melyben a tanítói 
kar legnagyobb foka támogatására! biztosí
totta az aj felügyelőt, ki megtiltva. köszönte 
mvg az üdvözlést, de le^okabb meg volt 
hatva akkork mikor a következőkben Merse-
vát község szeretetét és ragaszkodását tol
mácsotiák előtte. Először a raerseváii lányok • 
nevében, a csinos - leány koszom élc-ii üdvözlő 
b«-z. d kíséretében Fülöp Ilonka hatalmas 
virágcsokrot nyújtott át, majd a" iDzoltóegy-
lel álparancsnoka Maráczy Pál kö'^ön'ÖUe 
néhány szívből jövő mi leg szóra 1 . A7 uj 
féíügyelő raegilielödve emlékezett meg arról 
a szeretetről, melyet családja iránt Marséval 
községe még a legveszélyesebb időben is ta-
Basilott s biztosította őket, hogy a i ő háza 
»a Vidos Diniéi Aáza a jövitben U mindig 
nyitva lesz a merstvátiak számára, de nem
csak a háza. hanem a -;.•»••• i .« 

Végül Nagy Sándor, a gyülekezet lel
késze, a közgyűlés elnöki* üdvö;:ö!te ehTök-
lársát a bezárta a diszas és minden jelen
levőre felemelő hatású közgyűlést Künn a 
Cíikó-sott újra sorba állottak a templomnál s 

i a t e m p l o m b ó l iiitódu'ó közönség szintén meg
állt és var.a az el vonalast. A nap aratiysu-
garairal le ragyog a földre. Egyszerre ostur 

| nsáttantás haiiiV, az uj felügyelő beszáll a 
i kocsiba, megindulnak újra a nyafkái c.-Íkósok 
I vigan pattogtatva a karikád oslort* a az uj 
| felügyeld kocsija a közönség- üdvözlése k ö z 

ben elrobog a vároa felé. A templom előtti 
ennek ellenkezője tnnénpék,akkor i „„„TI* -7\ , . p T 

be fog. k ö v e i k é i Jézus Krisztusnak ama í ^ v e z é n y ^ k hangzanak, k-njény. ma-
cvsngeüomi mondásai ó l o d é n ország, va'a- itV tV ^ ü ^ 1 " * * 
mely macában meghasonlik, slposztnl, minden I 8 " a ü Ö Q k ' ^ o l t ó - g y l e t mdaS hazafelé, 
város vagy héüiép, mely meghasonlik, meg í : 1 bankett. 
nem maradhat.. A beiktatási ünnepet a Bárány- vendég-

Szeressűk, tiszteljük és becsüljük egy- . ióbeu harminckél tcrltokcs lársasebéd kö-
mási, mint a t i t krirzlu.i psraucsolal isrep- j vel'te.. Az ízlésesen feldiszitelt asztalok mellett 
d i l i : »Sz ; r e d fetebaralodal.mint Önmagadat ' í igen kellemes li neu'at uralkodott s a ven-

• A keresztény vallásfelekezetek közli jó j dégek a késd.délutáni órákig együtt marad-
visznny teljes kiépítése fogja képezni, úgyis | lak és Onnep-lték az uj f.iOgyé'öt A jó b 
mint egyházMögyelőnok, d" úgyis mint ma
gvar honpolgárnak életcélomnak tárgyát. 

Mindezen eéijaim elérésére, de úgyis 
mint egyházi ügyeinkben kezdő egyházi vezér, 

Mf^'eVíV.L.t^**""'** 1 1 ' ' : 1 ltér»in ni elnöklár-
samnak, egy hosszú élet tapasztalátfikbao ! kíSzöelötie 

é- a Gábor cigány muzsikája mellett egymás
után acSlétlek meg a loasskik. Az első fe l - . 
köszöntöt Varga. Gyula kemenesaijai esperes 
mondotta az flnuept^ltre, melyre ő azonnal 
válaszolt, ü tana dr. Kühar Fióris plébános 

i g: " i . •-• tiszteletre méltó férfiúnak alyai 
| baráti támogatásit , j.iiailanságomban bölcs 
I irányilójat. Támogatását kérem a tanítói 
I karnak, va'am! t e haiaimas gyülekezet min-
I den rendű és i.zngn hilbuzgó tagjának, 
t V.'íü! t-: nógatását kérem a testvér r.\ 

ka:h.egyhez vezéreinek és míndtn keresztény 
emberm k, sc.-itsül: egymást közös édesanyánk, 

