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Szerkesztésig és kiadóhivatal: Győrött, Káptalan-domb 18.
Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatal címére, 

a kéziratok a szerkesztőséghez iutézeiulök. 
Névtelen levelek figyelembe i\em vétetnek. —, Kéziratok 

vissza nem adatnak ■ ■

Embercsontok az ut közepén.
Labdáznak vele a gyerekek.

Az újvárosi Ótemetö-tért, hol az ősök 
alusszák örök Almukat, ma már utcává.alaki- 
tották; felét Rác, felét KossuthutcAnak ke
resztelték. Nevét elvették, a nyugvó halottak 
csontjait az építkezésekkel megbolygatták, a 
még ott pihenők porai felett csengő ke cagás, 
vidám dalolás közt selymet fonnak jó kedvtt

___ munkáslányok. Az élet lett úrrá a komor Ha--
tál felett. Senki sem gondol ma már az egy
kori temetőfe, csak tán néhány igen öreg em- 

— bér mutogatja a régen alvók poribanjátsió 
dédunokáknak[: ide temették egykor az én 
n agyé párnát, dédapámat. Jeltelen sírjuk fölé 
nem köt koszorút a kegyelet, az emlékezet 
örök mécsese sem lobog a keresztek körül, 
mert nincsenek. Csak akkor áll meg gondol
kodva az ottani lakó, ha faültetéskor, vagy 
alapzat ásáskor csontok, koporsó darabok, 
keresztek kerülnek felvilágra.

Csodálatos eredménye a civilizációnak, 
hogy mig a vad kanibáltörzs »tabu« (tilalom) 
alá helyezi elhunyt jeleseinek sirját, szent 
területéhez élőnek közelíteni sem szabad, ad
dig az őseire büszke magyar még sírjaikból 
is kiszóratja elődeit, hogy égy-egy gyárnak 
helyet adjon . . . ----

Jöjjetek ki az egykori Ótemető-térre, 
nagymennyiségű kar- és lábszárcsontot, 
koponyákat találhattok az ut közepén, ha 
ugyan még össze nem zúzták a robogó kocsik, 
vagy el nem hurcolták a játszó gyerekek. 
Lehét, hogy nagyapáitok csontjaival üti a 
labdát az a piszkos képű suhanó, a hazáért 

— és királyért harco’ó s a francia háborúban 
elesett nagyjaitok karjaival verik egymást a 
nagyreményű újvárosi csemeték. Pedig most 
csak egy kőkerítés megépítéséhez ásnak ala- 
pót, akkor volTbő termés mikor a gyárat épf 
tették, akkor a műtrágya gyárak forgalma is 
emelkedett.

Igaz, a halál megszünteti a közvetlen 
kapcsot az elhunytak és élők között, romló, 
felbomló anyag a test a lélek kiköltözésekor, 
de a jó ízlés mégis megkövetelné, hogy a 
csontokat ne az ut közepére, hanem egy 
közős sírba dobják. Azok a halottak bizo
nyosan akkor is megfizették a drága lakbért, 
mint most örökös lakásukért egész a feltáma
dásig és mégis kilakoltatják őket. Ez a ma
gyar nemzet jogászeSzével gondolkodva a szer
ződés egyoldalú megszegése az erősebb fél

részéről, de a porié tetemek nem tudnak, az 
élő utódok elfelejtenek tiltakozással élni.

Hallottam a járókelőktől olyas hangokat, 
»barbarizmus!, vandalerkölcsc stb., de én ezt 
az eljárást a mai magyar nép részéről csak 
-természetesnek találom. AholEákóczi szatmáti 
házát lebontják és bankot emelnek helyébe, 
ahol a piaristák pesti árpádkori templomát 
utcarendezés cimén elakarják tüntetni a föld 
színéről, ott a halottak emlékének ilyen meg
sértése csak annyi, mintha-  ̂Papakosták mel
lett valaki gyümölcsöt lop. Mindenből hasznot 
huzni, ez a jelszó, a múlt kifigurázása, min- 
den szentnek lábbal 1 taposása a rét des napi 
m ulatság.

Hogyan kívánhatnánk az ilyen légkörhen 
élő munkástól a halottak iránti kegyeletet?

Sopronmegye közgyűlése.
Két napig tartott Sopronvármegye őszi 

közgyűlése, melynek tárgysorozatába több 
mint 300 tárgy lett fölvéve. A  közgyűlésen 
BaAn Endre dr. főispán elnökölt.

A jövő évi költségvetést változtatás nél
kül elfogadták. A  díjnokok lakbérét 200 ko
ronában állapították meg. Az utplap költség 
vetését elfogadták, az útadót io°/0 bán álla
pították, meg, de felírnak a kereskedelmi mi
niszterhez segély engedélyezése iránt.

