
IH7I. érfalyam. CéUtiasatt. 1980. íMiteattar U 87. W « J L Ara 80 Mér 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap raggal. % 

Előfizetési á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő 
egész évre 8 pengő. 

H i r d e t é s M g e!6re fizetendS. 

P O L I T I K A I L A P . 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

D I N K Q R E V E N Á N D O R . 

Szerkesztőség ia kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk oc 
ida intézendők a szellemi részt illető köziem i vek 

hirdetések és mindennemű pehzil.elekek 

A megritkult magyar erdők hatal
mas szálfája dőlt ki szeptember nyol
cadikára virradó hajnalon, dr. Vass Jözsef 
népjóléti é s munkaügyi miniszter halá
lával. 

szabott keretei kőzött arra hely, sorra 
vennénk mindazokat a fényes képessé
geket, melyek az egykori csizmadia mes
ter fiit, azladonyi káplánt mind maga
sabbra lendítették egyházi méltóságában 

Az ő személyében a nép egyszerű , és politikai pályafutásában, e ragyogó 
fia emelkedett szellemi és erkölcsi ere
jével a legmagasabb méltóságba, egy
házi é s polgári téren egyaránt, minden 

i szónál igazabb bizonyságot téve a felöl, 
• hogy Magyarország annak a nemzeti 
J demokráciának a termőföldje, amelyben 

mindenki boldogulhat a maga egyéni 
kiválósága és a hazához való hűsége 
mértéke szerint. 

Vass József földi pályája nagyon 
szerény otthonból indo't ki, de ennek 
a szerény szülői háznak tiszta levegője 
volt éltetője mindig annak a nemes 
szívnek, mely a legmagasabb polcon iá 
a derék magyar népnek dolgi 

képességek teljes számbavételéivel sem 
tudnánk okát adni annak a döbbenet
nek és resojtottságnak, mely milliókat 
sápasztott el Vass József hr.liláoak 
hírére. _ J 

A ragyogó talentumon, egyszeri) 
tudóson, hatalmas munkabíráson tu! 
volt még valami Vasa József rendkívüli 
egyéniségeben, talán minden kvalitása 
között a legnemesebb és legértékesebb, 
mely ennek a mélységes és őszinte 
gyászt: » legbensőbb okaira világit. A 
tudás és tehetség önmagában hideg féoy, 
mely világit, de meleget nem ad. De 
Vasa József tehetsége mögött mélysé-

és szenvedő fiaiért dolgozott s a régi •' gesen érző sziv, igaz részvét és ember
kedves otthon emlékei táplálták azt a [szeretet izzott, tehetségének ragyogását/ 

l ez az érzés hevítette át és étért volt, 
! bogy nemcsak bámulatot vívott ki, ha-
] nem a sziveket- is meghódította. Nem 
[ a politikai véletlenein múlott, hogy Vass 
; József a népjóléti és munkaügy: mi-
i misztérium élére került, hiszen rrtüvelt-

Vass Józsefnek, hasznos, dolgozó sége, rátermettsége és tehetsége bármily 
SZYjptSi^^DÍW^ tudotr 

törhetetlen akaraterőt, amely csak arra 
használta a magasra jutott államférfi 
hátaimat, -hogy "segítsen a segítségre 
szorulókon,- támogassa a gyámoltalano
kat, árvákat, özvegyeket é s - erősítse 
az erőtleneket. 

isteni gondviselés. Utolsó^foi'di-ii'mál 
átszenderült abba az örök álomba, 
melyben szsmtől-szemben áll az igaz 
mennyei biróval, aki bizonyára igazsá
gosan itél Vass József, a földön sokat 
dolgozó, a szegényekért mindent áldozó 
nemes lelke fölött. 

Itt a földi hazában pedig örök moz
dulatlanságba dermedt az e'even ener
gia, elpihent a soha nem fáradó mun
kakedv, érckoporsó áttörhetetlen fala 
fogja fel a sóhajok panaszát, melyek 
mindig utat találtak Vass József jóságos 
szivéhez. A részvét és gyász koszorúi, 
melyek beggyé magasodnak Vass Jözsef 
ravatala körüJ, egy nemzet gyászát hir
detik a fájdalomnak és megrendülésnek 
olyap erejével, mintha legjobb barátunk, 
legközelebbi rokonunk váratlan, hirte
len halálát siratnánk. Ki volt ez a férfin, 
akinek ravatala felé milliók könnytől 
harmatos tekintete száll ? Pap, politikus, 
tudós, iró, szónok, mindegyikben első, 
áhítatos szolgája egyházának, művésze 
az ékesszólásnak, eleven tárháza a tn-
doroánynak és a legmodernebb gazda
sági szociológiai és politikai ismeretek
nek, kifogyhatatlan a gondolatokban és 
fáradhatatlan a munkában, mellyel gon
dolatait eleven valósággá igyekszik al»-
kilaui, De ha volná lapunk szűkre 

De hajlama szerint odaren 
deltetett, ahol könnyeket kellett letörölni, 
ahol a legnagyobb szükség volt a meg
értő részvétre, ahol a legteljesebb oda
adással lehetett az, aminek vallotta és 
hirdette magát: szegények, szenvedők, 
nyomorgók támogatója. 

Vass József puritánsága, esze, em
berszeretete, igazságra való törekvése 
mindenkiben tiszteletet és bizodalmat 
keltett. Minden viharok közepett Vass 
József személyében látta az ország azt 
a horgonyt, amelyik megbízható bizto
sitéka annak, hogy az ország hajója 
semmiféle szélsőségek felé nem fog el
sodródni. Most aztán pillanatok alatt 
kidőlt, az egész ország nemcsak gyász-
szal, hanem ijedelemmel is áll ravatala 
mellett. Bizonytalankodva, vájjon akad-e 
helyébe másik horgony, ilyen erős"és 
ilyen megbízható? 