: . ^ e « é d 4 < e « « » « i e - . 
resztén) felekezetek közö.li szer.tel ée béke* 
fuitetlen szükségességét. Az erre adott vá
laszban az uj felügyelő kiemelte, hogy Öröm
mel laita a tetnp'ombun a kath. testveteket, 
itt a fehér asztal melleit pedig dr. Küliár 
plébánost, mert mindezek a körülmények 
k d v e z ö jelek arra, hogy a Prohaszka püspök 
által megjósolt eszményi sziviírványhid.raelf-

rae.es nkitoli, míggyalázolt magyar hazánk i nek Pannonhalmát Pebreoténael keil Össze-
m^pmenié.-ében, mert én hiszem^azt, ha mi .kötnie, mégis meg fog valósulni s. a keresz-
összetartur.k.-e .csonka Magyarorsziig,. uiely. lény tes+vérfolekezetek—közötlí~szeretet - és 
igy nem ország* isinél a régi, hatalmas bi- béke szilárd es megzavarhalatlan lesz. Nagy 

http://rae.es


30. B m O B S X L J A 3. oldal. 

Sándor 4r . lelkész a biníi karra m >od níl 
toaszlot, majd BöjtOs János a folÜKyell édes
anyját éltette. A mer-1 eazdák nevében 
Czuppon Sándor mondott lötfcn-öir.fli Bkh*> 
arakra, mire Pósfay Gusztáv főszolgabíró kö
szöntötte fel Mersevat község ke.pt .•....-•j-t. 
CzappoD Sándor t Dr. Pletnits Ferenc újra 
az aj felügyelőre emelte poharát, kiemelvén, 
hogy az aj felügyelő szemelje ; i legteljesebb 
garancia a felekezeti béke mellett. Az • to só 
két felköszön!': az aj í- Q-iyelíí mondotta a 
helybeli köztiszteletben álló városbiróra, Si
mon Sándorra és Leitner Imre újra a fel
ügyelőre. 

Késő dé lu tán- le t t , mire a vendégek 
széledni- kezdtek, nem fogytán ki magaszta 
lásából a jó ebednek, melynek fényes rendű 
zése éa kitflnO fogásai a veodégiőj tavolletó-
ben teljesen Habért Samui-ine gondosságát 
és ügyes kezét dicsérte. 

Mersén. 
Merserálh nem elégedett meu azzal, 

hogy - GzelldOmOlKOn - emelte tömeges és 
diszes részvételével az ünnepély fényét, ha
nem odahaza is szép' ünnepiéit rendezett 
Bzeretett földesura r e s t é r e . Este hazaérkezés 

Read hagyom a munkát, a küzdést. Az 
én rauukámal neked keli elvégexned,a'rOgot, 
melyet én tOrtem Tolna fel, neked, kell ter
mővé tenned, amit én építettem volna, neked 
kell teif. alá juttatnod. Nekem két ken m 
volt, neked ezer kézzel kell bírnod, mert 
sokan fogunk a sziklákon -elpihenni. Ezer t é r 
zel kell dolgoznod s nem szabad soha elcsüg
gedned, mint ahogy én sem csüggedek most, 
amikor indulóban vagyok. Nem szabad a 
földre ejtened az eszközt, amellyel dolgozol, 
nem szabad jajgatnod, ha faj valami, felsi
koltanod, ha a szivedet megvérzi a sors.Reád 
h a g y ó " a munkát, a küzdést, rosszak rom
bolását, jóknak építését. 

Read hagyom a szeretetet, t o elpusz
tulhatok, de a sseretelemoek meg kell ma
radnia te benned, bogy körülöleljen mind"nt, 
ami megmarad. Neked kell szeretned minden
kit én helyettem. A könnyet,- melyet én tö
röltem voiná fel, neked kell feltörölnöd, a 
sebeket, melyeket £a hj^gesjEtettem jrolna_be L 

a te kezednk, t te szeretetednek keli meg
gyógyítania. Szireln.d kell határtalanul min
denkit, aki közolüuk szomoro magyarok kO 
zü! a viharokból megmarud. És nem szabad 

kor gyOnyörjüen feldizimtt^ - riv»i«ié*rsUt«i<l><J'«'«»<' * Mereteiben, elfáradnod a vigasz-
tálasban, nem szabad ó'lreállanod, ha hálát
lanok lesznek toltad és meglöknek. Reád 

i hagyom a szereti tel. 
Reád bagy.im a multat, as emléket ét 

emlékeztetőt A multat e- a jelent mir.den 
dic-ő-égívei és ,:. .i : tv:,I. Neked kell reánk 

I és minden ruielóltüo'; e.hullott magyarokra 
I gondolnod. Neked kell emlékezned es minden-
] kit emlékeztein.d arra, hogy mi feláldoztuk 

A napot lakema fejezie be á majorban | magunkat tiéreitetck és elhallottunk, mint_ a 
hol az uj felügyelő OrOmmel látta vendégül 1 lekaszált virágok a tavaszi réten, neked kell 
a kO/oég fiatalságát, mely a megjelent Gábor I árról gondoskodnod, hogyha mi meghalni tud-
cigany zenéje mellett keso éjiéiig ü a c o l t es T * " - k értetek, Ü tudjatok egymás mellett és 

borított díszkapu várta >I-ten hozott* íeitras 
sal a felügyelőt — A :•• :.!-nuia elébe jött 
az ut"ii s ugy kisórte a közönség, bál a 
JeláUitútl tűzoltótestület es a község Ikknaol 
nak elj-t.zese ós kentlj . .hnztatása közben 
Gujgitzer János a Tűzoltó Egyesület (itpa-
ráucenoka OdvOzOíte Vidos Djhiel tAki melyen 
meghatva mondott az egész napi ünnep e é n a 
halas köszönetet 

mulatott. 

