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Gabonatermésünk. 
Osszehasonlitást akarunk tenni az el

múlt gazdasági ev termésével, a I. evi gaz
dasági viszonyokat kedvezőbbnek tüntethetjük 
fel vidékünkön; az Őszi gaboria, buza es rozs 
termék, mindenesetre megtelel, de valószínű
leg — az eddigi cséplés eredményeket szem
előtt tartva — felül fogja múlni a múlt evi 
eredményt. A tavasziak, árpa es zab termese, 
határozottan sokkal jobb a tavalyi gyenge 
termésnél; ezen utóbbi körülmény éppen a 
már sajnos, megszokott takarmányluanyos 
esztendőben, nagy szerepet játszik; igaz, hogy 
ze anyaszéna, elsőlóhere termes hiányossága 
gazdáinknak nagy aggodalmat okoz. de a jul . 
hu közepén lefolyt bő esőzések a sarjú és 
különösen póltakarra myok és ültetvények 
termését kedvezően előmozdította, ugy hogy
ha nem kapunk túlságosan száraz időjárást 
ezután, hanem még kellő csapadékban lesz 
részünk, ugy talán a marha téli élelmezése 
kevesebb gonddal fog végbemenni, mint az 
elmúlt e tekintetben elég sanyarú gazdasági 
érben. Ha még felemiitjük és combinatióba 
vesszük á jelenleg fennálló magas gabonaára
kat, ugy elmondhatjuk, hogy hála I.-ten. az 
idei termeid eredményt anyagilag a kedvező 
gazdásági évek kőző sorolhatjuk. 

Ezen kedvező helyzetben és előnyben 
azon vidékek részesülnek, hol a termés nem 
sorolható a rosz termések közé. Ezen jobb 
eredményt elért vidék közé sorolható a mi vi 
dékünk is. szemben hazánk azon vidékeivel, 
hol a termés sajnos, rosszul ütött ki. Ez pe
dig az ország nagy részét képezi, mert az 
országos termés ősziekben, de különösen bú

zából jóval visszamaradt, a tavalyi sem na- I 
gyon bő U-rmVs mögött. | 

Mait évben termeit hazánkban búzából 
414*2 millió mmazsa. roz-ból 12*10 milió 

mmazsa, árpából 11*26 millió mmázsa. zab
ból 10*18 mmázsa, — az idei termes a m. 
kir. föhlmivelésügyi minisztériumnak a gazda
sági tudósítóktól július lö-ig beérkezett jelen-
lések szerinti becsjés alapján búzabul 34*203 
millió mmázsa, rozsbei 11*627 millió mmázsa, 
árpából 14*44ti millió mmazsa, zabból 12*709 
millió métermázsa. 

Ebből kitűnik, hogy ősziekben különösen 
búzából országos átlagban a termés sokkal 
gyengébb; a tavasziakban sokkal jobb a ta
valyinál. 

Meg ez a gyenge búzatermés sem okozna 
ily magas árakat, de tekintetbe kell veunünk, 
hogy ez. már a harmadik gyenge termésünk j 
búzában. A készletek a mult évi termésből 
nemcsak, hogy teljesen elfogytak, hanem már 
az uj termésig a vámkülföldről eddig körül
belül '/• millió mmázsa buza hozatott be a 
Monarchiába. Ezekből láthatjuk, hogy olcsó 
gabonák,a ez évben számítani alig lehet, Ma
gyarország-Ausztria gabonaárai közvetlen a 
világpiac áraitól vannak jelenleg f ü g g ő v é teve , 

ezek pedig jelenleg nagyon magasak. A világ
piac magas gabonaárai arra vezethetők vissza, 
hogy a készletek mindenhol nagyon me. csap
pantak, tehát nem épen a gyenge termésho
zamra. Németország, Francia-és Olaszország
ban a terméskilátások nem épen ketsegtetők^. 
ezen országok nagyobb "bevitelre szorulnak, 
mint a mult évbenrEllenben a Balkán álla
mok és az" Egyesült államokban a termés 
sokkal jobb és Oroszország is nagyobb kivi

tellel fog a világpiacon megjelenni mint a mult 
evekben. Argentína azou kellemetlen helyzet
ben van, mint hazánk nagy része volt az* el
múlt ősszel, hoity a nagy szárazság folytán a 
vetési munkálatait nem tudta kellőleg elin
tézni, l'edig az Argentínai termés a világpiac 
araira nagy befolyást gyakorol, mert például 
Németország beviteli szükséglete búzából 1908 
évben 42°',,-ban argentínai búzából fedeztetett 
és miután Magyarország-Ausztria a jelen ér
ben bevitelre szorul, mi búzaáraink nagyon 
függnek a világpiac árainak hullámzásától. 