Roppant veszteség az országnak, 
a magyaros gondolatnak ős az egész 
szociálpolitikának. Ezenfelül is mérhe
tetlen veszteség különösen Vasvárme-
gyének, melynek hü fia volt és minisz
tersége alatt sok tanújelét adta szere- { 
tatének. Nyolc esztendős népjóléti mir • 
niszterkedése sok évek mulasztásait , 
pótolts, szinte semmiből tetfjyjtett ha
talmas szociális és karitatív alkotásokat 

éa működésének maradandó nyomait 
nemcsak ezek az intézmények fogják 
megőrizni, hanem tanító és nevelő ha
tása, mellyel a nemzet figyelmét ráte
relte a szociális intézmények szüksé
gességére. Hogy Nyugateurópával lépést 
tudunk tartani, az elsősorban kulturális 
és szociális intézményeink érdeme és 
Vass József fáradhatatlan agitációja, 
lelkesedése, energiája és munkabírása 
kellett ahhoz, hogy ezek a nyugateuró
pai mértéket kielégítő szociális intézmé-1 
nyék létre jöjjenek, az 6 szuggesztív 
tehetsége kellett ahhoz, bogy a magyar 
társadalomtól kiharcolja nemcsak az 
intézmények fenntartásához szükséges 
anyagi eszközöket, - hanem az őszinte 
együttérzést is ezek nek az intézmények
nek üdvös munkájával.' ,: 

De alkotásaiban ott él, ami benne 
a legnemesebb volt: szivének jósága, 
részvéte és szeretete. És ez a jóság, 
részvét, szeretet halhatatlan maradandó 
haló ereje annak a nemzeti fejlődésnek, 
amelyért Vass József élt, dolgozott, 
alkotott. 

... se -
A mait vasárnap este, mikor Egerből 

aatóján megérkezett, azt a parancsot adta 
soflSrjénefc «'miniszter, hogy reggel fél ki.ene 
órakor pontosan ott legven a lakása előtt, 
mert mi-ere megy. A sofőr** meg is jelont 
pontos időben, de sajnos, hiába várt, a mi
niszter nem jmt Később felment a lakásba 

•es-az iiid-nak elmondta, hegy a kegyemvs ur 
parancsára megjeleni, de az idő, amire ren
delte, eltelt már és nyugtalan, rosszat az elő-
erzeiei. Az inasnak és feltant, azért hallgató-

-nST'W mrver '^TÍfrt ^ m " " h a í o t t , 
kopogtatni kezdte az aj lót és mikor erre sem 
kaptak választ, az ajtót benyomták és meg-
rettenve látták, bogy a miniszter meghalt. 
Villámgyorsan .elterjedt a miniszter halálhíre 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is 
es a váratlan katasztrófa lesojtotta jöform.n 
az egész ország napét- társadalomkolombség 
nélkül. 

Vass József a mait hét szerdáján kez
dett pansszkodni orvosának Csépány Lajos 
egyetemi tanárnak, aki szoonal megvizsgálta 
és azt találta feltűnőnek, bogy a miniszter 
két hóna'p óta 28 kilót fogyott és hogy na-
ponta 80—100 darab cigarettát szívott el. 
Csépány egyetemi tanár „megmagyarázta a 
miniszternek, hogy a nagy adag nikotin erő
sen hat a szívre és kérte, hogy a dohányzást 
csökkentse. A miniszter megígérte, hogy a 
dohanyzisi csökkenti. Azután röntgen vizsgá
lat alá vették a minisztert és megállapították, 
hogy lényeges elváltozás ugyan nincs, de a 
szív tápláló ere bizonyos elváltozáson ment 
keresztül.. Az egyetemi tanár gyógyszereket 
rendelt, de ugy látszik minden késő volt már, 
a baj halálos, gyógyíthatatlan volt 

Itt mondunk el valamit Vass József 
életéből, melyet saját maga beszélt el egy 
j'óbaratjanak még egészséges korában egy 
Ores órájában. 

Szegény kisiparos családban születtem. 
Ha a műhelyben nem akadt dolog s az öt 
gyermek enni kért, apám vállára kapta « 
kapát és elment kapálni,- igy keresett kenyeret 
és bizonyara soha sem. jutott eszébe, hogy 
kiirtsa a családját Én nem az iskolában kezd
tem tanulni, apam olvasott ember volt ék 
rálogott a betűre. Felirt 1—2 betilt a mfl* 
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helyben levő szekrény kOlsO oldalára, azt 
• nekem elmagyarázni, a fűzfavesszőt a kezembe 
adta, azzal kellett az ábécét mutogatnom, ő 
dolgozott ezalatt a műhelyben.. Ha esetleg 
elfeledkezve a betűkről, legyeket fogdostam, a 
hajlós füzfav. s'sző közeli érintkezésbe került 
velem. Csontot uem tort, uj vessző pedig 
mindig akadt a patak partján. A abcét 5 
éves koromban már jól tudtam s elkövetke
zett, bogy az Eötvós- törvénycikk 3 ik pontja 
alapján togem-miudjárt a harmadik elemibe 
dobtak, de fizikailag a nyakamnál fogva tény
leg odabajitottak. Igy őrlődött belém a Vass-

őrséget. 
Három óra után megnyitották a képvi

selőház kapóit és a kupolacsarnokban lobogó 
gyertyák fénye mellett gyülekeztek a végtisz-
tességré az ország notabilita-ai. Egymásután 
érkeztek Kiébe.-berg Kunó helyettes minisz
terelnök, a kormány tagjai, az államtitkárok, 
Wlassich Gyula báró,a felsőház elnöke.Almássy 
László a képviselőház elnöke, a felsőház, a 
képviselőház igen nagy. a vasmegyei képvise
lők teljes számban, a polgári és katonai ha
tóságok. 

A kupolacsarnok árkádjai alatti páho 
família »betűszeretete«. A szegénységen, a 1 lyokban a család, a diplomáciai kar, a kor 
mnnkáuak és a szép gondolatoknak szeretetéo 
a a becsületes néven kivűl ezt , z örökséget 
hagyta rám az apám. 

Sárváron születtem. Vasmegyében, 1877-
bén, két akasztófa alatt, tudniillik a két 7 es 
két akasztólat jelent. Igen közel is jártam 
hozzá egyszer. A püspököm neveltetett Rómá
ban, az első két esztendőt ő fizette értem, 
azután ö meghalt s engem felvettek a ma
gyar alapítványi díjmentes helyre. Húszéves 

manyzó és a királyi hercegek kísérete, gróf 
Bethlen Istvánné, a miniszterek feleségei fog-

i láttak helyet. .. * ' . . . • 
Pár perccel 4 óra előtt érkezett Auguszta 

királyi hercegasszony, József és József Ferenc 
királyi herceg Pontosan" 4 órákor megérke
zett Horthy Miklós, Magyarország kormányzója. 
Alig bogy elfoglalta helyét a kormányzó, meg
szólaltak a fővárosi templomos harangjai és 
bevonult a papság élén Sérédi Jusztinján 

koromig tanultam. Itt már palotában laktam, 
a magyar-német intézet palotájában. Fegyel
mezett, férfias, munkásélet volt ez Életemnek 
legszebb része. 

koromba kerültem Rómába es nnszöBhét-évé9 I bíboros hercegprímás. Síri csendben állott 
meg a prímás a ravatal baloldalán, körülötte 
papjai és a püspöki kar tagjai, köztük Szmre-
osányi Lajos egri érsek, Zichy Gyula gróf 
kalocsai érsek, Glattfelder Gyula, Mikes Já-