Elmúlt a fényes nap a mi hisz 
szűk, hogy ez az ünnep, mely a leg- j 
szebb és legteljesebb keresztény béke , 
és szeretet jelében lolyt le, nem marad j 
hatás nélkül a jövőre. Mi hisszük,hogy | 
az uj felügyelő, kit mi is á legteljesebb | 
örömmel üdvözlünk és kyöszünlünk ki- ' 
váló és. mint az ünnep is mutatta, i 
legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek 
örvendő egyéniségével eléri mindazokat ! 
a nemes célokat, amelyeket maga elé • 
kilüzött. Mi hisszük, hogy nem álom, ' 
nem elérhetetlen ideál az á kép, mely | 
a -múltból a magyar nemzetnek a mai- ! 
hoz hasonn\szomoru idejéből feltűnik 
előttünk. I I . Rákóczi Ferenc - a z - ö n o d i 
gyűlés emlékére egy emlékérmet vere
tett, melynek egyik oldalán az a ma
gasztos jelenet volt verve, amint a 
három keresztény felekezel papjai együtt 
élesztik a hazaszeretet szent tüzét. Mi 
hisazük, hogy nem. beteljesülhetetlen-
álom és kívánjuk, hagy ugy legyen. 

• egymásért élni, hogy mi ne hallottunk légyen 
• I hiába. Reád hagyok mindent. 

Erfis a vállad, szilárd a hited, csüggi-
; désl nem ismerő a szived, es lesz a te OrOk-
j séged és ha nem volt hazugság az Irántam 
' való szereteted, ha azt akarod, hogy nyu-
I godtao pihenjek a sziklasirban, el kell vál-
| lalnod.. 

Eddig tart a levél. Éti végigtekintenem 
a megáldott mezőn, lát tam -a fáradhatatlan 
munkás kezeket, felnéztem segítséget kérve 
az égre és elfogadtam az örökségemet 

Bemport Elek. 

Ausztriát gazdag magyar területekkel fogja 
felfrissíteni, életre kelteni, illetve kárpótolni 
s azt hitte, hogy Nyugatznagyarorazág képes 
lesz majd ellátni Ausztriát éa hogy ezáltal 
meg fogja akadályozói Ausztriában a Nagy-
Németországhoz való csatolás törekvését fit 
volt a tévedés. Nyugatmagyarorszag gazda
ságilag passtv és a Rabavidekre vau utalva. 
Ausztria tehát nem hivatkoznánk gazdasági 
jogcímre. Egyéb jogaimé pedig nincs, de soha 
nem is volt 

- Ha tehát Ausztria továbbra is ragasz
kodik rideg, embertelen, minden közeledést 
kizáró, a történelmi kapótokat kajánul kiesu-
foló és erkölcstelen álláspontokhoz, akkor 
nincs mit veink tárgyalni. — 

Ha Ausztria erőszakot akar, ám próbálja 
meg. Rabolja el tőlünk az ezerévta Magyaror
szágnak ezen integráns részét, de mi azt 
nem adjuk oda soha. Ne adja és ne alkudja 
el azt a magyar kormány, sem égésiben, 
sem egyes bármily kit restében, ne szakít
son el maga a magyar kormány btent 

• István korondjából egy magyar falut, egy 
' magyar honpolgárt sem, ka at a magyar 
I falu vagy at a magyar polgár bármilyen 

anyanyelvit is. Az egész magyar társadalom 
I is és Nyugatmagyarország népe is tiltakozik 
I minden oly kísérlet ellen, amely csak lálsza-
I tát is kelthetné annak, hogy ezt a területet 
I vagy annak esak egy darabkáját is mi 

magunk elalkudjuk és átadjuk. Megbízunk 
kormáoyonk erélyességében, kötelességérzete-
ben ós törhetetlen hazafiságában. 

Dgy tartsa magát a kormány, hogy a 
nemzet ne csalódjék benne. 

" ~ l é f t a L 
Oda kiinn a nagy erdőben 
Most nrllrudk a vadvirágok. 
Közöltük én miodif-mindig 

- Olyan álmodozva járok. 
Kólád meiét a sok virág 
S » Iák, bokrok tóiét lombja . 
Isten veled toldotságom : 
Minden, minden ezt zokogj.. 
Ha majd künn a nagvtrdd'btn 
Elhervadnak a Ttrifok, 
Aiók kStőtt oh in akkor 
Olyan szomorúan járok. 
Temetem a reménységem. 
Temetem a legszebb almom . . . 
De azért a két •tép siemod 
Engem csak motolygni lásson. 

CSAJ BÓI. 
I = 

Örökség. 
Ezerkilencszáztizenhat volt SzOrnyü or

kán dühöngött az ország négy hal i rán s a 
barátom, kivel együtt gyakoroltuk a hátizsák, 
hordásai, indulóba volt a viharba. Egy leve
let bízott rám azzal a meghagyással, hogy 
csak a háború után szabad felbontanom. 
Elbúcsúztunk, elmeot s alig három h-t múlva 
egy levelezőlapot kaptam, melyre k i fo rdu l 
tak a könnyeim. Egy jóbarattal kevesebb 
volt a földön, egy vitéz kldflit a sorból, egy 
aj pihenőt fogadtak magukba a Doberdó vég
telen temetői. 

