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Szerkesztősen és kiadóhivata l : . ' • 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölknr 
ide intezendők a szellemi részt illető közlemény > 

. hirdetések és mindennemű penzilleukek. 

Az iskolaév végén. 
J ú n i u s liava legvégén még egyszer 

összegyűl t a tanuló ifjúság az iskolák 
termeiben, aztán két hónapra bezárul
tak ajtók és kapuk. A j ó m ó d ú a k gyer
mekei és a közép- és felső iskolák • nö
vendékei nyaralnak, a szegényebb szü
lök elemi iskolás gyermekei pedig men
nek m u n k á r a a mezőre , a g y á r b a vagy 
a csa lád fészkében végzik napró l -napra 
a dolgot. Í g y a szülők, mint a tanu
lók megkönnyebbül tek , alig vár ták az 
islíolaév végét . Pedig való igaz, hogy 
a j ú n i u s hónap, m á r nem komoly munka
idő. Csak ismételnek és vizsgála tokat 
tartanak. Sokat lehetne beszélni az év-
végi vizsgálatokról , de mi most ahelyett 
inkább a gondos szülőkhöz fordulunk, 
hogy amennyire csak tehetik, ügyelje
nek gyermekeikre: ne engedjék őket 
folytonosan csatangolni; figyelmeztessék 
őket a sok c iga re t t ázás , a g y ö n g e test
re nézve k á r o s dohányzás veszedelmes 
következése i re ; tiltsák el őket az olyan 

társaságoktól , melyek az e rkölcs i ség 
szent törvényeit nem tisztelik és ahol a 
tilos kár tyajáték szenvedélyének szoktak 
áldozni. 

Ügyeljenek a szülök, hogy mit ol
vasnak -lyeniiekwk. A hmpwtiprral főt-" 
szaporodó léha fércntüvek, olcsó élc
lapok olvasó közönsége ifjúságunkból 
kerül k i . Olvasásuk hozzászoktatja, hogy 
az erkölcsiség becsét semmibe se ve
gyék. Az erotika kultusza korán feléb
reszti ösztönüket , az ifjak a rcá ró l a 
szemérem pirja eltűnik, szivük nem so
k á r a érzéktelen lesz a szép, a nemes, 
a j ó és magasztos iránt. Az ily ifjakból 
lesznek a korán elvénülő egyének, — 
akik megunják az életet. 

Ezzel nem azt mondjuk és kíván
juk , hogy az ifjúság az élettől elvonas-
sék; e l lenkezőleg óhajtjuk es akarjuk, 
hogy az ifjú ismerje meg igazán az 
élet é s a munka erteket a t isztességes, 
a becsüle tes családok körében; szeresse 
a vallást és a hazát; becsülje meg em
ber társa i t ; ne tartson másokkal haragot 

! é s ne irigyelje mások szerencséjét ; ime 
az a nemes élet , amire a fiatalokat a 
vakációban nevelni é s oktatni kel l . 

Már volt alkalmunk e helyen is 
hangoztatni, hogy az iskola hiába oktatja 
az elvek szentségére ifjúságát, ha mást 
lát a gyakorlatban, más t hall a szülői 
h á z b a n . * % 

Adjunk gyermekeinknek e legendő 
szabadságo t és a szórakozásra időt; de 
a szülők szeme é b e r legyen es soha se 
feledjük, hogy amely gyermekkel apa, 
anya nem foglalkozik: amely gyermek 
csak a déli ebédné l lehet szülei kö rében , 
magkor ez u tóbb iak azzal nem törődnek, 
hagyják őt egész nap lótni-futni, csa
tangolni: az i ly gyermek nem fog is
merni kedves, boldog családi életet s 
lesz belőle valamikor elégedet len és szív
telen ember. 

Munká t szere tő , müvei t po lgá rok ra , 
gyakorlati emberekre; e r ő s aka ra tú j e l 
lemes c s a l á d a p á k r a és jó c s a l á d a n y á k r a 
van szüksége a hazának és a t á r sada 
lomnak. Ezt kell megér t e tn i fiaink-, leá-

A tűzvész. 
— A orosz nepeletbol. — < 

Irta: Toluto] Leo. 

Az orosz parasztok aratás idején mind 
kivonulnak feleségeikkel a mezei munkára s 
otthon csak az öregek és a kis gyermekek 
maradnak. 

Egyik házacskában csak az öreg nagy
anya maradt otthon három kis unokájával. 