Rómaból visszajövet adonyban voltam I nos gróf, Shvoy Lajos püspökök, Hasz István 
kaptán, Zichy Nándornak voltau az iródiakja. j tábort püspök és az asszisztáló papság. 
Talán azt mondhatom el büszkeséggel, hogy 
semmi, protekció, vagy meg nem érdemelt 
támogatás nem volt osztályrészem. Egy eset 
életemből: I I -k osztályú diák voltam, öszlön-
dijrn pályáztam, amelyet aztán nem én, a 
tiszta jeles diak kaptam, hanem egyik társam, 
egy előkelő ember 6a Ezt a Sut en tanítot
tam s a szekundéból én szoktam kihúzni. Ek
kor utálkoztam először az elet igazságtalan
ságával 

Emlékeim? Elküldtek engem a boltba, 
kicsi fiu korombu, hogy hozzak valamit, 
ugyanakkor lépett be a sárvári uradalom 
bérlőjének fia. Ezy oégykrajcarost penderíteti 
oda a pultra. Krumplicukrot kéri érte. Es én, 
szegénységem mely völgyéből megrendülve a 
gazdagságnak ezt a felhőkarcolóját és élénk 
volt bennem a meggyőződés, hogy sohasem 
lesz fe esleges susztertallérom arra, hogy esak 
ugy odadobhassam krumplicukorra. Mikor a 
Szent- Imre Kollégium igazgatója lettem, az 
volt a kivánsagom, hogy oly könnyed anyagi 
viszonyok közé kerüljek, bogy ne vegyem 
észre, ha egy koronám hiányzik..1911—18 ig 
voltam a Kollégium igazgatója Min minisz
ternek azután az lett a kívánságom, hogy a 

i dotáltamét a hitelnek olyan mennyi
ével, hogy a miniszteri tárca meg á saját 

*Tkfay 

Majd Klebelsb -rg Kunó gróf vallás és 
közoktatásügyi miniszter lépett a ravatalhoz 
és a kormány nevében búcsúzott Vass Józsellöl. 

A menetet díszruhás ipvasrendórszakasz 
nyitotta meg. amely már fél 5 órakor elindult. 
A lovasrendőröket c-erkeszek, a hadiárva in
tézetek egyenruhás uOvend- kei, .az állami, 
községi fiu és leányiskolák és intezetek növen
dékei követték. A nőegyesűletek sora utan a 
férfi egyesületek csoportja következett, a baj
társi egyesületek, emi rikánasok, Szent Imre 
kol'-giumi növendékek, a szociális missziötár-
snlatoi- növendékei. Maid női szerzetes rendek 
tagjai vonultak fel: Uiantik ••• vitt i rend 
díszruhás vitézei mentek. Majd egymásután 
következett » győri bencés főgimnázium kül
döttsége, Kispest, Székesfehérvár, Kalocsa, 
Sárvár, Szombathely és Vasvarmegye kül
döttsége. 

A koszorúk tíz kocsit töltöttek meg. 
- A koporsó utan Drehr Imre kisérte Vass 

József nővérét és bátyját Majd a kormányzói 
kt-eret és a szárnysegédek utan maga a 
kormányzó haladt. Utána József és József 
Ferenc királyi herceg, akik a kormányzóval 
együtt gyalog baladlak a menetben. A- kor
mányzó és a királyi hercegek utan Klebels-
berg Kuno gróf, miniszterelnök helyettese 

legalább •egf£&(mmfrc?ta±z.-Sz!l,-i kOvátteiwU,- +-.^mnvp.uwu*k*rrilií -őt, a 
galtatni a nagy magyar De Profundis keser
ves kakofenjaból. Legalább egy osztály, egy 
réteg könnyeit szeretném letörölni. Legalább 
egyet a síró orcheszterbői.. Ezen kívánsága 
részben sikerült is. 

Vass József dolgozó szobáját csütörtökön 
reggel nyitotta fel egy bizottság A szobában 
minden teljesen érintetlen volt ugy maradt, 
ahogy azt Vass József hagyta. Ez alkalommal 
csak az Íróasztalon maradt iratokat vették át 
s azokat az aktákat, melyek fontos állami 
figyel tartalmaznak és átvételük halaszthatat
lan volt. Dréhr Imre államtitkár kijelentette, 
hogy a miniszter végrendeletet hagyott hátra, 
melyet még 1027-ben készített és azóta nem 
javított rajta. Vass Józsefnek egyetlen Ingat
lana sem maradt Sem olyan vagyontárgy 
nincs, melyet komolyan számba lehetne venni, 
íróasztalán liszták voltak, melyeken' hosszú 
sorban állottak azoknak a nevei, akik a jószívű 
miniszter jóságát élvezték. Intézetek, testüle
tek, írók, művészek, özvegyik, árvák, magá
nosok nagy serege részesült kisebb-nagyobb 
adományokban, amelyek teljesen felemésztet
ték miniszteri jövedelmeit 

Vass József bolttestét a Kerepesi-uti 
temető baloltasbázában pénteken reggel 9 

volt miniszterek, a polgári és katonai hatosa 
l gok vezetői, az országgyűlés két házának 
. a tagjai. 

A gyásszertartás utolsó aktusához, az 
| egyetemi templomba csak külön meghívóval 
1 lehetett bejutni. A koszorúk közöl csak a 
I kormányzó, a miniszterelnök helyetles, a kor-
; mány, a család, a főváros, Ripka Ferenc és 
I Dréhr Imre koszorúját vitték a templomba. A 
| többiekről csak a szalagot gyűjtötték egybe 
] és helyezték Vass kriptája elé. Az egyetemi 

templomban felbúgott az orgona. A koporsót 
' a szentély előtt álló katafalkra helyezték. Majd 
| bevonult papsága élén gróf Zichy Gyula ka-
j locsai érsek s újból beszentelte, a koporsót 
I A szentélyben a kormány tagjai foglaltak be-
| lyet, a padsorokban pedig a dékánok és az 
I egyetem tanári kara A beszentelés után szét-
j bontották a katafalkot és a koporsót levitték 
, a szentély alatti kriptába, a Pantheonba. Gróf 
1 Zichy Gyula kalocsai érsek imája után a nagy 
| halottat örök nyugalomra helyezték. 

A kormányzó Vass József édesanyjához 
j a következő részvéttáviratot intézte: 

— Imádsággal és mély együttérzéssel 
| osztozva, mérhetetlen fájdalmában és gyá

szolva az elhunyt minden jóban megértő se-
órakor Hunkár Géza apátplébános beszentelte, I gitő kezét, fogadja, kérem, legőszintébb rész 

u _ I —Ál „ Mt t imml innnliMimn- ' wAtam lr, in i o-ica) U . i majd a koporsót a parlament kupolacsarno
kába szállították. 