11a véletlenül kezembe került a rám 
bízott levél s felbontottam. A végrendelete 
volt benne. A halott bucsussava az élőhöz, 
az ő szavával és sok-sok elesett hős bucsu
ssava, utolsó kívánsága azokhoz, kiknek 
megengedtetett, hogy éljenek, de akiktől 
megkuieteltetik. hogy dolgozzanak a ha-

H. 
íme a levél: • . 
Reád hagyok mindent. Reád hagyom 

az életet, a boldogságot. Te fog..z raosolyitó 
arccal járni az éiet kertjében s kacagni bohó 
semmiségeken. Te lógod bámulni a hasadó 

' pá* ' iV^Utffc qziti 
' j a t S hTJuvős^alkonyttt méla borul 

fogsz gyOtiyOrkődni a mezők hullámzó arany
kalászaiban, neked érleli az árnyékos hegy-
oldal legszebb gyümölcseinek zamatját, téged 
fog álomba ringatm-a kéz—vizek dallamos 
csobogása. Te fogsz szédüléssel belemerülni 
a csodástüzO lányszeraekbe, a- te Szivedet 
remegteti meg a madárdal és a. lányajkaknak 
mindennél édesebb kacagása. Read hagyok 
mindent, az áldási, az örömet, a nyugalmai 
es a békét 

A trianoni béke és Nyngat-
magyarország. 

A trianoni békeszerződés nemcsak vég-
iegeHiei!Í_kivanja Mapjarország teröletének 
eddigi megcsonkításat s az elrab'ott terQlu 
leknek kaján szomszédaink közölt vaió meg
osztását, hanem még egy aj csapást is mer 
reánk, amidőn hazánk nyugati határszélének 
Ausztriához Talö csatolását rendeli el. 

Ha ellenségeink, akik a világháborúban 
nem győzlek, csak mint hazárdjátékosok 
nyerlek, Magyarország védtelen lestébőtkiha-
silottak nagy részeket és azokat kellő ellent
állás hiányában könnyQ szerre! pelrabolták, ez 
mélységes fájdalommal tölt el, de ezen ma 
még változtatni nem birunk.~ Ausztria azon
ban minket ucm győzött le, ellenQnk nem 
küzdött, sőt velünk harcolt éveken- kérésztől 
az eoteute ellen é3 mi a csatában egyfltt 
ontottuk vérOnkot Ausztria határainak védel
mében, ennek megmentéséért is. S ez az 
Ausztria, amc'y bennünket évszázadokon ke
resztül ál kizsarol!., gyarmatává tett és meg-
erősöJéáüukel tervszerűen megakadályozta, 
— ez az Ausztria, amelyet a magyarok men
tettek meg ismételten a biztos pusztulástól, 
rul hálátlansággal és embertelen cinizmussal 
hazánk egy részét koldulta el közös ellensó-
goinktöl. A magyar kormány januári jegyzé
kében találóan nevezte el Ausztriának ezen 
elfárását hullarablásnak és erkölcstelennek az 
entente ezen rendelkezését. 

Ez az Ausztria akar tőlünk élelmet, 
ellátást, barátságot, jóakaratot ? 

- Nyugatmas yarország a mienk és ha 
bármi uton módon is sikerülne Ausztriának 
ezen területhez, vagy ennek c=ak egy részé-
hez ia jutnia, akkor is ccak reánk szorul 
éhező népe. lymutatt.ik hiteles - adatokkal, 
lelkiismeretes statisztikával, hogy Nyugatma-
gyarorrzág magát nem tudja ellátni kenyér-
maggal és egyéb élelemmel, hogy iparának 

' Jt-BÉJli 
setében os ma 

H I R E K. 

tcsatóTás esetébéri ós magas kultúrája, isk 
Iái mind tönkremennek, mert hiszen hallga' 
tóinak zöme magyar gyermek. Nemcsak meg 
akarnak rabolni, megcsonkítani, hanem ezen 
virágzrt területet tOnkre lenni akkor, araikor 
oagyon jőí tudják,- hogy sem. e vidék Auszt
riát, sem Ausztria e vidékét eltartani nem 
képes. 

Az entente — amely viszonyainkról 
mindig rosszul volt érte II ve — annak idején 
azt hitte, hogy az erősen megcsonkított 

S iemély i U r . Hsykál Jenő őrnagy, ki 
körülbelül harminc évvel ezelőtt, fiatal korá
ban egyik helybeli ügyvédi Irodában miliő
dön, a héten Remete Aladár százados és -
lapunk felelős szerkesztőjének, kihes szoros 
baráti viszony fűzi, meglátogatására ide ér- >-*: 

kezett Az őrnagy a legnagyobb bámolttial 
beszélt a város fejlődéséről a szinte alig 
birla felismerni a mostani Gzellben a régi kis 
községet 

Előkelő vendég a bencéseknél. Ked
den az esti zalai von ittal varosunkba érke
zett dr. Kohl Medárd c püspök, a helybeli 
benc-s rendház látogatására. Szordán utazott 
tovább Budapestre. 