Az öreg asszony kemencébe gyújtott, 
azután lefeküdt kissé pihenni. De alig kezdett 
szundikálni, egy sereg légy lepte el az arcát 
s hogy ezektől megszabaduljon, kendővel ta-
Tcarta le magát 

Az. unokák egyike, a hároméves kis 
Massa kinyitotta a kemence ajtaját, kihúzott 
abból egy csomó üszköt. falapátra kaparta és 

kislelett a pitvarba. Ott gabonakévék voltak 
felhalmozva, melyekat a parasztok később 
akarták a padlásra vinni. 

Massa egyenesen a kévéknek tartott s 
a kezeben levő lapátról az uszköt nagy lelki
nyugalommal szórta rajuk. Azután fújni, szí
ntani kezdte a'tüzet, teljes erejével. A lángok 
hirtele magasra csaptak, belekapva minden 
közelben levő éghető anyagba és a-kis Massa 
örömrivalgással tapsolt és táncolt a tüz körül. 

•" Gyorsan visszasietett a szobába és más
féléves kis fivérét, Kirochkát, karjánál fogva 
vonszolta ki a pitvarba. A kis kölyök még 
alig bírt járni és csak nagy nehezen mászott 
Massza ntán, kis kezével tapsolva. 

—. Kezd, nézd. K-iruchk»- mily giöu)Biü 
tűzijátékot gyújtottam! 

A kévékből már magasra csapott a 
si9lergö, veres láng . . , 

Midőn a pitvar mindjobban megtelt 

fojtó füsttel, Massa megijedt és orditva ro
hant be a szobába. _ .. 

A kis Kiruchka a küszöbön elesett, 
erősen megütötte magát és keservesen -irt. 

Ekkor Massa behúzta őt a szobába s 
mindketten félve bújtak a padka alá. 

, A nagyanya azonban mitsem tudott 
mindenről, mélyen aludt Vanja, a három 
testvér legidősebbike, éppen az utcán volt, 
midőn meglátta a házból kitóduló mstfelhőt, 
Oda'szaladt, s keresztül hatolva a tűzzel és 
fullasztó füsttel teli pitvaron, a szobába ron
tott és nagyanyját felébresztette vészkiáltá
sával. —=—T 

De az, az álomtól és ijedtségtől elká-
bm»a, egészen megfeledkezett a gyermekekről, 
midőn kirohant az utcára, hol jajveszékelve 
szaladgált házról-házra és segítségért kiabált. 

_ A padka alatt Massa egészen csendes 
volt de a kis fiu még mindig nagyon fájlalta 
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m a i n k k a l és szivük-lelkűkbe vésnünk, 
hogy valamely pá lyához nem annyira 
nagy tehetség, mint inkább erős és áU-

-4ta.tafys akarat, szívós ki tar tás szüksé
g e * \ 

Miért sir az öregharang! 
Busán szol az Oregtemplom harangja, 
Tán elveszelt boldogságom siratja: 
Vagy talatí csak szomorúnak es hiszem 
S én kívülem nem hallja igy senkisem. 

Máskor vígnak tetszett nékem ez a hang. 
Most azonban busán kondul a harang: 
Nem örülök máskor ugy várt szép szaván, 
Mert elhagyott engemet az én babám. 

Csal fán megcsalt mas kedvéért engem o, 
Pedig nincsen nálam Iwv.ebb szerető: 
Ha ö talált vigasztalást mas karján. 
Én nekem mar nem kerülhet más leány. 

t >h ha tudná: azelőtt mint szerettent 
Bizonyara nem csalt volna még engem: 
De most mar én gyűlölöm és megvetem. 
Bar nélküle sivatag az életem. 

I.'in'j Gyula. 

Ifjúsági egyesületek szer
vezése. 

Irta: Lituar Által. 

A kulturális.fejlődés tényezői az isko
lán kivül a könyvnyomtatás és irodalom; 
ezek terjesztik leginkább a nemzet szélesebb 
rétegeiben a kultúrát. Ma már nálunk kevés 

megütött orrát és hangosan ordított. Vauja 
meghallotta a .-irast, a padka alá tekintett és 
megpillantva Ma.-?át. oda kiáltott: 

——Gyorsan, gyorsan kifelé^ iit_e|égtek_i 
A pitvarajtóhoz siettek, de lehetetlen 

volt a tüztengeren és fojtó lüstön keresztül
hatolniuk. Vanja felrántotta az ablakot és 
megparancsolta Massának, hogy ugorjék ki. 
Mikor az szerencsésen kint volt, megkapta 
kis fivérét s vele együtt akart kiugrani, de a 
gyermek nehéz volt és ellentállt 

Sírt, kiabált és Vanját ellökte magától, 
ki kétszer is elesett, mielőtt sikerült neki a 
gyermekkel együtt elérni az ablakot A ház 
bejárata lángokban-állott. Vanja a gyermek 
fejét keresztüldugta az ablakon és szépen le 
akarta ereszteni, de a kis Kiruchka iszonyú 
félelmében belecsimpaszkodott az ablak pár
kányába és nem akarta azt elereszteni. 