S H. 

Esti ima. 
I r U l ' f i U Arnold. 

Alkonyi szellő jött a lakomba, 
Esteli bánat sir a dalomba, 
Nappali bűnért esteli bánat 
Késztet imára, látva hibámat, 
Éj van a házban, bú a szivemben, 
Ó Uram ! Isten ! Nincs aki védjen, 
Nincs, aki védjen kívüled engem. 

Vig alakokkal jártam a fényben, 
Ú. de felednek ők a sötétben, 
Gőgteli álmok oszladozóban, 
Büszke remények roskadozóban, 
Úgy tudom én meg könnyel a szemben: 
Nincs, aki védjen kívüled engem I 
Nincs, aki védjen kívüled engem! 

Küzdtem a létnek tengere ellen 
Minden erőmmel, csak te veled nem, 
Nincs evezőm már, törve a csónak, 
Vesztve reményem, kétes a holnap, 

Pál bácsi. 
(Efr ki» nui). 

Még nem is olyan régen itt járt közöt
tünk, mindenki ismerte és gyakran nevetett 
rajta jóízű bolondságaiért. Nem volt gazdag 
ember az öreg Pál bácsi, de volt annyia, hogy 
öregségében fönn tudta magát tartani, bár 
szűkösen. No de nem is a pénz a fő, hanem 
a becsület, szokta mondani az öreg, aki — 
mellesleg legyen mondva — nein volt isko
lázott ember, mert még a betűvetés nemes 
mesterségéhez sem igen értett, épen hogy 
csak a nevét vakarintolta le nagy k.vervesen, 
de azt is csupán akkor, ha már föltétlenül 
szükséges volt. 

Hanem e miatt senki se számítsa ám 
az öreget azon emberek közé. akinek a feje 
csak arra való, hogy legyen a kalapnak he
lye, hova tegyék. Mert bizony ő egyáltalán 

nem volt tökkel ütött ember; a fejét nem 
c-ak kalaphordozásra, hanem gondolkodásra 
is szokta használni. No meg azután volt is 
ám neki annyi esze, mint három közönséges 
embernek együttvéve. Igaz, hogy a feje sem 
volt valami mindennapi, minek legékesebben 
szóló bizonysága az a körülmény, hogy ha 
kalapra volt szüksége, mindig ugy kellett csi
náltatnia, mert olyant, ami neki is jó lett 
volna, nem igen árultak. 

Azonkívül szellemes volt az öreg Pál 
bácsi, de ebbéli jó tulajdonságairól majd más 
alkalommal beszélek. Ma inkább arra a ne
vezetes ismertető jelere hivom fel a közfi
gyelmet, ami ól mindjárt az első pillanatban 
megkülönböztette más közönséges embertől. 
De hát találja ki valaki, mi volt az ismertető. 
jele; talán az, hogy különös módon, félre
csapva viselte bokló* kalapját, vagy hogy 
minpig sarkantyús .csizmában és paszomántos 

magyar ruhában j á r t ? Hát iszen ez is érde
kes ismertető jelé volt. Hanem ami őt az 
első pillanatban megkülönböztette más közön
séges embertől, az a rendkívüli hosszúságú 
és magyarmódra hegyesre kisodort bajusz 
volt, amely már a fölületes szemlélőt is va
lamely jól megtermett nyalka hőscincér csáp
jaira emlékeztette. Nem hiszem, bogy akadt 
volna a vármegyében még egy ember, akinek 
a bajusza hosszúságra nézve vetekedett volna 
az Övével. Büszke is volt ám rá az öreg, le 
nem vágatta volna ezer forintért sem. . 

Én mindig tisztelettel párosult féle
lemmel tekintettem erre a hegyes, szuroüy-
szerü bajuszra, amely tisztes kegyelmének 
különben sem nyájas ábrázatát még ijesz
tőbbé tette. Hátha még egy kicsit haragudott 
az öreg; olyankor a hegyesre kikent-kifent 
hórihorgas bajusz izegni-mozogni kezdett, 
mintha csak a halálra'akarta volna emlékez-
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Búban-e, bajban tengetem éltem? 
Lesz-e ki védjen kívüled engem?! 
Kívüled engem nincs, aki védjen. 