A pstlament főbejárata elé már a kora 
reggeli órákban megkezdték a koszorúk elhe
lyezését, amelyek hamarosan óriási halomra 
gyűltek össze. ' . 

"A koporsót elhelyezték a kupolacsarnok
ban felállított katafalkon. A ravatal mellett 

díszruhás palotaőrsége állt dísz-országház 

vétem kifejezését Horthy. 
Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap 

az alábbi részvéttáviratot intézte Vass József 
édesanyjához: 

-. — A mai napod mély fájdalommal gon
dolok arra a súlyos veszteségre, amely mind
nyájunkat ért munkatársam és szereteti ba
rátom váratlanul bekövetkezett gyászos el
hunytával. Végtelenül sajnálom, bogy az államot 

érintő foutos lanácskozások nem engedik meg 
hogy a inai napon kedves minisztertársamtól 
ravatalánál bncsut vehessek. Adjon a Minden
ható erőt a fajdalom elviselésére és'nyújtson 
vigaszt nagyságos asszonyomnak az a tudat, 
hogy az egész nemzet kiséri utolsó útjára 
fiát, Vass Józsefet, aki egy évtizedet megha
ladó miniszteri működése alatt az egész ország 
szeretetét kivívta magának. Bethlen. 

B 1 K E K . 
Mórocz Emílián perjel temetése. 

Meghalt a Perjel U r ! A félelemre 
riasztó „Paliida More" minden ridegsé-
gét ledobta es szép szelíden lopódzott a 
beteg ágyához. Vitte m a g á v a l . . . A 
megváltó halál átváltotta az egész em
bernek és á kész embernek földi pálya
futását az örök halmok száguldó-széditó 
útjaira, ahol az őrökké boldogok járják 
az örökkévalóság, bolygó rohanását a 
lélekvilágrend örök nyugalmú Mozga
tója körül. 

Az emberi kariereket sokféleképpen 
nézhetjük. A zsenik útja, a hatalom és 
erő lendületei, a teljesítmények szédüle
tes pompája, a gondos munka szorgalma, 
a robotélet földszaga, de mindennek 
igazi értékelése a külső fényt és a lát
szatot elcsúsztatja a világitélet szivet 
hasító, velőt rázó szava előtt: mit éltél? 
Mórocz Emilián, a dömölki apátság per
jele, az ötszörös talentum embere; pap, 
szerzetes, tanár, emberek vezetője, magad 
is ember : mit éltél? . . . Az ifjúság, a 
férfikor, az öregség órái mit találtak 
benned ? Megáll a szó előtt a porhüve
lyét ve- -.tett örökkévalóságba nőtt emberi 
lélek hallásra hallatlan hangon számot 
a d n i . . . Éltem a gyermekkor egyszerű 
boldog éveit küzdelmekkel, célom, hiva
tásom felé törve, mig odajutottam az 
Ur oltárához. Vágytam a tudomány, az 
életszentség után. Tanultam, dolgoztam, 
hogy másokat tanítsak, nem liiu ambí
ciókért. Az uj "nemzedék lelkét akartam 
nagyra növelni tudományommal. Hiven 
követtem a.szót., mely a pannonhalmi 
alma mater-be vitt lelkeket formálni, 

edzeni, papjaidat i)'^<)^tefe4fflá©2á^feri 
zetesedet hivatásukra 'TOsziferKMentem j 
megint a gyermekek közé lelkem örö- I 
mére és fölsimogattam az apró sziveket, 
a gyermekeket és láttam, mint szavam 
nyomán tágra nyitott szemmel csodálják 
kezed alkotásait. Csodálatos teremtmé
nyeiddél, a kedves hangokkal csiszoltam 
finomra lelküket. Mikor ránkszakadt a 
bomlás fergetege* álltam őrhelyemen ós 
szembenéztem az ellenséggel, az ellenség 
özönében. Elűztek és mentem hazámba, 
mint számkivetett és utolsó állomásomon 
a celli Szüzanya szolgálatában lelkeket 
szereztem Neked, akik már sokan a halál 
árnyékában ültek és ekkor hívtál. Tudod, 
nyugodtan álltam eléd : „Legyen meg a 
Te akaratod" igé ivel . . . EHwriik a kép 
az évezredek iramában, az ember visz-
szatér a természet és feledés poriba — 
az utolsó találkozásra. 

.*•• 

Vasárnap délután 4 órakor temették 
Mórocz Emitián Pál perjelt az apátsági temp
lomból. A temetésen a résztvevő közönség 
°'y nagy számban jelent meg, hogy a nagy 
templom-nem volt elég a befogadásukra, ha
nem mégegyszer annyinál is többen a temp
lom-téren maradtak. A beszentelési szertartást 
Jándi Bernardin kormáiiyfötanácsos, dömölki 
apát végezte nagy segédlettel. A szertartás 
végeztével a menet megindult s már a menet 
élén a keresztvivő a temetőbe ért és még 
mindig voltak a templom előtti téren. Mórocz 
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2. Megnyitó beszéd, mondja dr. Gerlits 
Elek járási főszolgabíró. 

S. Szónoklatok: Huszár Károly nyug. 
miuiszterelflök, Czettler Jenőttgy. ny. r. tanár 
a képviselőház alelnöke é s dr. Szentgyörgyi ' 

I Elemér az Emerikana archiadrokátnsá. | 
4. Záróbeszéd, mondja Jándi Bernardio 

i dömölki apát. 
5. Himnusz. 

A hivatalok, a hatóságok a helybeli 
| egyesöletek az apátsáci tempiomban kapnak 
i helyet. Ezúton is felkérjük Celldömölk haza-
| Sas polgárságát,-hogy a nagy nemzeti ünnep 
I ünnepélyessé tétele céljából, de különösen a 
' Neme-dömölki, Rákóczi, Kossuth-uccai és a 
i Szentháromság-tér lakosságát, amely ntvona-
. Ion a körmenet átvonul, házaikat lobogózzák 
| fel és ablakaikat virágdiszftéssel és égő gyer-
I gyákksl lássák el. ., 
I Az összes vendéglők déli menüt (három 
j fogás) 1'50 P szolgáltatnak ki. 