De Vanja kétségbeesett félelmében re
kedten kiáltott oda Massának: 

— Hozd ki a fejét az ablakon keresztül! 
A mentés Isten kegyelméből és a derék 

Vanja lélekjelenléte s testvéri szeretete által 
szerencsésen, sikerült 

Midőn a nagyanya emberekkel és segít
séggel visszatért, már az egész ház óriási 
lánggal égett, de a gyermekek biztonságban 
voltak! ; 

írni-olvasni nem tudó ember van .8 így á 
kultúra terjesztése e tekintetben akadályokba 
nem ütközik. Még a legutolsó napszámosem
ber is olvas ma már újságot vagy legalább 
is tud olvasni. És ez helyesen van igy. " 

Sajnos azonban, hogy nemzetünk az 
írni-olvasni tudással majdnem eg'yidőbéfl át
vette a nyugatról behurcolt társadalombontó 
eszméket is. És.hogy ezeket az eszméket a 
hitéhez és hazájához ragaszkodó nép körében 
terjeszthessék: gondoskodtak a vezérek oly 
szerről, mely édesméregként, lassan és fájda
lom nélkül kiölje népünkből a vallás és ha
zafias érzést. Petőfink ma már nem szabad
sághős és nemzeti költő, hanem szocialista 
neptribun. Sőt maga Jézus Krisztus is — sze
rintük ^ j s a k szocialista agitátor volt. E ta
noknak terjesztésére hatalmas sajtó áll ren
delkezésükre, mely a legpiszkosabb modorban 
keresztül gázol ininaenen és mindenkin, ami, 
vagy aki útjában áll. K kulturális métely el-
len védekezni a katholikus társadalom első
rangú feladata és ezt a munkát már a nép
iskolában kell támogatni, a vallás és erkölcsi 
alap lerakásával, folytatni pedig az ifjúsági-
egyesületijeit, mely e szempontból is a tisz
tességes irányú kuliurának egyik hathatós té
nyezőévé válik. 

Hogyan szervezzük? V. kérdés szorosan 
összefügg a tanitó egyéniségével is. A tatátó 
egyénisége a tanítás-nevelés eredményének 
szempontjából is fonlos tényező, de még sok
szorta-fontosabb az ifjúsági egyesület meg
alakítása szemjioutjából. Ma már az a felfo
gás a tanitó egyéniségét illetőleg, hogy »ncm ! 
az a jó tanító, ki legtöbbel tud, hanem az, aki ) 
legjobban szereti á gyermeket' (Hariscli I. Ha | 
az iskolában szeretettel és türelemmel foglal- I 
kozunk növendékeinkkel, emellett igazságosak 
vagyunk növendékeinkkel szemben minden kö- I 
rölmények között és végül képzettségünkkel ' 
a gyermekek érdeklődését és a továbbképzés | 
iránti vágyat feltudjuk kelteni: az ifjúsági 
egyesület megalakítása nem lesz nehéz fela
dat. Azon értelmi kapocs, mely éveken keresz
tül tanító és tanítvány között kifejlődött és 
feuu;ilkitt,-nem szakad_el az__iskola kapujá
nál, hanem áléglübb esetben a sirig kiséri 
az embert. Őszbecsavarodott emberek beszé
lik el unokáiknak iskolai éleményeiket; s?e=-
retettel, halával emlegetik tanítójukat Ifjak, 
kik kéléptek az életbe, érezvén tudásuk fo
gyatékosságát, bizalommal keresik fel vol ta
nítójukat, kérik tanácsát, úgyszintén a nép is. 

Ámde csak oly tanítóhoz fordul a nép 
teljes bizalommal, kiről tudja, hogy jó aka
rattal van iránta: csak oly tanítóhoz közele
dik a tanítvány bizalommal, kiről tudja hogy 
szeretet fűzi vele össze. Ez érzelmi mozzanat 
tehát szoros kapcsolatban áll a tanitó tulaj
donságaival és mélyen belenyúl iskolai mű
ködésébe, mert a gyermekekkel való alkalmas 
bánásmódjával önmaga iránt tiszteletet, be
csülést, szeretetet és bizalmat tud kelteni. 
Széchenyi István írja egy helyen: .Életemet 
Isten után szülőimnek köszönöm, de, hogy 
hogy ember lett belőlem. Unitóimnak ér
deme.* Ezt a köznép is érzi és tudja, bár 
nem ad olyan szabatosan kifejezést érzelme
inek. — 