Este van, érzem, csöndbe leszállnak, 
Súgva suhannak szerte az arnyak. 
Ő, Uram! Isten ! álmot a szemre! 
Szende reményt küldj bús kebelembe 
Éjje'i rémtől védd meg a lelkem I 
Nincs aki védjen kívüled engem! 
Nincs aki védjen kívüled engem! 

A szegény iskolás gyermekek 
felruházása. 

Bégi es -állandu a pan sz. különösen 
városi helyeken, hogy a tanköti les gyerme
kek nagy része nem járhat rendesen iskolába 
szegénység — nevszerint tuba és lábbeli-
hiány miatt. 

Mindaddig, mig e baj létezik; az általá
nos, tanköte!ezeltségeí"elrendeiő torvényt ha
tályossá tenni nem lehet. 

Nem segíthet e bajon sem büntetés, 
sem tanfelügyelői erély. mert lehetetlenségre 
senkit sem lehet kötelezni. 

Ha értelmes és becsületes népet aka
runk nevelni, segíteni kell a bajon múlha
tatlanul. 

Midőn jó iskolát és melléje derek taní
tót állítunk, meg csak fél munkál végeztünk. 

Gondoskodnunk kell arról is. hogy min
dén tanköteles gyermek — a legszegényebb 
árva is — rendesen járhasson iskolába. Le
gyen ruhája, lábbelije telviz idején, nehogy 
hiába várakozzék reája a jo iskola es a de
rék tanító. Midőn erről is gondoskodtunk-, 
csak akkor lesz a népnevelés erdekeben vég-' 
zett munkánk — egész munka 

Buházzuk fel tehát a nagy szambán 
levő szegénysorsu tanköteles gyermekeinket 

Ennél humánusabb, magasztosabb cse
lekedetei nem végezhetünk. Csak egy kis jó 
akarat és lelkesedés kell hozzá, a többi ma
gától jön. 

.Hogy miként oldották meg hazánk egyes 
| városaiban é l»rdest. arra nézve szolgáljon 
1 példával Kolozsvár város társadalma. 

Ugyanis Kolozsvárott ezelőtt 28 evvel 
néhai dr Jeney Viktor egyetemi tanár kez
deményezése és buzgólkodása folytán alakult 
egy egyesület, melynek cime: .Kolozsvári 
szegénysorsu i.skolás-gyermekeket segélyző 
egylet-, rövidített cime: .Kolozsvári Rongyos-
Egylet* 

Ezen egyesületnek célja a város léi üle
ten levő iiss es népoktatási tanintézetek sze
gény sor.-u. tényleg iktatásban részesült vagy 
csupán szegénységük miatt iskolába nem járó 
tanköteles gyermekekéi iskolába járltatásuk 
elősegítésére, illetőleg !• helövé tételére a mél
tányosság es igazság alapján c.-akis az igazolt 
szegénységre és érdemre, szorgalomra és jó 
magaviseletre való tekintettel, minden vallás-
felekezeti különbség nélkül segélyezni es pedig: 
első sorban a legszükségesebb rulianemüekkel 
ellátni.másodsorban a fennebbicél teljesítése 

| mellett azok "élelmezésének javításai is 
I közvetíti. 

Ezen egyesület fenntartásához hozzá
járul a város összes lakossága, maga a város, 
a pénzintézetek, a különféle kölök és egye
sületek s egyéb közintézmények. 

Alapító tag az lehei, aki 50 koronával 
járul az egylet céljaihoz. 

Rendes tagoknak tekinti az, egyesület 
a város minden önálló és tisztességes lakosát, 
aki önkéntes beiratkozásával kijelenti. - hogy 
az egylet tagja kivan 'enni. 

Az egy»>*}íeti tagság semmi állandó 
! vagy megszabott kötelezettséggel nem jár. 

Az egyesület c-npan elvárja tagjaitól, 
hogy a maguk és családjuk lomtárba szánt 
apróságaikból a tetszésük szerint ki választan-
dókat vagy pedig öakénte- pénzadományaikat j 
az egye-ület időnként kiküldött megbízottjá
nak átadják és a gyüjtőkönyvbe vezetik. 

A különféle társas körök és egyesületek 
egymással versenyezve rendeznek mulatságo
kat és előadásokat az egyesület támogatására 
és segélyezésére. 