A celldömölki ref. fiókegyház aduuán-
! tuli ev. ref. egyházkerület legutóbbi határozata 
I értelmében Adorjánháza helyett a pápai anya- j 
i egyházhoz C3atoltalott. Ezentúl évenként nem 
' négyszer, hanem -okkal többször tartanak ' 
I istentiszteletet Legközelebb Olé Sándor pápai 1 

i vezető lelkész tartja az istentiszteletet, ki a : 

! fiatal -lelkész generáció egyik legkiválóbb szó- '• 
! nokai köze tartozik. Itt említjük meg, hogy 
i .levezeti lelkész só. ja a celldömölki iskolákban 
1 a mtoktittást is végezni. 
; Elfogott tolvaj cigány. Kalánya Ferenc 

rovotímubu somogyvári csavaigó cigány en-
I gedély nélkül járta a közeli falvakat és a 
i koldulás mellett lopott is. Több kisebb nagyobb . 
i c-il egetes jelezte az utjai, mig végre is a i 
i celldömölki csendőrség nyakoocsipte a fur-
', lángos cigányt és besza litottak a szombathe
l y i ogytvzség fogházába, 
j E l h u n y t hozzátartozójának Minden- I 
i szentekre már most rendelje meg a sírkövét 1 

Singer Mihály kőfaragónál Celldömölk, Sági-
• utca 25, ahol mindenféle márvány és gránit j 
' sírkő, egyszerű és diszeskivilelben olcsó árban 
j kapható j 
' Házasság Molnár Lajos adorjánházai 
| birtokos szeptember- lő-án délután 3 órakor \ 
I tartja esküvőjét Adorjánhazan a ref. temp- j 
i lomban Marton Irénkével. 

I'" Táncmulatság Alsómesteribea. Az alsó- i 
mesteri Leventeegyesület szeptember 21 én, | 
jövő vasárnap Pintér Dezső vendéglőjében az : 
egyesület javara táncmulatságot tart Kezdete 
délután 3 órakor. Kelépődij személyenkiüt ' 

! 60 fillér. 
^^^ú^'iSMassma^iUt .tájban eddig -1 

ismeretlen okból lángba borolt Kisszőllös köz- i 
Bég, A környék tűzoltósága azonnal segítse- ' 
gége ment, de igy is elégett 84 lakóház. A 
tüzet csak a hajnali órákban bírták elnyomni. 
A vizsgálat megindult annak felderítésére, hogy 
a tüz miként keletkezett 

Gyilkos csendőr. Folyó évi február hó 
2-án éjjel meggyilkolták Bodenlosz Ilonát, a. 
szalootai postahivatal vezetőjét s ennek nő-
vérétGyurkovics Józsefné 70 éves öregasszonyt 
A postahivatalt azután kirabolták. Közel két 
héten át—tartott a nyomozás, melyben leg
hangosabb volt Ambrus István csendőrőrmes
ter, mig végre oda lyukadt ki a dolog, hogy 
Ambrus Istvánt, a főnyomozót gyilkosság 
gyanúja alatt letartóztatták. Folyó hó 12-én, 
pénteken tárgyalta ezt az ügyet a pécsi hon-
rédtörvényszék. A tárgyaláson • Ambrus teljes 
hidegvérrel elmondta, hogy azért gyilkolt, 
mert el volt adósodva' és nem tudott meg
szabadulni attól a gondolattól, hogy meggyil
kolja a postakezelőt és nővérét és a gyilkos
ság árán szerzett, pénzből kifizeti az adóssá
gait Elmondta, hogy előre megfontolt szán
dékkal ölte meg az áldozatokat Lapunk zár
takor a tárgyalás még tart 

Agyonlőtte magát Rajki János 51 éves 
alsósági cserepes-mester csütörtökön este lakó
szobájában forgópisztollyal halántékon lőtte 
magát Azonnal meghalt A szerencsétlen em
ber búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben meg
írja, hogy régóta készült végzetes tette elkö
vetésére. . 

kitüntetett tűzoltók. Karácsony Lajos 
körzeti tűzoltó főparancsnoknak, Seveitz Béla 
és Marton Gábor nafrysimonyi tűzoltóknak 26 

éven at kifejtett hasznos szolgálataik elisme
rése jeléül erre a célra alapított diszérmet 
adományozta a belügyminiszter 

Makacs székrekedés, < astagbélkatarus 
gyomorbaj, puffadás, vertorlödas, sárgaság, 
aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben a ler- . 
meszelés .Ferenc József* keserűvíz, reggel ! 

« . e S í e e g » e e T k i s Pohárral "bevéve, rendki- j 
vűl becses haziszer. Klinikai megfigyelések ( 

tanúsága szerint a Ferenc Józaaf viz még 1 

ingerlékeny belB betegeknél is fájdalom nélkül 
hat A Ferenc Józaaf keserűvíz gyógyszertá
rakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. 

A balatoafüredi szolésznapok prog- ; 
rammja: Az Alsódunantnli Mezőgazdasági Ka
mara szöllő, borgazdasági es gyümölesterme-
lési szakosztályának a Magyar Szőllösgazdák , 
Országos Egyesülelével karöltve reudezeudő j 
szöllésznapjai szeptember hó 27 tői 29 ig, 
tehát szombaton; raaáruap éa hótfíu fognak ; 

lefolyni. A szőllésznapok kimagasló eseménye ! 
lesz á szeptember 28 án, vasárnapon a liirdő- I 
telep .gyógytermében megtartandó VIL orszá-
goe szőllö és borgazdasági kongresszus. Szep
tember 27-én lesz az országos szőllö és bor- : 

kiállítás megnyitása, valamint a szőllészeti 
szakosztály szakülése, borkóstoló és szüreti I 
ünnepségek. Szeptember 28 an. vasárnap d. e. i 
lesz megtartva a szőilö és borgazdasági kong- , 
resszus, amelyen szőnyegre későinek az ttssze? 
aktuális szőlészeti kérdések kiváló szakembe
rek előadásában. Délután dr." Santha László 
és Fucbs Elemér tariának előadásokat, hétfőn 
pedig külön hajóval Badac ooyba uienuek ki
rándulásra a szőllösgazdák. a badacsonyi szól
tok és a Badacsouyvidéki Szőllösgazdák Pin
ceszövetkezete piucejének megtekintésére. Az 
ország neves szőllö es bortermelőit ezúton is 
felkéri a kiállítást reodezo-ciizott-ag arra, hogy 
ezen a kiállításon minél nagyobb szambán 
resztvenni szíveskedjenek. A részvétel feltété- i 
lei a következők : 1. Egy termelő legfeljebb ' 
3 fajta bormintával és korlátlan fajtájú szöhő- i 
mintával vehet részt. 2. Minden borfajtából 5 
palack (á 7 dl.) küldendő be a bírálatra és 
borkóstolóra; csemegeszőlőbői 5 kg. A minták ' 
a következő címre küldendők : Balatoni Szö- I 
vétség Igazgatósaga Balatonfüred-fürdő. 3. A 
borok beküldési határideje szeptember 20 a; 
a csemegeszőllöké szeptember 26-ika. 4 A 
kiállításon résztvételi díj nincs, a kiállítási 
anyag azonban a rendezőség korlátlan tulaj- i 
dona. 5. A kiállítás megnyitása: szeptember I 
27 én délelőtt 11 órakor; a borkóstolóé ugyan- j 
aznap délután 5 órakor. A kiállítás 3 napig 
tart. A borkóstolón való részvételi díj szemé-
lyenkint. 2 pengő. 6. A borkóstoló szüreti 
felvonulással és szüreti mulatsággal lesz egy-
Pm^lövJfrmWiW'M I t M a ^ l a W I ÚKU-
bizottság által legjobbaknak minősített anyag 
tiszteletdijakkal és elismerő oklevelekkel lesz 
jutalmazva. Tiszteletdijat adnak: az Alsódu
nantnli Mezőgazdasági Kamara, a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete, a Balatoni 
Szövetség, Teleki Sándor és B Borászati La
pok. Az elismerő oklevelet a Magyar Szőllös
gazdák Országos Egyesülete adja. 

