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Tanítóink jubiláris ünnepe.
Hazánk

népoktatási

intézeteinek
ah
t a n í t ó i , m ű k ö d j e n e k ők a k á r
állami,
a k á r községi vagy hitfelekezeti iskolák
ban, e g y f o r m á n , m e g k ü l ö n b ö z t e t é s nél
kül,
kultuszmissziót
teljesítenek.
A
vallás-erkölcsi <Fs~lmagyar nemzeti n é p 
n e v e l é s n e k és a hazafias jellegű okta
tásnak ok az a l a p v e t ő m u n k á s a i . Azon
kivül, hogy ők a népiskola falain belül
-

hivatásuknak megfelelni törekszenek,
künn, a társadalomban is bőven ki
veszik a maguk részét a polgárságnak,
vagy hát mondjuk: a népnek értelmi
képessége emelésének s anyagi jóléte
előmozdításának munkájában.
Ua az államnak az az érdeke,
hogy az állami élet biztonsága ma már
nem éppen a nyers erő, mint inkább
a fejlődött kultúra alapján álljon; ha
az állam hatalma a polgárok értelmi
képességében található föl: akkor a
népoktatásügy kérdésével foglalkozni
kötelessége magának az államnak, a
társadalomnak, a haza minden egyes
polgárának, mert az egyes polgárok
összessége képezi az államot.
Az államot, a társadalmai, az
egész nemzetet szolgálja tehát minden

Menyasszonyok.
Az egyik merészen öntudatos. Amióta
karikagyűrűt visel az ujján, villogó szeme még
kihívóbban" néz szerte" á" világba ; tartása
feszesebb, járása ruganyosabb, büszkébb lett
A ruháját még sikkesebben fogja, mint az
előtt és beszéde is mintha egy árnyalattal
vakmerőbb, provokálóbb volna.
A másik csöndesen mosolygó. Mintha
elveszített volna önmagából valamit; a mo
solya álmodozó lett, a nézése lágyan, (élén
ken simogató. Kerüli az embereket s közöm
bös siétéssel surran az utcákon végig. Feszé
lyezi az emberek köszönése; a beszéde szó
rakozott és nyugtalan. . . Meglátszik rajta,
ha egyedül van, hogy valaki hiányzik mellöle.
Valaki, aki lelkével összefonta lelkét, akihez
hozzákapcsolódott minden gondolata, aki nél
kül réveteg és bizonytalan egész egyénisége.
— A vőlegényem Kairóba visz nászútra 1
— meséli büszkén az első. A legelőkelőbb

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
-

Pinkgreve Nándor könyvnyomdája CelWömötIrnr
ide intezendök a szellemi részt illető közleménye,
hirdetések és mindennemű pénzillelekck.

népiskola, jellegre való különbség nél
kül. Könnyű ebből a következtetést le
vonni: Mindén igaz magyar polgár
elölt, bárminő vaHáslioz vagy hitfelekezethez tartozzék s bármily anyanyel
vén imádja Istenét, a legfőbb állami
feladat az- ország kultúrájának-emelésér
Ebből ismét józan fejjel az következik,
hogy az államhatalomnak, illetőleg a
közkormányzatnak kötelessége az isko
lákat erkölcsileg és anyagilag támogatni
és fönnállásukat biztosítani.
Azok a hazafias alapon álló hír
lapok, melyek a nemzetköziség, a
szociáldemokrácia eszméitől távot álla
nak; amelyek a hitfelekezetek jogait
respektálják és a valláserkölcsös és
magyar nemzeti nevelés-oktatás becsü
letes és őszinte támogatói, e kérdések
kel unos-untalan foglalkoznak. Nem
veheti tehát zokon a > Kemenesalja <
tisztelt olvasó közönsége sem, ha mai
cikkelyünkben a Szombathely-egyház
megyei " r. kath. Tanitó-egyesületnek
vármegyénk székházának díszes nagy
termében f. hó 14-én, fönnállásának
25-ik évfordulóján megtartott közgyűlé
séről röviden megemlékezünk.
I
Több mint ötszáz

tanitó,

számos
tanítónő
gyülekezett össze
Szombathelyen a vármegyeháza nagy
termében. Legkimagaslóbb része a gyű
lésnek dr. István Vilmos megyés püs
pök gyönyörű, színtiszta magyar stílus
ban megirt főpásztori leirata volt, melybetr-a--püspök az ünneplő—tnnitósd
szeretettel üdvözli és elismeri, hogy ez
a tanítóegyesület a hazai népnevelés és
kultúra előhaladása érdekében eredmé
nyes munkásságot teljesített. A leirat
szövege a következő:
3895—909. sz. - r - J
Tekintetes Barabás György igazgatótanító urnák, mint a Szombathely
egyházmegyei Tanítóegyesület Elnöké
nek — Sárvár.