28 év alatt oly nagygyá és hatalmassá 
fejlődött ez az egyesület, hogy i ra már ké
pes ellátni a legszükségesebb ruhadarabbal 
a,z elemi iskoláknak úgyszólván összes sze
gény sorsú tanulóit. , 

A-legutobbi tanévben például 40 isko
lát, .'ISO növendéket láttak el 600 ruha
darabbal. 

Nincs is már Kolozsvárott olyan sze-
'gonvsorsu taíítTiretes gyermek, aki ruha 
hianva miatt nem járhatna iskolába. . . . 

Kolozsvár volt az első az országban, 
amely ilyen egyesületet alakított, ma már 
azonban több sárosban találhatunk ilyen be
rendezésű és célú egyesületet. 

Nálunk is részesülnek ugyan a szegény 
tanulok könyv és ruha, vágy lábbeli segély
ben, de mi az a szegénysorsu tankötelesek 
nagy szamához képest. 

Sokkal nagyobb arányokban és mérték
ben lehetne e jótékonyságot gyakorolnunk egy 
kifejezetten a szegénysorsu tanköteles gyer
mekeket seuélyzö egye-ület' (népies nyelven: 
rongyos-egylet) megalakítása és föntartása 
által. 

.Az eszme szép és nemes, megvalósítása 
üdvös es áldást hozó. 

Hogy a gyakorlatban . miként 
könnyű szerrel megvalósítani, arról a 
számban. 

Adja Isten, hogy a felvetett eszme-
unk ís találjon fogékony szivekre. 

lehet 
jövő 

A sas. 
A táj fölölt, mi ködbe öltözek. 
Ali vihatlan királyi trónusa: 
Vasári zaj s a szenny folyt o pora 
Nem éri, hatja tiszta légköréi. 

Kopár szirtek viharf77go~Ovét. 
Mi búgva zeng mint órjás orgona, 
Életre váltja fenséges hona, 
Hős szívvel birva roppant örökéi. 

Nem hízeleg, lágy dallal senkinek, 
Mint vámszedő, örök rabléilovag 
Ha völgybe száll, a rögtipró ijed. 

tetni az embert, de nem a csöndes, lassú 
halálra, ágyban párnák közt (miként a költő 
mondja), hanem a rögtöni fölnrársalás ve
szedelmére. 

Valahányszor láttam az öreget, mindig 
fúrta az oldalamat az a hegyes bajusz. Egy
szer azután nekT daráltam magamat és meg-

- szólítottam őt. 
Hallja- e Pál bácsi, nem illik öreg em

berhez az a hegyesre kipödrölt bajusz! 
Az öreg bajusza csakhamar ideges moz

gásba jött és azt a szomorú gondolatot kel
tette bennem, hogy most alig menekülök meg 
ép bőrrel. De az öreg csakhamar fölöltotte 
okosabbik képét, haragtól duzzadó kebele le
csillapodott s homlokáról csak ugy sugárzott 
az értelem, mikor magyarázni kezdett: 

Hogy mire való ez a bajusz — mon
dotta uagy önérzettel — hát ennek több ren
deltetési okai vannak. Hogy,a magyar em
bernek a legfőbb dísze a bajusz, azt nem 
kell magyarázni. Illő tehát, hogy a bajusz 
rendben legyen tartva. De meg valahányszor 
a bajuszomat pödröm,, mindig eszembe jut 
katonakorom. Mert tudja meg az ifiur, hogy 

48-ban en voltam a legderekabb huszár az 
egész ármádiában. A bajuszom is olyatén-
képen állott, mi it mostanság. No de félt is 
ám tőlem a német, majdnem kirázta a hideg, 
ha szembe néztem vele. De most már annak 
innen-onnan ötven esztendeje. Én már öre
gedem, tapasztalom, már az anyjukom is 
három esztendeje elpatkolt mellőlem, katona
pajtásaim is már mind elköltöztek ebből az 
árnyékvilágból, ugy, hogy a 48-as vitézkedé-
semre csupán a bajuszom . emlékeztet. De 
azérf én most sem engedek ám a negyven
nyolcból s. ha nelalántiii megérem a nyolc
van esztendőt, a bajuszomat még akkor is 
huszármódra, illendően kipödörintem! 