Fösiolgabiránk szabadságon. Pósfay 
Gusztáv főszolgabíró f. hó 30 an négy heti 
szabadságra ment, ezidő alatt dr. Takach 
£lemér tb. főszolgabíró helyettesíti. . 

Plébánosunk szabadságon. Dr. Kühár 
plébános e héten pár heti szabadságra megy. 
Távolléte alatt a plébániát dr. Jaootta 
Czirill, pannonhalmi tanár és tanfelügyelő 
fogja vezetni. 

Viasiatórt ál latorvos. Fábián Nándor 
szombathelyi kirendelése alól felmentelvén, 
csOlOrlokOn Bobán működését ismét meg
kezdette. 

sTle«.á»l«ai A szombathelyi kir. tor
vényszék elnöke Géln Irán helybeli járásbi-
rósági irodslisztet négy havi Időtartamra a 
szombathelyi kir. torvényszékhez kirendelte. 

A kath. Legényegylet Keszthelyen. 
Mult szombaton a helybeli kath. Legényegylet 
Keszthelyre randáit ki, hol as ottani kath. 
Legényegylet 26 éves fennállása emlékére 
rendezett ünnepélyen, annak meghívására 
megjelent Hétfőn este érkeztek vissza. 

V i t ó m a v a t á i Zalában. Zalában ma 
lesz az első vitözzéavaiás, ahol Csőtár Károly 
tokorcsi földművest, kiről egyik számunkban *^ 

ttrua n a - ^ i ^ * . " ' 
15 hold 

ünnepélyen 
hol egyik, vitéz földiákét éri ez a nagy 
kitüntetés, jelen lesz Kolbenschlag Béla. 
ali-pan és Hegyessy őrnagy is, a vitézi szék 
lőszéktarlója. 

Kalocsái róm. kath. Tanítók Háza — 
internátusba július 31-ig fölvesznek főgimná
ziumi és tanitóképzöintézeti növendékeket 
Évi tartásdíj 0000 K és természetbeni já
randóságok. 

• t ^ ^ d ^ n ^ s á ^ ^ ^ a ^ a k ^ A ^ z ^ ^ n ^ 
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Természetbeni el látás. A közalkalma
zottak helyzetére iranyuiú mozgalom'semmi-
oemö ajabb javulást nem eredményezett. A 
pénzügyminiszter legújabb rendelete értelmé
ben L éri szeptember 1-től kezdve szemé-
lyenkint havi előleges részletekben 200 ko
ronát kapnak térítésül a természetbeni ellátás 
megváltására. A természetbeni ellátás csak a 
főváros és a nagyobb városok területére ma
rad fenn továbbra is. Annyi bizonyos, hogy 
ez sem lendít a közalkalmazottak helyzetén, 
de vigasztalásul szolgál, hogy ezt minden hó 
1-én pontosan felvehetik. 

Játék a fegyverrel. Megrendítő sze
rencsétlenség történt a mult héten Pápoczon, 
hol agy 13 éves kis fiu lett a szörnyű köny-
nyelmüség áldozata: Horváth Lajos, 10 éves 
kis fiu. valahogy egy vadászfegyverhez fért s 
játszadozni kezdett vele. Nem vették észre s 
egyszer csak elsült a kezében a töltött fegy
ver, mely azonnal megölte az ugyancsak ott 
játszó 13 éves kis fiu!, Horváth Dezsőt, Az 
emberek még mindig nem akarják megérteni, 
hogy a puska nem a gyerekek szeme elé 
való s hányszor okoz. a vétkes könnyelműség 
ilyen borzasitó szerencsétlenségeket. 

Mütörténeti kutatások a Kemenes
al ján . Dr. Mihályi Kruő, a pannonhalmi 
főiskola tudós tanára, a bencés rend levél
tárosa, aki szakkörökben főként Sopron város 
műemlékeinek és Dorfmeister festményeinek 
falkutatásával vivott ki elismerést magának, 
a mult héten a Kemenesalja emlékeit kutatta 
fel dr. KUhar Flóris plébános társaságában. 
Az eredmény meglepően szép; Dorfmeisternek 
négy nagyobb művéről szerzünk ezáltal tudo
mást: bebizonyoanl, hogy a Kemenesalján a 18 
század második felében igen élénk művé
szeti élet uralkodott Értékes barokk-képek 
találhatók Mihályfa, Sömjén, Nagysitke, Káld, 
Ostffyasszonyfa, Kenyéri, Kemenesszentpéter 
templomaiban---.— es a czelli apáiságban és 
templomban. DrT^fühár plébános mély 
hálával venné, hogyha figyelmét más, eddig 
nem közismert régi képre; ' szóborra atb. 
felhívnák. '~ ; • 

Tüz Bobán. F. hó 10-én este Boba 
községben tflz ütött ki, mely elhamvasztotta 
a Dama Mihály kertjében levő szénakazalt 
Szerencsére a tüzet sikerűit elfojtani. Megál
lapítást nyert, hogy a tüz gondatlanságból, 
valószínűleg a szomszéd korcsmából eltávo 
zott ittas ember eldobott cigarettájából ke
letkezhetett. 