A tanítón függ, hogy a kapocsban rejlő 
erkölcsi erőt a népműveltség emelésére fel

használja. Ezt annyiy^J^ könnyebben megte
heti, inert közjiépünk is tudatában van an
nak, hogy a tudomány hatalom és hogy a 
mai változott viszonyok között csak ugy bol
dogul, ha képezi magát. A művelődés iránti 
.vágy meg van a népben, csak helyesen kell 
azt 'vezetni; gyermekeinek a kiművelésére is 
sokkal több gondot fordít, mint azelőtt, csak 
legyen valaki, aki nem restell velük vesződni. 
Ennek bizonyítására, ime néhány adat. Pá=~ 
lumbeli emberek gyakran fordultak hozzám 
olvasnivalóért, s míg telik szerény könyvtá
ramból,'adok is nekik. Emlegetik az olvasó
kört. Látván e vágyat, kieszközöltem, hogy a 
községi elöljáróság folyamodott a földmivelés-
Ugyi minisztériumhoz népkönyvtárért, mely e 
ho folyamán érkezett meg. Egy kiszolgált 
kalona megkért, tanítsam meg olvasni, szíve
sen fizet 20 koronát. (Analfabéta t. i.) Az el
múlt télen esti tanfolyamot tartottam, me
lyen 10—25 éres legének \ettek ré.'gt. M i — 
dón ezelőtt 5 évvel mostani állásomat el
foglaltam, sajnálattal tapasztaltam, hogy né
pünk a (emplomban nem énekel. Azonban 
összegyüjtöttom vasárnap délutánonként is-
métlőiskolás gyermekeimet s tanítottam őket 
énekelni. Ma már felnőttek is vesznek részt 
az énekórákban s könnyen is kántorizálok. 
Egyébbként pedig nem ez a fő, hanem azon 
körülmény, hogy igy az ifjúság szabad idejét 
erkölcsnemesitő munkával tölti, mert mint 
Schiller mondja: >\Vo mann singt, dort lass 
dich ruliig nieder, Bőse Menschen habén 
keire I.ieder.. (Ahol énekelnek, nyugodtan 
telepedjél meg, rossz embereknek nincsen 
énekük. 

(Folyt köv.). 

H Í R E K . 

Főispánunk, dr. Bezerédj István Buda
pesten személyesen köszönt le állásáról. Hogy 
ki lesz a mi közszeretetnek örvendő főispá
nunk utóda, még bizonytalan. Neveket emle
getnek, de'az csak üres találgatás. 

Áthelyezések. A pannonhalmi főapát 
a szokásos évi általános dispositiót a mult 
héten adta ki. Minket érdekel az, hogy dr. 
Szinek Izidor plébános helyére Oácser Kala-
zant eddigi komáromfüssi plébánost helyezte 
ál (nem, mint a városban az a hír keringett, 
hogy Saly Brúnó), mig jószágkormányzó és 
gazd. pénztáros minőségben Zalaapátiból 
Luncz Alajos ny. főgymn. tanárt disponálta 
Czelldömölkre. — Dl . Szinek távozását a 
legnagyobb sajnálattal vesszük tudomásul. 
Benne a czelldömölki társadalom annak idején 
egy igazán Talpig űnérnbert, alaTn". TitEözseg""" 
pedig egy jó papot, lelkipásztort nyert Dj 
állomáshelyéra híveinek áldása, a társadalom
nak pedig jó kívánságai fogják kisérni. 

Primicia. Mint mult számunkban irtuk, 
ma tartja első sz. miséjét a helybeli apát
sági templomban a jánosházai születésű Sár
közi Pál bencéstanár. Manuductora Wagner 
Lőrinc apát lesz, mig a szónoklatot dr. Matlya-
sovszky Kasszián főiskolai tanár fogja tartani. 
Az ujmise 10 órakor kezdődik; a végén pedig 
áldást fog osztani az njmisés. 
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Tuzoito-ügy. l'eter-I'a! (Sápján tartotta 
Muraszombatban a vasvármegyéi tűzoltószö
vetség folyó évi közgyűlését A gyűlésen a 
helybeli tüzoltoegylet is képviseltette magát. 
Mészáros János főparancsnok vezetése alatt 
Fábián Dezső, Gróf Károly, Módos József. 
Kreiuer József és Fülöp Gyula jelent meg. 

A kórház gondnoki állás betöltése. 
IJÍ a kérdés- még mindig izgatottságban tarja 

; á pályázókat: MtnT.halljukva: héT"folyamáir 
döl el, hogy ki lesz a gondnok. Ha az 
auspitiumok nem csalnak. Bakonyi Imrére 
esik-a szavazat többbseg. akt jelenleg is végzi 
ideiglenesen az ezzel járó teendőket. 