A világ leolcsöbb képealapja Laptár
sunk Tolnai Világlapja, amely hatszáz em
bert foglalkoztat üzemeiben, olyan fundamen-
tális változást eszközölt amely példátlan a 
lapkiadás történetében. Ezt a változást nem 
értenénk meg, ha nem a Tolnai Világlapjával 
állnánk szemben, hiszen ettől a népszerű ké
peslaptól több mint három évtizeden keresz
tül megszoktuk azt, hogy a jóból a legjobbat 
és árban a legolcsóbbat adta. Harminc esz
tendőn keresztül több mint fél millió ember 
tartozott Tolnai Világlapja táborába, de az 
olvasók egy része a kegyetlenül mostoha vi 
szonyok miatt elmaradt Ezeket az olvasókat 
akarja most Tolnai Világlapja visszahódítani, 
amikor a szeptember 3-iki számtól kezdve a 
lap árát 60 fillérről 84 fillérre leszállította. 
Ezzel szemben a lap terjedelme és tartalma 
semmit sem változott, sőt még jobb és ezen
túl két folytatásos regényt is közöl az eddigi 
külön bekötött regénymelléklet helyett Nincs 
Európában, vagy Amerikában Tolnai Világ
lapjánál olcsóbb lap, mert 24 fillérért szinte 
lehetetlen 64 oldalas képeslapot adni. Tolnai 
Világlapja azonban a lehetetlent is megkísé
relte és ez sikerűit is neki 

Az Uj Barázda nagy pályázatának j l -
talmazottai. Az egész országban nagy érdek

lődést váltott ki a gazdaközönség körében az 
Uj Barázda szerkesztőségének tíz országos 
fontosságú kérdésből álló pályázata, amelyet 
ez ér tavaszán tett közzé. Ez a pályázat 
hozzásegítette a gazdaközönséget ahhoz, bogy 
országos fontosságú kérdésekben személyesen 
és közvetlenül nyilváníthassa a maga egyéni 
véleményét A pályázatnak -azt az értékes 
lehetőségét a gazdák fel is ismerték, ameny-
nyiben ezrével küldték be pályázataikat az 
Uj Barázda szerkesztőségéhez. A legjobb pá
lyázatok jutalmazására az Uj Barázda csak
nem négyszáz jutalmat tűzött ki és a legjobb 
pályázók nevét, valamint a jutalmak odaíté
lését augusztus 17-iki számában közölte. Var
megyénk területen is voltak olyan szerencsés 
pályázók; akiknek pályázata elfogadásra talált 
az Uj Barázda biralóbitoltsága előtt Ezeknek 
a pályamunkáknak a beküldőit megfelelő ju
talomban is részesítette az Uj Barázda. A 
vármegyénk és a közellevő területen lévő 
jutalmazotlak névsorát az alábbiakban közöl
jük: Pető Lajos Alsóság 1 csomag Porzói, 
Nagy Józsel Egyházaskesrő 1 kg. Üstökös 
bőrszerszamtisztito, Somogyi Kálmán Alsóság 
fél kg. üstökös bőrszerszamtisztito, Sülé Jó
zsef Kemenesmagasi 1 óralánc, Gyarmati Ká
roly Egeralja 1 csomag Porzói. 

Kü l fö ld i k l a s s z i k u s o k . 
Dantétól Ibsenig. 

A legérdekesebb látványok közétartozik: . 
szemlélni a zseoi munkáját a z emberiség utján, 
ahogy évszázadok folyamán a föld különböző 
pontjain fellángol, különböző nemzetek géniu
szából származva s halasában tulteijedve a 
maga nemzetének határain, bevilágítva az 
egész embeiiséget. A kép, melyet a szemlé
letből kapunk, magas perspektívából nézve 
egy hatalmas egységet matat:mintha minden 
korban ugyanaz a világszellem dolgozott volna, 
különböző színhelyeken, kűlmboző nyelveken, 
különböző nemzeti kultúráktól színezve. Ez 

i az egység, melyet Goethe vett észre először: 
l a világirodalom. 
i Nézzük csak a keresztény knltura szá-
. zait A középkor szelleme, mielőtt átalakult 
'.' volna a renaissanceszal újkorrá, szükségsze-
' rüen kereste a maga végső, összefoglaló kife-
I jezési formáját Száz különböző tényező ha-
í tasa alatt ez a formula olasz földön fogalma-
j zódott meg Dante nagy müvében, amely egy 
| tűnő világnak -útim---képét foglalta össze, 

Daniéval mintha hosszú időre kimerült volna 
I az olasz irodalmi szellem, az uj renaissauoe-

azellem, mely a képiőtnüvészetoen soha sem 
• azelőtt, sem azután "bem látott csúcspontra 
• jutott Oíaszorszagbaá, irodalmilag nem o t t ' 
j fejezte ki magát hanem elhagyva a kontinenst, 

; nens szélső dél nyugati zugában, Orvául 
| Spanyolországban, kifejezve az emberi, szellem 
; XVL századi kettéválását a katholicizmus éa 
j protestantizmus jelszavai alatt A XVII. szá-
i zadban, melynek abszolutisztikus szelleme az 

állami éa társadalmi élet szigora ruegszer-
I vésésére vetette a hangsúlyt, ez* a szellem 
I tipikus hazájában, Franciaországban találta 
, meg geniális kifejezőjét Corneille es Raeine 
i klasszicizmusával és Moliere realitásával. A 

géniusz a kővetkező korszakban ismét uj hazát 
keresett magának 8 ekkor lépett az emberiség 