Igy beszélt többször is az öreg, de bi
zony a nyolcvan esztendőt már uem érte 
meg Még hetvenöt éves sem volt, amikor a 
tavaszi változó időjárás ágyba döntölte az 
öreg negyvennyolcast. Épen róla gondolkoz
tam, amikor ágyához hivatott 

Amint beléptem az egyszerű, de tiszta 
lakásba, a szemben levő ágyból a hegyeste 
kipüdröu bajusz két vége meredt felém. A 
gazdájának Csak a feje volt látható, a többi 

testrésze egészen nyakig a dagadó dunnák 
alatt rejtőzött. Alig ismertem a lefogyott, sá
padt arcban az öreg Pálra, bizony csupán a 
bajusz maradt belőle a régi. 

Mikor beléptem, szeme örömöt árult el. 
Majd halk hangon beszélni kezdett:* 

Köszönöm, hogy el méltóztatott jönni. 
Az ifiurhoz bizalmam van, azért hivattam, 
meg akarom valamivel- bizni, elvállalja-e ? 

Meghatva bólintottam és kíváncsian vár
tam a megbízást Az öreg folytatta: 

Azt ugyanis az ápolónéra nem bizha
tom, mivel az asszonynép az olyasmihez na
gyon laikus, ami más szóval annyit jelent, 
hogy olyan ostoba-féle. Hát én nemsokára a 
másvilágra megyek deszkát árulni. A lelnem 
ügyét már eligazítottam, csekély vagyonkám
ról már intézkedtem. Most még csak arra 
kérem az ifiurat, hogy amikor majd a teme
tésre öltöztetnek, gondoskodjék róla, hógy a 
bajuszom illendően ki legyen sodorva, ugy, 
mint mikor még 48-ban a legderekahb hu
szár voltam. Hadd tudja meg mindenki, hogy az* 
öreg Pál sohasem engedett a negyvennyolcból. 

Kálmán György. 
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Vészt liordo van, a vészt nem ismeri 
S az örök léinek előcsarnokán 
Az idő is meghódol őneki. 

Oergyesi Ferenc, 

H Í R E K . 
Szentsegimadás. A helybeli apátsági" 

templomban a szokásos évi t- 'hiápos .szentseg
imadás mult pénteken• volt, mely alkalommal 
az ünnepi misét I'tilinkiis ( I t / * esperes mondta 
lenyes pipi segédlettel. - Délben a Bencés 
székház ebédlőjében a távozó dr. •Színek Izidor 
plébános tiszteletére ebéd volt, m-iy.^1 részt 
vett a kerületi papság majdnem teljes számban. 

Varosunk nj plébánosa, (iiicxer Kala-
zant, mar megérkezett es ma veszi át hiva
talát. — Dr. ."isinek Izidor meg pár napig 
városunkban marad, innen pedig Grácba uta
zik uj helyére a lázanstákhoz. 

Áthelyezés. Weghoffer Béla Már. for
galmi tiszf Celldömölkről Szobathelyre helyez
tetett at. Az áthelyezett hivatalnok már ei is 
költözött varosunkból. 

Hivatalvizsgálai Takách Márton fő
szolgabíró kedtlen. hivatalvi/sgálat.>t tartott a 
városházán. Az adminisztrációban példás ren
det talált s felette megelégedésének adott ki
fejezést. 

Áthelyezett tanár. A közoktatásügyi mi
niszter liarabáa György balatonfüredi polg. 
isk. tanárt. Barabás Ernő Celldömölki r. k. 
főiaiiitó testvérbátyját, jelen minőségben a 
sárvari állami polgári iskolához helyezte át. 

Színészet. Oióhbi időben bennünket 
mesze elkerülnek a színészek ügy látszik 
olyannak ismerik városunkat, melynek talaján 
egy kis Thália kápolnát sem lehet feli piteni. 
Ujabban Kiss Árpád direktor tett kísérletet 
arra nézve, hogy társulatával 1—2 hétre 
megtelepedjék. Szerencséjére nem kapott reá 
engedélyt, mivel ez a varos nem az ó kerü
letéhez tartozik. Igen, szerencséjére történi 
ez igy. mert itt — műnyelven szólva — t" l -
jesen leégtek volna. Kiss jelenleg Csornán 
tart előadásokat s mint haltjuk, kitűnő társu
lata van. 