Az austerlitzi csata elöestélyén 
Napóleon és táborkarán nem vett erőt oly 
lázas izgatottság, mint a mily türelmetlenül 
lesi a közönség a Liga-sorsjegyek húzásának 
megkezdését. Ez a nagyfokú érdeklődés nem 
csupán a Ligának, ennek az igazan humánus 
intézménynek szol. hanem részben abban is 

' leli iöagySfa?aTarphrifry~a sorsjegyek— játék-
. tervezete a sablontól eltérő módon van össze
állítva és minden sorsjegy feltétlenül nyer 
egy arany vagy. ezüsttárgyat. Mindenki kí
váncsi tehát, hogy milyenek lehetnek. azok_a 
tárgyak, melyeket 1 korona 50 fillérért lehet 
nyerni olykép. hogy amellett még a humánus 
intézmény céljaira is jut a sorsjegyekert be
folyt fisszegből. A nyeremény-tárgyakból a 
régi -Nemzeti színház előtt, a volt Olympia 
mózgószinház helyiségeiben és a Liszt Ff renc-
léren rendezett kiállításokon látható szebbnél-
szebb tárgyak csak fokozzak az érdeklődést 
és a sorsjegyek kelendőséget, mely sorsjegyek 

~ különösen most, alig néhány nappal a húzás 
előtt oly élénk keresetnek örvendenek, hogy 
a 400.000 sorsjegyből alig van már néhány-
ezer darab. Aki tehát még idejekorán bizto
sítani akar egy szép nyereménytárgyat a 
maga részére, az ne késlekedjék es vegyen 
már csak a Liga iránti tekintetből is egy ily 
sorsjegyet, melyek a központi irodában 
(Ferenciek-tere 4. s zám, azonfelül az összes 
dohánytőzsdék és az emiitett kiállítási helyi
ségekben is kaphatók 1 korona 50 fillérért. 

Péter és Pál napja. Janius 29-én a 
két főapostol emlékezetét ünnepelte az egy-

Tiáz7 cfé~éz~a nap egyúttal a nyár "ünnepé is. 
Péter és Pál napja az aratás megkezdését 
jelenti, amelynek eredménye nemcsak a 
gazdákra fontos, hanem az egész országra is, 
mert ennek gazdasági sorsa jórészt az aratás 
eredményétől függ. Most lesz élénk a mező. 
A sok kaszavagástót földre hull a kalász, a 
gazda nehezen várja a takarulást. Esténként 
az utcákon csak a vig aratók dala hallatszik, 
amelytől visszhangzanak a ligetek, berkek. 

A kath. legényegylet mulatsága Ma 
fog lezajlani az a nyári mulatság, mely eddig 
is minden évben a legsikerültebbek egyike 
ggokott lennL A kath. legényegyesületi bál 
rendezősége serényen működik s ha az idő
járás is kedvező lesz, ugyanilyen siker fogja 
koronázni fáradozásaikat. Ugy hírlik, Jurái 
bátyánk is iparkodik kitenni magáért, már 
azért is,' hogy a legutóbb nála tartott nyári 
mulatság alkalmából őt ért apprehenziókra 
magának fényes elégtételt regyen. Tehát csapra 

i csak azzal a hordóval, melynek külsejét a 
penész és pókháló már bevonta. — A mulat
ság kedvezőtlen idő esetén a nagyteremben 
tartalik meg. 

Tora-felavatáS. A mull heti szamunk
bán közöltük, hogy nagysimonyiban az' orth. 
izr. hitközség uj torát avatott fel. Érre vonat
kozólag az alábbi panaszos sorokat kaptuk: 
»A nagysiiuouyi-i orth, izr. hitközség egy uj 
tórát keszittetett és azt június hó 29-én im
pozáns ünnepségek közt avatta fel. A templom 
ez alkalomra nemzeti zászlókkal es virágok
kal gazdagon fel volt díszítve. Gyönyörű lát
vány volt az iskolás gyermekek menete, kik 
mindegyike egy-egy nemzetiszínű zászlókával, 
tanítója vezetése mellett vonultak ki. A hit
községi elnök udvarán Frommer Henrik tanító 
a gyermekeket szép,* hazafias beszédben val
lásosságra buzdította és Scheiber Katica nevű 
tanuló egy gyönyörű alkalmi költeményt adot t 

elő. Az ünnepélyen megjelentek a pápai és 
nemesszalóki lőrabbik is, akik megjelenésük
kel a simonyi-i orth. hitközségnek és tudós 
rabbijának fényes elégtételt adlak azon mellő-
•éséetj amelyben n celldömölki orth. hitkor 

Nagy gondot okoz mindenkinek, hogy 
hol töltse a nyarat? F>re a kérdéére felel 
meg a legnagyobb részletességgel az Erdős 
József gondos szerkesztésben most megjelent 
Magyar Fürdőkalauz illustrálva. A 332 ol-

l dalra terjedő díszmunka a legnagyobb rész
letességgel tárgyalja a magyar lürdő és for
rásviszonyokat. Bárkinek is készséggel meg
küldi a nagyszabású díszmunkát a Magyar 
Fürdőkalauz kiadóhivatala (Budapest, VL 
Eötvös-utca 36 I . 9.; ki ez iránt a kiadóhi
vatalt egy levelezőlapon megkeresi. 