; irodalmi vezérei közé Goethe és Schiller Né
metországa. Goethével egyúttal öntudatra is 
jutott a géniusz a maga oemzetfölöUi egye
temes emberi hivatásának s megfogalmazta a 
világirodalom uj fogalmát Egy nagy fuga, 
melybe bol innen, hol onnan, kü'onbözö nem
zetekből harsognak bele nagyszerű hangok, 

: egy csodás, őrök harmóniává olvadva össze. 
A fuga aztán egyetlen óriási zenekari 

művé válik a XIX. században. Részt vesznek 
benne az összes eddigi hangszerek, a roman
tika uj világnézete, a belőle lelkendezett uj 
nagy műforma, a regény, megszólaltatja aa 

, összes nemzetek hangjait német francia, an-
| gol, olasz hangok harmonizálódnak bele az 

egészbe s uj hangok is szólalnak meg; a 
világirodalomba bevonni a skandináv Észak 

r és az orosz Kelet. Most már teljes a zenekar 
I és nyitva áll a lehetőség a kis nemzetek szá

mára is, hogy a maguk hangjával résztvegye-
I gyének benne, mert a világirodalom egységé-
I nek tudatát egyre jobban előtérbe h o z z a a 

Dépek közötti csereviszony egyre fokozódó 
" i intenzitása. , —= : < 

Hogy a magyar szellem szazegynéhány 
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év előtti Öntudatra ébredése óta mindig benne 
akart élni a világirodalom nagy közösségében, 
annak szemléltető bizonyságit látjuk abban a 
40 kOtetes gyOjteményben, melyet most bo-
csátott közre Kölföldi Klasszikusok cim alatt 
a Franklin Társulat. Dautétól kezdve a XIX. 
század végéig sorra adja a világirodalom rep
rezentáns alakjainak müveit ez a gyűjtemény 
s a magyar ember elégtétellel állapítja meg, 
hogy ezek iránt nemcsak ma van meg az 
általános érdeklődés, hanem meg volt a messze 
múltban ja. Irodalmunk nagyjai Kazinczytót 
kezdve mind dolgoznak ennek az érdeklődés
nek aj fölkeltésén és élesztésén s olyan mű
fordítói irodalom fejlődött nálunk, amely be
csületére válik kultúránknak a nagy népekhez 
való viszonylatokban is. A Külföldi Klasszi
kusok gyűjteménye nemcsak a világirodalom 
reprezentatív könyvsorozata, hanem a magyar 
fordítói művészete is. Ezenkívül pedig a ma
gyar irodalmi kritikáé is, mert a kiváló irok, 
kritikasok, irodalomtudósok által irt bevezető 
előszók a magyar kritikai irodalom magas 
színvonalát mutatják, egyúttal átnézetét adva 
a világirodalom lejlődésének. 

A Külföldi Klasaziku.-ok 40 kötete mint
egy szimbolikusan mutatja, párhuzamosan a 
régebben megjelent Magyar Klasszikusok so
rozatával, melynek külső kiállítás, nyomás, 
papír, szedés, kötés dolgában hű masa, hogy 
minden nemzet irodalmi kultúrájának alapraj
zát, falait és belső berendezéséi a nemzeti 
irodalom adja s a világirodalom teszi rá az 
egészet tökéletessé befejező kupidat. . 

Sehőpflin Aladár. 
Grata Garbó karrierje a stockholmi 

borbélytjoltöol Hollywoodig. A Színházi Elet 
legújabb szama viláaezenraciót közöl: Megyery 
Ella hallatlanul érdekes stockholmi riportot 
ir Greta Garbóról, aki egy borbélyüzletben 
szappanozott, majd elárusítólány volt egy nagy 
áruházban, mielőtt fiimszinésznő lett volna 
Rengeteg érdekes képet közöl Iocze Sándor 
hetilapja Greta Garbó cikkéhez, amely beszá
mol a világhírű svéd filmszioésznő királyi 
szerelméről. Az nj szam ezenkívül képes be
számolót hoz a Tigszinház premierjéről a 
• Koldus Operáról.. Fedák Sári a beszélőfilm-
röl irt cikket. Sok érdekes kép és riport teszi 
még gazdaggá ezeken kívül a Szinházi Elet 
uj számát, amely közli a -Kulisszák Cézárja, 
cimil regény folytatásat is. Egy és háromfel-

•pfoiiasos szindarabmelléUet, harminckétoidalaa 
* gyermekújság, kotta egészíti ki a Színházi 

Etelét, amelynek ára 1 P, negyedévi előfizetés 
10 P. Kiadóhivatal Bpest, VI, Aradi-it 8. 
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K á l m á n . 
Politikai és publicisztikai tanulrrány. 
29) Ina: V é c s e y T a m á s . 

Tisza idejében a mágnás ifjú a papi 
nevelők kezei közül kiszabadulva, a budapesti 
egyetem jogi karán váltakozó szerencsével 
evezett át a vizsgákon, aztán leszolgálta ön
kéntességi évét a Nadasdy huszároknál. Nagy
korosa gat elérve, a főrendiházi tagsággal egy 
idejüleg elnyerte grófunk a császári és királyi 
kamarást méltóságot és a katonai, diplomáciai, 
vagy politikai pályára lépett. Egyidejűleg a 
Nemzeti Caszinónak is tagja len, hol a nagy 
vtutelátottaággal buó, idegen nyelveket töké
letesen beszélő, a sportola-okbao kitűnő és 
kifogástalanul öltözködő aranyifjúság tanyázott. 
Többnyire fiatalon megnősüli, amidőn is nejét 
c-illagkeresztes hölggyé nevezte ki a császáráé 
és királyné őfelsége, A politikai, katonai, vagy 
diporuaciai pályán várta be aztán grófunk, 
mig a kegyelmes papa lelktüdveert az engesz
telő s/eiilmiseáldozaiokai a Miadei.liaiónak az 
összes kegyúri temploavukban bemutatták is 
akkor átvette fejedelmi vagyonát. A katona
ságot persze ilyenkor otthagyta, de ha a má
sik kél pályán volt szerepe, azt esetleg meg
tartotté továbbra is. Midőn a haja deresedni 
ke/dett hösUnkoek, megkapta a császári «s 
királyi titkos tanacspsi, neje pedig a palota
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Cehek* 

. Dr, 

hölgyi méltóságot és ha a sors különös ke
gyeltje vnlt, akkor zászlösurrá is kinevezte 
őt a Felség. A gratissima personák ezenkívül 
megkaptak a legnagyobb kitüntetést is, amit 
löldi halandó elérhet (feltéve, hogy rom. kath. 
ősi nemességhez tartozik) nz aranygyapjas 
rendet Ekkor aztán a kegyeltek a Habsbur
gok hazireodjének aranyláncon függő jelvényét 

pedig a leszületnek csokra nyújtása. Ünnepé
lyes körmenetnél a legdíszesebb hely közvet. 
lenül a Szentsén "Után a kegyúré, akit elhunyta 
esetén engesztelő szentmise al.lozat és gyász 
illet meg. 