Miniszteri jutáim ázások. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter 100. koronát utaTl 
ki a kir. tanfelügyelőség kezeihez a czelldö
mölki ipariskola I I I . osztályai most végzett, 
szorgalmas, jó magaviseletű, jó élőmének- ü 
s közvetlen falszabadu.ás előli álló ifju j u 
talmazására. I s igazgató előterjesztésére a 
kir. tanfelügyelőség a jutalmat két részre 
osztotta; egy ik 50 koronás jutái m.it nyerte 
Szabó Ferenc, a másikai Pethő László, mind
kettő lakatosinas; előbbi Légrády Kálmán, 
utóbbi,Simon Sándor lakatósmesteruél tanulta 
mesterségét. Az érdemes ifjak a napokban 
kapták kézhez jutalmukat, mely első ilynemű 
jutalmazás a vallás és közoktatásügyi minisz
térium részéről a czelldömölki ipariskolánál. 
Az Ujakon kívül dicséret illeti a két iparos
gazdát is, akik az inasok érdekeit . is szem 
előtt tartva, nem feledkeztek meg az iskolát 
illető kötelezettségükről sem. Adja Isten.hogy 
sok érdemes iparost nevelhessenek, taníthas
sanak még ennek a sok sebből vérző ország 
iparának felvirágzására I . . . '- • 

Jégverés . Szerdán délután nagy vihar 
vonult régig a veszprémmegyei szélen, több 
helyütt erős jéggel. A Somló hegyet sem ke
rülte el és mint értesülünk, annak egyik ol
dalán a termésben nagy károkat okozott. 

A gyűjtések városunkban úgyszólván 
napirenden vannak s tizével húszával keresik 
fel különféle címeken a publikumot. Gyakorta 
látjuk, hogy a gyűjtők mellett hatosági 
közeg van, talán azért, hogy nagyobb bizal
mat gerjesszenek a közönség között s az 
anyagi eredmény sikerét is előmozdítsák. 

.Elismerjük azt, hogy szegény hazánkban sok 
jótékonysági cél alapjai a mai rendkívül nehéz 
viszonyok között teljesen kimerültek s jó 
szívvel adakozunk erőnkhöz mérten, mert 
hazafias kötelességünknek tartjuk teljes 

amelyek arra vannak hivatva, hogy láb.a 
állítsák az ezeréves Magyarországot teljes 
fényében. De ugylálszik,. mégis a legnagyobb 
óvatosság melleit belekerül néha érdemtelen 
s lelkiismeretlen egyén, aki visszaél minden 
emberi szeretetül , igy akarván magának 
jólétet és gondtalan jövőt .biztosítani. — A 
minap városunkban két fiatalember a Rendőr
ségi Lapokra gyűjtött előfizetéseket Enge
délyük teljesen rendben volt, azonban ezen 
engedéllyel kapcsolatban más meg nem en
gedett célra is gyűjtöttek, de szerencsére a 
rendőrség idejében lelüleite Őket, a gyűjtött 

pénzt elkupozta_s a károsultaknak visszafi 
zette, ők pedig a szombathelyi kir. ügyészség
nél feljelentettek. Minden esetre eredeti ötle
tük .voj!, hogy a meg nem engedeti célra 
szolgáló gyüjlőivbe ismert nevek és uagy 
összegek szerepeltek, hogy ezzel az adakozó, 
kat-- megtévesszék, ami részben. sikerült is 
nekik. 1 -. 

A közönség figyelmébe. Nap nap utan 
előfordul, hogy a vaspálya mentén tartózkodó 
gyermekek és mezei munkások rnsszakarat-
ból a vonat ablakait bedobják. Az ily cse
lekmények nemcsak, az utazó közönség testi 
épségét veszélyeztetik, hanem az express 
vonatokon gyakran utazó külföldi utasoknak 
a kalma; szolgáltal'iak arra, hogy a külföldön 
kedvezőtlen színben tüntessék fel a magyar
országi viszonyokat. Ezúton figyelmeztetik az 
illetékes hatóságok a lakókat a törvényes 
következmények mellett 8 reméljük, hogy 
minden jóérzésű magyar ember be fogja, 
látni, mennyire fontosak az ilyen jelentékte
lennek látszó motívumok is, melyek csak 
ujabb tápot fognak adni ellenségeink rágal
mazó hadjáratának a mindent meg fognak 
tenni, hogy megóvják.- embertársaikat ilyen 
oktalan cselekedetek véghez vitelétől. 

Táncmulatság Simányiban. A simonyi 
polgári olvasókör július 31-én a ntigy vendég
lőben könyvtára javára coofetti ós serpenlin-
osatával egybekötött zártkörű táncmulatságot 
rendez. Kezdete délután 3 órakor. Szeme-
lyenkint a belépődij 15 K. 