Érdekesebb vitát a nagycenk -  kópházi 
ut ügye^provokált, A  miniszter nem engedte 
meg, hogy Nagycenk és Kópháza között két 
törvényhatósági ut legyen. Az állandó vá
lasztmány a két ut fentartását javasolja, de 
helyébe a fertővidéki törvényhatósági útnak 
vicinális úttá való átalakítását javasolja taka
rékossági szempontból. Róka József hidegségi 
plebínos erősen védi a fertővidéki utat és 
azt mondja, hogy ötletszerűen rántották elő 

"áldozatul ezt az utat, amelyen igen nagy för- 
galmát bonyolítanak le. Molnár István fő
jegyző erre indítványozta, hogy a törvény- 
hatóság még ne döntsön, hanem állapítsa 

Imeg előbb a fertőmenti utón a forgalmi ada. 
tokát. Hajas Antal alispán abban a meggyő
ződésben van, hogy a fertővidéki ut nem 
hagyható ki, mert nagy áldozattal létesült és 
mert igen nagy forgalmat bonyolít le. Indít
ványozza, hogy a vármegye eredeti határo
zatát emelje érvényre és hagyják ki a nagy
cenk-—kópházi utat. Németh János prépost az 
Alsórábaköz, érdekében szólal fel, ők nagy 
áldozatot hoztak a saját vicinális utjsik érde

kében, de a vármegye nem segített rajtuk, 
mig a fertőmelléki hat községnek azért esi- 
hálta meg ar~utjit, mert azok hangosabban 
tudtak a maguk érdekei mellett sikraszállani.. 
Inkább a fertőmelléki utat kéri kihagyni. 
Hosszabb vita után a főjegyző azon indit- 
ványát fogadták el, hogy előbb a statisztikai 
adatokat gyűjtsék össze.

A fogadók, vendéglők és kávéházak zár
óráját esti 10 órában, járást székhelyeken 
pedig esti 11 órában állapították meg, mely 
12 óráig, járási székhelyeken pedig éjjeli 2 
óráig hosszabbítható meg, a záróra fizetésé- 
nek a kötelezettsége mellett._____________

A kapuvári közkórház telkének kibővité- 
téré megszerzett telekte vonatkozó adás-ve- 
vési szerződést a közgyűlés jóváhagyta és 
egyben háláját rója le Esterházy Miklós her
ceg iránt, a ki rendkívül méltányos áron en
gedte át a telket (□°-ét 4 koronával) és már 
előbb kétizben ingyen területeket adományo
zott.

A  tüdőbetegeket gondozó intézet céljaira 
DénesfAn rendezett mulatság 551 korona jövő- 
delmét egyelőre gyümölcsözőieg helyezi el 
a közgyűlés és köszönetét mondifj. Cziráky 
József grófnak és a rendezőségnek, Madarassy 
Antal indítványára pedig kimondja a törvény- 
hatóság, hogy kéressék fel az alispán egy 
vármegyei tüdőbetegeket gyámolitó egyesület 
(dispensaire) létesítésére. Az alispán szívesen 
vállalja az egyesület megalakítása körüli teen
dőket. Baán Endre dr. főispán a maga részé
ről kijelenti, hogy a kormánynál megteszi a 
szükséges lépéseket, hogy a dispensaire meg
felelő támogatásban részesüljön.

- Röjtök és Ebergőc községek megfelebbe- 
zett vadászszerződéseit tárgyalták. Ez a két 
község nem akarja vadászterületét Széchenyi 
Béla gróf koronaőrnek adni. Igaz ugyan, hogy 

1T grórtöbb bért igért, de azért, mert fc vad •- 
állományt' nem irtja, a vadak pedig annyira 
elszaporodnak, hogy temérdek károkat- okoz
nak, inkább Back Ferenc bérlőnek adják oda, 
Olcsóbban, szabadkézből, mert ez.a  vadakat 
rendszeresen löveti és megakadályozza» bir
tokosok károsodását. Az állandó választmány 
azt javasolja, hogy a községek utasittassanak 
uj árlejtés megtartására. Több hozzászólás 
után a két ügy egymásután került szavazás 
alá és így esett meg a komikus dolog, hogy 
mig a röjtöki ügyben 43 bizottsági tag 42 
ellen az állandó választmány javaslata mellett 
döntött, addig az ebergőci ügyben 40-en 39

S T O I B E R  J V f Ä R T O f i
d ísze se n  á t n la li ít o t t

kávéháza v 
és étterme

G Y Ő R Ö T T ,  a Széchényi-téren.

Kitűnő kávéházi italok. —  ízletes ételek. —  Tisztán kezelt borok. 
Állandóan frissen csapolt

s d r w e c l i a t i  é s  p i l s e x i i  s ö r .
Figyelmes kiszolgálás. —  Mérsékelt árak. — Villamos világítás.

Zártkörű társaságoknak külön helyiségek. ~
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