E díszes egyházi praerogativákoo. kívül 
községébeu, a középkor maradványaiból át
mentett jogok is illetik meg az uraságot, a 

> Celidoj 
1 szám alatti 

és a szükség 
nai eladó, 
ben érdeklői 

kitüzették varaik és palotáik kőcímere köré I királyi kisebb haszonvétel címén, melyek ró-
int a nemesi birtokok tartozékai; a tnlaj-

doc alapján, mint á korcsma, halászat és 
maiómjog és pedig e két utóbbi még idegen 
területen is, ha az a község határában fekszik, 
azután kü'ön királyi adomány alapján a rév, 
piac es •.-am.-ztd".- jogosultság. Mi.ide jogokat 
és birtokokat a mágnások utódaik számára 
is biztosítani óhajtották és igy Tisza Kain án 
aiatí"33 hitbizományi alapítottak, melyek a 

és ezzel befejeződött pályafutásuk, mely a 
papi nevelő mellett való mtnisztralással vette 
kezdetét. 

A maayar mágnásoknak jelentős vagyo-
nnk volt, nemcsak kiterjedésüknél, de a vele 
kapcsolatos j goknál lógva kx Már Werbőczy 
moodja (H. k. 1. 24. c.\ 9. §), hogy minden 
uradalomnak van egy- fővára, melyet »capui 
bonorum. nak nevez, amelytől, mint tartozék 
Bgg annak minden hatósága, vagy ahhoz kap- I következők:1) 
csolt és bárhol található minden ingatlan jó- . Az alapító neve: 
szaga: faiuja, birtok r esze es pusztája. Ilyen I 
• caput bonorum. ja vultm-nd-n hitbizomáuy- < 
nak is a Tisza Kálmán idejében. Az uradal
mat, birtokrészt, vagy pusztát pedig alkottak: 
a mivelt és miveletleu szántóföldek, a mezők, 
rétek, kaszálók, legelők, gyepek, erdők, cserjék, 
ligetek, bércek, völgyek, szőlők, szőlőhegyek, 
vizek, folyamok, halastavak és vadaskertek. 

- - ^ ^ * r ^ í i r h O T - c 4 l r t 1 « r r ^ ^ 
letet biztosit tulajdonosának, vagy haszonél
vezőjének. A falu vagy kisváros közepén, tit
kán szélén levő őspark lombjai közül közül 
kikandikáló Mansard tetejű kastély fele áhí
tattal néznek a helybeliek és boldogok a hn-
noracióér, akik ulykor ebed meghívást kap
nak valami hivatalos ténykedés révén Össze
köttetésbe jutván a kastély urával, abbau a 
szerencsében re.-zesü , hogy dolga végez,evei 
a hallban, vagy feil szobában koccinthat a 
házigazdával éa rágyújthat egy bórazivarra. 

A környéken a kastély urat és gyerme
keit senki sem emlegeti családi nevükön. K.y-
szeroeo a gróf, a herceg, a báró a családfő, ! £ ó t Z'fhl 0?™*"* grof Zichy Jenő 
éppen Ugy, mtnt ahogy monarchikus államok-' | ^t^^S^'VS^i 
ban nem szükséges a király nevét megjelölni. 
A családtagok pedig keresztnevükkel szerepel-
nek és jüvésűk menésük, viselt dolgaik nem
csak a helyi vagy szomszédos hetilapoao, 
hanem az uri kaszinóban, a gyógyszertárban, 
sőt a kovácsműhely törzsközönsége köréhen 
is állandó érdeklődés tárgya,') bár az érdek
lődök legtöbbje 'szeretné őket epéjébe fojtani. 
Az urasa ne volt a majoron, a nemzetségi sír
bolton kívül a templom és paplak is, mert az 
araság prezentálja, mint kegyúr a plébánost 
Jogosítva 7au mint patrooas nevét a templom 
falára felíratni és azt családi címerével éke
síteni; és kitűnő hely illeti őt a templomban 
(sedes in cnoroj s övé a külön tömjéuea&s 
és szét.lelivizzei áldás elsőbbsége, a megáldott 
kenyér vagy gyertya osztásánál a kiváló osz
tályrész, az oltáriszentség kiszolgáltatásánál 
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Az' első birtokosul Alap. 
kijelölt személy neve : ideje: 

gróf Esterházy Miklós gróf Esterházy Miklós 
Ferenc József 

gróf Somssich József gróf Somssich Imre 
gróf Festetich Ágost gróf Festetich Andor 
báró -Wencheim Béla báró Wencheim József 
Jankovich József Jankovich Gyula 
gróf Károlyi István, gróf Károlyi Ede 
gróf Kátolyi Ede gróf Károlyi László 
gróf Károlyi István gróf Károlyi Sándor 
írót yeatiicK SéfrE-P* TilöT TtKUBr Ilin ü1 

gróf Zichy Henrik gróf Zichy Jakab 
grót Mailáth György .gróf Mailáth József 
hcrcegOdes^ldryA.-nénc. Odescalchy Livio 
Huszár Béla Huszár Tibor 
gróf Zichy Rezső csaejegróf Zichy Béla 
báró Bánny Albert báró Bintfy Adim 
báró Bánffy Albert báró Bánffy György 
Vésscy Sándor Véssey Lajos 
Véssey Mihály véssey Lajos 
gróf Draskovich K.-négróf Dras-:ovich Iván 
Szeged)- Antal br. Sz.-Er.sdi Karoly 
gróf Wenckheim F.-né gr. Wcnckhciw József 
gróf Mailálh György gróf Mailáth György 
td. gróf Bissingen- ttj. gróf Bissingen-

Nippenburg Nándor Nippenburg Nándor 
el. gróf Almássy Kilm. gróf Almissv György 
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Nippenburg Ernő 
báró Jósika Sámuel 

Nippenburg 
báró Jósika* Lajos 
gról Draskovich K.-né gróf Draskovich Pil 
hc. Ahrenbcrg K.-né gról Hunyady Kiroly 
hiró Révay Gyula báró Révay László 
gróf Károlyi Alajos gróf Károlyi Lajos 
báró Stummer Sándor 

ij Katona Mór 
cimQ müvét. 
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