„Bácsmegyei Anekdoták" cimen egy 
igen mulattató kötet jelent meg dr. Szászy 
István író tollából, a melyben a bácskai 
virtust jellemző, kacagtató anekdoták és 
vig esetek vannak élvezetes módon niegima. 
A száznál több adoma nemcsak mulattató 
az olvasóra, de egyben a vigadó Bácsor-
szág kedélyes életét ismerteti és igy élve
zettel olvashatja a szórakozni, vágyó ugy, 
mint a népélet tanulmányózó. A vaskos 
kötetben sok sikerült es eredeti karikatúra 
is van, A mi csak emeli érdekességét. A 

ség őket. a közelmúltban történt templomfel-
szfentelesénél részesítette.« 

Tánctanitás. Grossman Józsefné tánc-
és illemtanitónö városunkba érkezett és mű
ködései július hó 1-én megkezdte a Tory 
féle vendéglőben. Nevezett, mar ismeretes 
kitűnő tánctahitásáról városunkban, mert már 
több éven át tartott tanfolyamokat A gyerme
kek részére d. u. 5—7-ig, felnőttek, részére 
8—10 óráig tart előadást A tanfolyamra je
lentkezni lehet a Tory-féle vendéglőben, • 

CirknSZ. A héten érkezett meg Waitz 
Jgnác jól szervezett cirkusza, csakhogy a ked
vezőtlen időjárás nem volt alkalmas még arra. 
hogy társulatának erejét közönségünknek be
mutassa. A cirkuszban ma két előadás lesz: 
á délután 4 orai és este fél 9 órai. A mű
sornak érdekesebb számait képezik a légtor
nászok és equilibristák mutatványai, mülovar-
produktiók, nemzeti és balletláncok, stb, 
Hely-árak 60, 40 és 20 fillér. 

SertéSVéSI. <"Hitfra35zonyfán a sertés-
vész ütött ki, mely — ugy látszik — hozzánk 
is ellátogatott, miután városunkban a hét 
folyamán több sertés hullott el. 

Mindenféle. SzömbathéTyéh általános a 
panasz a biciklisek ellen, mert nap-nap 
után fordulnak elő balesetek az ő gondatlan
ságok miatt. Most a hatóság erélyesebb in
tézkedésre készül. — Messzinában az iszonyú 
földrengés óta úgyis nagy a nyomorúság, 
most meg rendkívül heves lüz dühöng. — 
Románia dobrudzsai kerületében egy népfaj, 
a lipoyán, Mandzsúriába vándorol ki. Nem 
tudja a hatóság visszatartani, már több köz
ségből valamennyi család elvándorolt Kelet
ázsiába, egy pap vezetése alatt. A román 
hatóságok folytonos zaklatásai bírták a lipo-
vánokat kivándorlásra, akik egyébiránt vallá
sosak és szeszes italt nem isznak. — Sze
gény hazánknak több részéből érkeznek tu
dósítások felhőszakadásról, pusztító áradások
ról, jégesőről stb. Zsibóról is írják, hogy 
vidékén a patakok három völgyet elöntötték, 
a termést tönkretették, a takarmány elisza
posodott — A japán trónörökös meg fogja 
látogatni Észak-Amerikában az alaskai k i 
állítást a kaliforniai parton. — A soproni ; 
DalfUzér dalosegyesület vasárnap ünnepelte 
meg 50 éves fennállását 

mfl megrendelhető—1—K—20—frh-ért Lévai-
Lajos könyvkiadóhivatalában, óbecsén, a hol 
dr. Szászynak . korábban megjelent „Pestme
gyei Anekdoták" kötete is ugyanaz árért 
kapható. A két kötet együttes rendelése 
esetén, ha az . összeg előre' beküldetik, a 
müvek bérmentve küldetnek meg. 