Kirándulás. A sárvári kath. Legény-
egyesület jól sikerüli kirándulást rendezett a 
mult vasárnap a Sághegyre. Délutáni vonattal 
érkeztek ide, az állomáson Takáts alelnök 
fogadta a kirándulókat- a-cetti—egyleti -tagok" 
kai. A jókora sereg bevonult a helybeli kath. 
Legényegylet házához, honnan fél órai pihe
nés után megindultak Pórdömölknek a Ságra. 
Miután azt megmásztak .és kigyönyörködték 
magukat, lejöltek a hegy lábához, hol gazdag 
ozsonna és jó sági >nedü< várta őket. Közben 
a kirándulók énekkara szebbnél-szebb éneke
ket énekelt. </,8 óra tájban értek a városba, 
mikor is a Celldömölkön lakó Jakoby Balint ne 
zászlóanyjukat lepték meg szép énekszámok
kal, majd a »Griff« kertjének megnyitására 
mentek, hol ismét énekeltek nagy tetszéstől 
kisérve. A kirándulók az esti 9 órai vonattal 
utaztak vissza Sárvárra, telve kellemes emlé
kekkel. 

A varrógép feltalálója. Talán egy ta
lálmány sem lelt annyira népszerű és köz
hasznú, mint a varrógép. Lyonban most 
szobrot emelnek . Barlhélemy Thimonuier 
mechanikusnak, a feltalálónak, aki a város 
szülötte. Nagy ünnepség keretében történik a 
felavatás, mely alkalommal közszemlére teszik 
ki azt az első varrógépet, amelyet a feltaláló 
csaknem egészen fából szerkesztett. Ekkor 
azután összehasonlítást lehet majd tenni az 
első szerkezet és a mai csodásan finom és 
sokoldalú gépezet között, amely bizony aligha 

jött volna léire a lyoni Thtmonnier zsenije 
nélkül. 

Pusztító jégeső vonult át városunk es 
vidéke felett mult szerdán este. Az óriási szél
től és zuhogó esőtől megelőzött s mintegy 5 
percig tartó jégeső olyan irtózatos pusztítást 
vitt végbe ugy a Sághegyen, minta mezőkön 
és kertekben, hogy a gazdáknak, tulajdono
soknak összes reménye dug.dia dőlt. T ö b b 
helyen a szobákba, pincékbe c^ak ugy ömlött 

j a víz, sTilE~neiyeii a jegei ugy lapatoitak,akar 
I a kavicsot. A jégdarabok akkorák vollak,miat 
j egy-eay étdanws gabunbtojá*. — Été* drága 
; mar a megélhetés .., még ilyén pusztulás jött 
; utána, igazán kétségbeejtően kiállunk föl:'mi 
, lesz velünk ? a folyton emelkedő drágasággal 
j szembea étien keit elvesznünk! . . . ' 

Tüz. Ki-köc.ikön július hó 28-án tüz 
I ütött ki. EgJ lakóház enetl le a hozzátartozó 
i mellek pűietekkei. együ'l. 

Távozó bankdirektor. Lengyel Mór, á 
I helybeli hitelbank igazgatója el távozott k ö -
I ninkböl. A -budapesti [parbauktól nyervén 
I -meihiva-l. itteni állásáról lemondott s a mai 
1 nappal a fővárosi intézet igazgatásit vette át. 

Az ideges fink iskolája. A vallás- és 
j közoktatásügyi minisztérium o'y gyermekek 
j szamára, akik a rendes iskolai idegességük 
I miau nem látogathatják, a főváros budai 
I dalán pgy gyógypedagógiai intézet létesítését 
j határozta el. Az uj intézel megnyitását szept 

elejére tervezik. Egyelőre csak fiagyermekeket 
i vesznek fö! és [>edig elemi iskolai es közép-. 
I iskolai tanulókat 

Tüzérségi oktatóezred felállítása Haj-
! máskorén. A hajmáskéri tüzérségi lövötanfo-
I lyam it elsőrendű Kísérleti es oktaiási intéz-

mennyé. Ingják átalakítani. Ezér-Í már lijost 
megkezdték égj nagyszab tsu ka zárnya építé
sei, amelyet remélhetőleg a jövő őszre már 
be js.Jejeznek. A hatalmas épujettömkelegben 
egy rabon, lüzérsé'-'i oktatoezredet és f i a r o m 

vártüzérzászl nalj.it fognak elhelyezni.Az okta
tóezredei az Összes tábori Ulzérezredek tiszt
jeiből és legénységéből állítják össze. Azonkí
vül az . eddig Veszprémben tartani szokott 
időleges uktatótanfolyamokál is a hajmáskéri 
uj kaszárnya épületek egyikében fogják el
helyezni. 