Segódjegyzö T á l a u t á l Tarosunkban. 
F. hó 19-én került betöltésre a városházán 
aljábban rendszeresített segédjegyzői állások 
betöltése. A választási aktuson dr. Takách 
Elemér tb. főszolgabíró elnököli, a képviselő
testület közfelkiáltással Éder János földink, 
jelenleg nagjkálat ségédjegyzgt választotta 
meg, aki augusztus 1 én foglalja el állását. 
A fiatal segédjegyző néhai Éder János volt 
szolgablrósági irodasogédtiszl fia. 

Tejellenörzó szemle. Czelldömölkön 
és Bobén szerdán és csütörtökön Floederer 
Sándor az illetékes hivatalok közbenjottévol 
lejellenőrző szemlét ' tar tói t A vizsgalat során 
sok mintát vett s Valószínük hogy á lelkiis
meretlen tejhamisitók ezúttal nem -fogják 
elkerülni méltó büntetésüket 

Cierkéis-gyakorlatok .A cerkészegylet 
vezetősége ezúton teszi közhírré, hogy ma 
vasárnap délután 2 urakor caerkészgyakor-
latokat tart a Vásártéren az inasok részére 

j s felhívja őket, hogy azon pontosan ea teljes 
számban jelenjenek meg. 

A bazaltbanyai munkások táncmu
latsága. A sághegyi bazaitbanya munkásai 
augusztus hó 14 én Alsóságon, Mester Ger
gely vendéglőjében táncmulatságot tartanak, 
melynek jövedelmét a bánya munkás ^sport
egylete javára fordítják. A táncmulateág iránt 
máris nagy érdekiődós_.muíatkeuzik.J__^ •» 

A tavalyi pénzlebélyegzés alkalmával 
tudvalevően az összegek ..felét visszatartottak 

. pénztási ellsmorvények ellen, azzal, hogy 
ezeket állami elismervényre fogják kicserélni, 
amelyek után 4 százalék kamatot fizet nmjd 
a kincstár. Az 1921. évi XXVI. tc. e kény-' 
szerkölciön ügyében is intézkedik. Eszerint a 
kamatfizetési kötelezettségeket ugy a jövőre, 
mint a moltra nézve hatályon kívül helyezik, 
amivel szemben azonban ezek az eliemervó-
nyek vagyonváltság alá nem esnek. Az egyé
nenként 1000 koronát meg nem haladó ősz-
szegek leronás nélkül vissze fizetésre kerülnek, 
de különösen méltánylandó esetekben a na
gyobb összegekről szóló ' elismervégyekből 
1000 korona pénzösszeg szintén beváltható. 
AZ eliamervények egyébiránt földvásárlásra is 
használhatók a földbirtokreform- törvéoy alap
ján, vagy pedig a kincstár névértékűk erejéig 
kamatozatlan nyeremény kölesei-kötvényekre 
fogja azokat becserélni. 

Sport Sportegyesületünk football csa
pata ma vasárnap Tatára rándult, hogy az 
ottani Move Sportegylet csapatával .revans 
mérkőzését megtartsa. 

Daléltóly. A magyar uóta megújhodá
sának propagandáját indította meg már több 

! mint egy éve Murgáes Kálmán menekült 
községi jegyző és rendszeres irányítással 
járja a köréje csoportosult .művészgárdával 
Csonkamagyarországnt, hogy sirö nótáival 
fajiöu.tudatra ébressze a veszendőnek indult 
nlVtaTnTásv'Slá gf a ro^ i^ . -Kf lnny«d-ma«í !a r t í s 
zamatu, népies szövegű dalokat^ melodrá
mákat, adnak elő mindenütt a művészek. 
Augusztus negyedikéi városunkba érkezik a 
gárda, ahol tekintve a jótékony célt, a 
jegyzék Arvaháza alapját, bizonyára szép 
megértésre, számos hallgatóra számíthatnak. 
A dateatóly a . Korona nagytermében lesz 
megtartva s jegyek már kaphahatók a 
Dinkgreve-féle papirkereskedésben. 

A Vasárnapi Könyv. Az Országos Köz-
jnüvé lSdéS Tanács a felhőitek és a serdülő 
ifjúság iskoláukivüli továbbképzését, gyakor

lati oktatását országosan, és egységeseo-szi r-
vezi. A Tanács a nepinüvelödési akció reud-
kivüli c Íjéinak szolgalalára juiiüs 2-től he
tenként ujbol kiadja a kommün által betiltott 
Vasárnapi Künyv.-nepszerücn oktató.israerel-

-terjesztő képes heti újságot, mely közel egy 
évtizeden keresztül leljipát'etl nagyfontosságú 
és messzt-hatö kulturmunkát. A Vasárnapi 
Könyv megint az lesz, ami volt: gyakorlati 
eszköze a nép felvilágosításának és a pro
duktív tudás ter jesztésnek. ,Népszerű cikke
ket és képeket közöl az ipari, gazdasági, 
természettudományi, földrajzi és technikai 
ismeretekről, az egészség megóvásáról, az 
élelmiszerekről és a táplálkozásról. Mindazok 
(magánosok, városok, községek, hatóságok, 
testületek és ipari telepek), akik megakarják 
szerezni a Vasárnapi Könyv el (egész évre 
100 K, félévre 50 K hozzájárulási költségért) 
forduljanak az Országos Közművelődési Ta 
nácshoz IV. Ferenciek-tere 3. ' 

A gözgepkezelök é s kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgát Soprunbau aug. 
5 ik napján délelőtt 9 órakor fognak meg
tartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvé
nyek a magyar kir.-kerületi iparfeiflgyelőség-
bez küldendők. 