Támogassuk a Kossuth-muzeumot 
1848-ra örökké vissza emlékezik a magyar. 
Nagy idők voltak és nagy emberek a meg
teremtői. Áhítattal, kegyelettel kell tekinte
nünk mindenre, a mi arra az időre emlékez
tet Meg kell becsülnünk a nemzeti küzdel
münkből ránk maradt emléktárgyakat, melyek 
egy szebb jövő kivivására serkentenek ben
nünket És im még sem adjuk meg ezen 
szent emlék tárgyak leggazdagabb tárházának 
a Kossuth-Muzeumnak azt, a mi magasztos 
hivatásánál fogva megilletné. Hivatalos köre
ink nem teszik meg kötelességüket A múlt
ban Bánffy. Széli, Tisza, sőt a Fejérváry-kor-
mány is támogatta a Kossuth-Muzeumot. 
Ezért fordulunk a hazafias magyar tár
sadalomhoz, a melybe egyedüli reményűnket 
helyezzük, hogy a múzeum kiadványainak 
vásárlásával mentse meg a Kossuth-Muzeu
mot Tiz korona ellenében megküldjük Hock 
János Rákócziné cimü diszmüvét, melyből 30 
koronasrszatmi kiadás" is-ran.100=150 koro^ 
IMIT! megküldjük a „Kossuth Lajos az üzente" ' 
cimü hatalnves képet, mely 170 cm. széles
ségével és 130 cm. magasságával a legnagyobb 
szines olajnyomat a kontinensen. A 100 koro
nás kép egyszerű keretű, a 150 koronás 
arasznyi széles diszes arany keretben van. 
Tárgya fönséges, kivitele ehhez méltó. Ezeket 
a kiadványokat rendeljék meg és a Kossuth-1 

Múzeum legértékesebb nemzeti gyűjteményünk 
meg lesz mentve, mely Budapest VTU. ker. 
Népszínház-utca 23. szám alatt van. 

Zongora, 
alig használt; szabad kézből 

eladó. 
C i m : a 

kiadóhivatalban. 



Zu szam. 

Véres bncsu Bögötén Bögötéről ismét 
"szól az éuek. llucsu Bögöten késelés uélkül 

nem lehet, múlt évben is véres betűkkel je
gyezte fel a krónikás a bucsu napját, az ide-
is méltóan sorakozi k melléje. Valóságos forra-
dalora volt most Bögötén, kaszákkal revolve
rekkel, botokkal rohant Csecs János udvarán 
egymásnak a nép. A barbarismus netovábbja 
az, ami otL.tíirténL VágoüV szurV szakított, 
metszeti, sebeket varrt, foltozott ott a bucsu 
éjjelén az orvos. Egynek a ^ á t á t ._hasit«tták 
fel, egynek a hónalját metszették át, a fejét 
vágták be, egy leánynak a felkarján az iz
mokat szabdalták össze vandalmódra. A mólt 
évi búcsúnap emlékezetes lehetett a hatóság 
előtt, büntetésül -nem kellett volna a zene
engedélyt kiadni. A részletes jelentés igy szól: 

'—A^ancmulatsághoz bement Király János, aki 
azonban nem fizetett, miért is Nemes István 
kérdőre vonta. Király gorombáskodni kez
dett; de ttemes sem maradt—adósa: EzauaT 
lárma keletkezelt, a mulatók pedig csakhamar 
két táborra oszlottak. Nemes István kezdte a 
késelést, megszúrva Király Jánost, aki ren
dező volt. Király János védelmére kelt a 
bátyja István és a nővére Rosalia, ezekre 
rohantak azután a Nemes rokonai természe
tes, minden késsel, néhányan pedig doron
gokkal. A csendőrség csakhamar közbelépett, 
de már akkor Király Jánosnak a fejebői, ar
cából, váltából patakzott a ver. Király Rosa-
liának a felső karját teljesen átvágták, aki ] 
már a celldömölki kórházban van gyógykeze
lés alatt. Király Istvánt a fején s arcán szúr
ták meg. Nemes János a fején, arcán kapott 
16 nap alatt gyógyuló sebet. Németh Sán
dornak Fodor Sándor borgátai lakos akart 
segíteni, mikor Döme József a késével Némethre 
rohant, de vesztére, mert Döme a Fodor 
hátába szúrt, majd lapockájába. Szerencse 
csak az, hogy a csendőrség hamarosan véget 
vetett ezen mészárlásnak, mert Pecz Gyula 
már revolverrel kezdett lövöldözni, mire a 
nép összefutott. A falu képe azt a benyomást 
tette, mintha forradalom lenne. Igen jó ötlet 
volt az ott levő jánosházai őrsparancsnoktól, 
hogy a zenészeket kitiltotta, a faluból és be-
szünlette a mulatságot. Szép szóval, kellő 
tapiutattal a uepet lecsendesítette, igy a már 
ittas népet további szerencsétlenségtől meg
mentette. 