Lopál. Mull vasárnap délután egy is
meretlen cigány ellopta Berzsenyi Dezső ud

va rá ró l az .ott Iriwirlüpjkrócoi: Nó ja, a ci
gány is logikus; ha már lovat lop pakróc is 
kell hozzá. 

Agyonrugta a lé. Mult hó 25-én Kalá-
nyos József magyargencsi teknővájó cigány 
valahogyan érintkezésbe jött Kolompár Jó
zsef lovának egyik hátsó patájáral. Az érint
kezés azonban aligha lehetett gyengéd termé
szetű, mert a szerencséden cigány most már 
a másvilágon szidja négylábú gyiíkosát 

Az ikervári Batthyány szobor. Ikervár 
község hazafias polgársága már évek óta lel
kesedéssel buzgólkodik azon, hogy a vértanú 
halált szenvedett gróf Batthyány Lajos minisz
terelnök dicső emlékét szoborral megörökítse. 
A szobor felállításához szükséges költség nagy 
részben összegyűlt, miért a szoborbizottság az 
emlékmű megrendelése iránt lépéseket tett. 
Értesülésünk szerint a szobor már mintázás 
alatt van s azt Stróbl szobrászművész egy ki 
váló tanítványa késziti a mester személyes 
felügyelete, illetve útbaigazítása alapján. A 

I minta felülbírálása után a bizottság a szobor 
I megöntése iránt teszi meg a szükséges lépé-
• seket. A szobor leleplezése ez év őszén, de 

legkésőbben jövő év tavaszán fog nagy ünnep
ségek keretében végbemenni. 

üjitas a katonai behívókon. A kato-
nasághoz behívott tartalékosok idáig jegyet 
voltak kénytelenek vallani az állomásokon, 
ha ezredükhöz behívták őket. Ez sok ember
nek nehézséget is okozott, — kivált ha mesz-. 
szebb vidékre ulazolt — ha esetleg kifogyott 
a pénzből. Ezért egy igen dicséretes újítást 
hozott be a hadvezetőség, azt t. í. hogy a be
hívó egyúttal utazási jegyül is szolgál. A be-
hivottuak csak le kell bélyegeztetni az állo-

-iná.«on. hol tehaáH a- vonatra, katonai behívó 
jegyét s azzal mini vasúti jegygyei utazhat 

A Marcal halottja. Samu Imre, nyűg 
vasúti őr szerdán délután a nagy meleg miatt 
Karakora ment, hogy ott a Marcal folyóban 
megfürödjék. A vizben egyszerre egy epilep
tikus roham lepte meg, álhit a többi fürdő
zök nem vettek észre, mire segítségére siettek 
mar megfulladt. 

Támogassak a Kossnth-mnzenmot 
l&4S-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 mi még sem adjuk meg ezen 
szent emlék tárgyak leggazdagabb tarházának 
a Kossuth-Múzeumnak nzi, a mi magasztos 
hivatásánál fonva megilletne. Hivatalos köre
ink nem ó-szik meg kötelességüket A múlt
ban Bánffy, Széli. Tisza, sőt a Feiérváry-kor-
many is támocatta a Kossulh-Muzeumot. 
Ezért fordulunk a hazafias magyar tár
sadalomhoz, a melybe egyedüli reményünket 
helyezzük, Rügy a inuzeum kiadványainak 
vásárlásával mentse meg a Kossuth Muzeu
mot. Tiz korona ellenében megküldjük Hock 
János Rákóczin-' cimü diszmüvéf, melyből*) 

[ korouás szalon kiad.is is van. 100—150 koro-
I naért megküldjük a „Kossuth Lajos az üzente" 

cimü hatalmas képet, mely 170 cm. széles
ségével és 130 cm. magasságával a legnagyobb 
szines olajnyomat a kontinensen. A 100 koro
nás kép egyszerű keretű, a 15" koronás 
arasznyi széles diszes arany keretben ,van. 
Targyá fönséges, kivitele ehhez méltó. Ezeket 
a kiadványokat-rendejjek meg_és a Kossnlhr 
Múzeum legértékesebb nemzeti gyűjteményünk 
meg lesz mentve, mely Budapest VTTI. ker. 
Népszínház utca 23. szám alatt van. 
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T.-rjtdal KÉMEN t S A U A 31. szám. 