A Pesti T é l i d é uj számában Popovlcs 
Sándor nyiladozik a -pénzügyi kérdésekről. 
Információt közöl a lap a dunai hajópark 
felosztásáról,, a vagyouváltságnak megalaku
lásáról, a' budapesti, bécsi és berlini tőzsdék
ről. A főbb cikkek: A Dánica részvényesei
nek kálváriája. 300 ezer magyar Foresta. 
részvényes varja az osztalékot. A Phöbus 
részvényesek panasza. A gazdasági depresz-
szió Szegeden. Meglepő kudarc a gyapjosak-
ciókon. A lap szerkesztősége mindeoféle sors
jegy és értékpapirügybeti díjtalanul ad felvi
lágosítást. A -16 oldal terjedelmű lap előfize
tési ára egy évre 300 K, félévre 15i)korona, 
negyedévre 80 K. Szerkesztőség és kiadóhi
vatal Budapest VL, Izabella utca 43. Telefon 
121—04. 

E m e l ő g é p , 
szölöpermetezö, légszivattyú, 
egy-egy darab teljesen jó 

karban, azonnal eladó. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Égy darabból készült teljesen 
uj kétszárnyú üzleti 

líe vásároljon autót 
li..iit-ni ' vásárolja mej 
» P o c h « gyártmányú 
C'7 lánchajtású, helyből 
iadaló, -sebességváltós, 

oldalQlésea 
moto rke rékpá roma t , 

amely ugyanannak a 
célnak megfelel, keve
sebb gamrnit és bensint 
logyaszt.Cim kiadóban. 

Szijgyártó-
Üzlet.Czilldomülküit 
a Domokos-vendéglő 
épületében szijgyár-
tó-üzletet nyitottam 
Raktáron tartok nagy 
választékban igás
szerszámot. Parádés 
szerszámot megren
delésre a h-gizlése-
sebben és olcsón ké
szítek. Javításokat 
azonnal elvégzem. 
Egy próba megrende
lés igazolja szaktu
dásomat. — Szíves 
pártfogást kérve, ki
váló tisztelettel Si-
moníy István, szíj

gyártó. 

Kőszenet 
3000 kalóriásat, mé-
termázsánként helyt 
bányatelep, vasúti 
kocsiba rakva, aján
lok azonnali szállí
tásra: darabos (koc
ka) 140 K, rostált 
akna 135 K, dió 130 
K, por 110 K. — 
Ezen szénből csak 
rövid ideig kapható. 
Poroz szén is be
szerezhető. Bővebb 
értesítés a kiadóhi
vatalban nyerhető. 

V a s a j t ó | Eladó ház. 
300 cm. magas, 130 cm. 

széles, azonnal eladó. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

HORVÁTH J ÓZSEF 
- mérlegkéssttfi 

S Z O M B A T H E L Y E N , 
Szentmárton-utca 7. és 

Kisfaludy Sándor utca 28. s í . alatt. 

Készil tizedes, táblás, rudas, szá
zados, kocsi és marha 

mórlegeket. 
Bármiféle mériegjavitásl jutányosán 
készít. Használt mérlege}, vesuî  

> t s # # 4«Tsí .^KéTáH»Vai | ' ' 
állandóan nagy raktár. 

Vidéki megrendeléseket a leggyor
sabban, panlosan ejkészit. 

Bútorozott szobát Y£S* 
H ' kérem a kiadóhivatalba. 

| Czulldöinölkön, a P á -
f pai utca—ő.-.. -száma 
I ház, melyben teljes 
j péküzlet berendezés 

is van, szép nagy 
! kertlel, gyümölcsfák

kal, egészben vagy 
részben eladó. Bö-

' vebb értesítést ad & 
tulajdonos .Molnár 

Sándor. 

Eladó autók. 
i Egy darab Peugeout 
i (francia) gyártmánya 

négy üléses luxus 
. automobil modern 
' carosseriával, felhajt

ható pótüléssel, sü
l/esztett tetővel, 

csaknem teljesen uj 
állapotban. A gépről 
felvett fénykép a 
kiadóban látható. 
Egy darab >Opel & 

Darrach< (német) 
gyártmányú 4 üléses 
modern carosseriá
val, sülyesztő tetővel 

^HflWifr-Irassriattpde-
teljesen üzenVKepésT 
és ' jókarban levő 

24/32. lóerejü 

tura autó. 
Gépek megtekinthe
tők és kipróbálhatók 

Bartal Istvánai! 
Vasvár, előzetes é r 

tesítés mellett. 

Hyoaalntt DUrcnevi hutwta iHlasrjrcifia berendezett kfinrvnvamdijiba, f 'r"-^-rr'nT, 