A posta k ö r é b ő l A kereskedelmi m 
kir. minister felhívja a hazai cégeket, hogy a 
külföldi konzuli hivatalokhoz kereskedelmi 
ügyekben intézett tudakozódásoknál a válasz 
bérmentesítésére csakis minden postahivatal
nál darabonként 28 fillérért beszerezhető 
nemzetközi válaszdij szelvényeket mellékelje
nek, melyek a legtöbb európai és igen sok 
tengerentúli államban való forgalomban is 
érvényesek s ne belföldi levéljegyeket, melyek 
a külföldön csak nehezen értékesíthetők. Ezen 
válaszdij-szelvények nemcsak- ily válasz-
bérmentesitési célokra, hanem kisebb össze
geknek a konzuli hivatalokhoz juttatására is 
felhasználhatók. Ez alkalommal a hazai cégek 
figyelmét arra is felhívjuk, hogy a konzuli 
hivatalokhoz intézendő irataikat helyesen 
bérmentesítsék, nehogy ezen hivataloknak 
büntetési portó kiadisokatokozzanak, melyekre 
ezeknek nincsen fedezetük. 

Uj gazdakörök. A Nyugatmagyarországi 
Föídmivelflk Gazdasági Esryesülete i mull 
hónapban Sopronban tartott sikeres közgyű
lése ota serényen folytatja, tovább vidéki 
szervezkedését? ugy, hogy a kötelékében mű
ködő községi gazdakörök száma már elérte a 
00- at. az egyesületi tagok szama pedig meg
haladja az 5000-et. Ujabban 4 községben: 

| XáraLJiikfa. Jlosonszeiitandras és Csornán 
| alakult'meg az. egyesület kötelékében a köz

ségi gazdakör. 
Hegyközségek A földmivelésügyi mi

niszter lelhivia vármegyénk alispánját, hogy | 
a varmegyében alakult hegyközségekről ké
szítsen p Mos kimutatást es azt január hó 
1- ig jelentse be. 

Allatdijazás Agyagoson. A Nyugat 
magyarországi Földniivelók Gazdasági Egye
sülete június, hü 29-én, I'eter-l'al napján a 
sopronmegyei Agyagos községben szépen si
került állatdiiazast rendezett, melyen 010 

Sürgöny! Sürgöny! 
Ugy az igen tisztelt vevő k ö r e i m n e k , 
mint a n. é. kávéfogyasz tó közönségnek 
ö r ö m m e l adorrj t u d t á r a , a nagys / .emü 

- valódi 

kuba k á v e 
1 kgr. 2 frt. 30 kr , valamint az ösz-
szes kávé fajjok 1 frt 20 kr.-tól kezdve , 
a legjobbak egyedül n á l a m k a p h a t ó k . 
Szives p r ó b a r ende l é süke t ké rve , vagyok 

1 • teljes tisztelettel 

korona értékben 32 dijat osztott ki a Lukács 
Iván gazdasági felügyelő elnöklete alatt mű
ködő jury. A díjazást az egyesületi elnökség 
képviseletében De Pottere Rrunó igazgató ! 
nyitotta meg. meleg szavakkai üdvözölvén a 
földmivelési kormány, az Esteiházy uradalom 
s a Rabavidek számos községének e.- gazda
köreinek kiküldött képviselőit. '• 

Sürgöny! 

Mayer István 
fűszer és csemege kereskedő. 

SürgjinyL 

Lovaglók figyelmébe 

SiSCKSNPFERD-

Lüiomtej-ssappaB. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

B é > .MINDENÜTT KAPHATÓ « • » 

E<>v finoman készített 

nyereg 
ezüs tözö t t zablával é s 

teljes felszereléssel e ladó . 

C i m : 

d kiadóhivatalban-

Bor-sajtók " 
Gyümölcs -sajtók 

javított ke t tős át té telű szerkezettel, kézi erőre_ 

re t e szzá r ra l e l lá tva . 

s z ő l ő - z u z ó k , 
szölö-morzsolók, 

G y ümölcs-zuzók 
te) 

legújabb, legtartósabb, valamint a legjobb minőségben, ezen
kívül különféle takarmány készítő gépek, szecskavágók, répa-
vágók, darálók, takarmány füllesztők, valamint járgányok és 

közlőmű vek. Központi elárusító iroda. 
Is 

Eisenschimmel Ferenc 
és Társa' 

gazd. gépgyára és vasöntődéjéből. 
Megbízható képviselők él vi-

szontelárnsitók kerestetnek. 

Milichar Ferenc, 
Bacher Rudolf 

Bécs III 2 Löwengasse 37. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

omatotl Dinkgreve Nándor, villajnerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