I 
Körállatorvosi állások szervezése. A 

(Oldmivelésügyi miniszter fölhívta az alispánt | 
hogy a Jáaosháza, Úriszentpéter és Szentelek 
községekben körállatorvosi állások szervezése 
iránt folyamatba telt tárgyalások eredmSnyé-
ről tegyen mielőbb jelentési. 

A fülemüléről Vlfmos német császár ; 
nagy madarkfdvelö; van tizenkét fülemüléje 
Sokszor hosszan elhallgatja ezeket a szép 
h7inj.u énekesénél , amelyeknelr irill.i-ibaii' 
gyönyörűsége telik felséges gazdájuknak. Vil-
mos császár azonban nemcsak műkedvelője, 
hanem igazi tudósa a madártannak. A füle
müléi mar a regi rómaiak i - nagy. becsben 
tartották, s annyira, hoiry némelyek nemcsak 
énekéért, hanem a busáért is tenyésztették. | 
A császárság alatt ne:n volt, olyan báz, ahol | 

a lulemüle-csaltogása hiányzott volna. Voltak, ! 
1 

akik a'fQlemülél különféle játékokra . tanítót- I 
ták. Auguszta császárné ezerkétszáz, frankot 
fizetett egy fehér fülemüléért. Néha 10—12 | 
fülemülét zárnak össze'egy kalitkába és ezek 1 
a madarak valamennyien más-más dallamot 
énekelte. tanítómesterük parancsa szerint és 
igy valóságos kis karénekben egyesülnek 
dalaik. Plinius, aki kifogy liatallana nie-emon-
dásban, azt álíilja, hogy ismert olyan fülemülé
ket, amelyek néhány görög és latin szót tisz
tán tudtak kiejteni. 

Egy nagy-forgalma 

t é g l a g y á r 
haláleset miatt eladó. 

Bóvebb értesítés nyerhető: Celldömölkfii, 
özv, TORT Györgynénál. 

Kerekpár 
alig használt szabadonfntó 

60 forintért eladó 
Vajda Sándor 

Naponta frissen vágott hizlalt tlrü-
hiis kapható Rothschild Dávidnál Ságon, 
kilója 1 korona. 

K E D V E Z M É N Y 
L A P U N K 

ELŐFIZETŐINEK;! 
BÉVÁRDY GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötetet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igen sikerült elbeszélés van, me
lyekben az iró megfigyelései, impressroi 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a tegnwiegeboea ajánljuk a kötetet 
kedvezményül- lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a mflvet, ha ezen igényét velünk 
hteh s 40 fillér dijat hozzánk bekMdi. 

. A mű bolti ára: 

2 korona. 

Jó modora magyar, német 
bonn kerestetik pusztára, 

a u g u s z é s szeptemberi alkalmazásra. 
Ugyanoda október; belépéssel magyar
nemet és zongorázni tndó okleveles 
nevelőnő kerestetik, három gyermek 

, mellé, kik közül a legidősebb leányt 
•az első polgáriraj^akisebb^Hut má-
1 sodik elemire oktatná. Több évTgya-
korlat és jó modor megkívántatik. 

Felvilágosítással szolgál 
a . . K e m e n e s a l j a " kiadóhivatala. 

AGAVÉ 
33 éves, 2 méter magas, 2 
méter és 30 cm. széles e l a d 0 -

Cim: A KIADÓHIVATALBAN. 
Egy teljesen jókarban levő eredeti, 

félrövid Bösendorferzongora e l adó . 
Cim. a kiadóhivatalban 

S i E C K E N P F E R D -

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

m» M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . 

w V DINKGREVE NÁNDOR 
k ö n y v n y o m d á j a és papirkereskedése 

v^fc C E L L D Ö M Ö L K (Kossuth-utca.) 
( ^ 8 

V |U : J |U |« |u lu |o \<J |U |>« |U |u \u |o |W | C |U |u (o 

Könyvek, lapok, hivatalos 
nyomtatványok, számlák, fal
ragaszok, üzleti levélpapírok, 
borítékok, névjegyek, lako
dalmi és báli meghivök di
vatos kiállításban, jutányos 
áron. pontosan készíttetnek. 

o |u )o |o |o |o |o |o |o (ufo |o |ü | ö EB85H 
Takarékptári zárszámadások, 
üzleti fő- és segédkönyvek, 
gyászjelentések, folyóiratok, 
szövetkezeti nyomtatványok, 
eljegyzési tudósítások és min
den egyéb nyomtatványok a 
leg Ízlésesebb kivitelben/ 

- Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