Főpászto/i szeretettel köszöntöm a
főhatóságom alá tartozó Szombathely
egyházmegyei r. k. Tanítóegyesületet s
annak elnöki székében Tekintetes Uraágodat működésük 25 éves évforduló
jának szép ünnepén! Jól mondja Tekintetes Uraságod,
ott állottam nem passzív szemlélőként,
hanem ugyanazon magasztos ideáloktól
a magyar kath. tan- és nevelésügy iránt
eltelve, mint amelyek a jubiláló Egyeköztük j sületet 25 évvel ezelőtt létrehozták, az

hotelekbe fogunk szállni és a legelegánsabb
table d' hoteokon lógunk részt venni! Mi a
ti tervetek?
— Tudja Isten! Mi oda megyünk, ahol
elrejtőzhetünk majd emberek elöl. Hiszen mi
nem vágyunk már-senki,_semmi u t á n ! .
.
— A vőlegényem három levelet is ir
nekem naponta, két kertész-üzletben abonált;
a szobám ugy néz ki, mint egy télikert. Mi
mózák, szegfűk virítanak minden sarokban.
Meg aztán Kugler a mindennapi kenye
rem. És mennyi ajándékot kapok!
Villogó szeme kihívóan mélyed a" má
sikéba, mintha azt kérdezné: Nem irigyelsz?
A másik nem felel szóval, de a mosolya,
az az álmodozó, gyöngéd, boldog mosoly olyan
világosan mondja: az én vőlegényem szeret
engem!. Ennél többet nem adhat nekem és
ennél többet nem kívánok tőle. Elhalmoz
szeretetével a világ minden virágánál poetikusabban, a világ minden édességénél édes
sebben. Azt gondolod, hogy ellehet ezt be
szélni szóval? Azt gondolod, hogy megérte
néd valaha, amit az én szivem érez?

Az első hátraveti magát kényelmes
karosszékében és tovább beszel :
— Hat. szobás lakást béreltünk. Inast
is fogok tartani. A bútoraim pompásak lesz
nek. Lesz egy külön bohém szobám, bohém
zsurokat fogok rendezni. Szerepet akarok vinni
a társaságban. Akarom, hogy beszéljenek az
ötleteimről, akarom, hogy bámulattal rajong
ják tehetségemet körül. Önálló, független,
szabad leszek, ha férjhez megyek. Akkor
fogok csak elkezdeni élni igazán. Páholyom
lesz a színházban. Jönni-menni és élni akarok.
Lesz ékszerem. A toilettjeimet Bécsből hoza
tom. Irigyelni és bámulni fog mindenki!
Szólj te is valamit m á r jövendő terveidről.
Mondd, tul fogsz szárnyalni engem?
Akkor a másik előrehajlik kissé és
beszélni kezd:
— Mit törődöm én a világ minden la
kásával, minden bútorával? Ahova ő megy,
oda megyek én is Ahogy ő fog élni, ugy
fogok élni én is. Miért kellene nekem a zaj,
a társaság? Az én világom az ő otthona lesz.
Minden tehetségem, minden ötletem nek
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fölvilágosítást és az orsz. gazdaszövet
séget és a nyugatmagyarországi gazda
ahol 8 ahogyan tehettem, mindenkor kásságra segítették. Ezen áldás s Isten sági egyesületet ajánlotta a jelenvoltak
lelkes buzgalommal föl is karoltam s további kegyelmeinek zálogául s fő figyelmébe. Meskó Pál lelkesítő szavai
támogattam az Egyesületet kellős cél pásztori szereletem jeléül szívből kül hálás talajra találtak a hallgatókban és
jának minél tökéletesebb munkálásában döm püspöki áldásomat az Egyesületre az előadó kapott is elismerésül oly ha
s Tekintetes Uraságoddal együtt az talmas tapsokat és éljeneket, hogy tel
és elérésében.
S ha végigtekintek ma az Egye- Egyesület minden tagjára s miután en- jes megelégedéssel hagyhatta el az elő
sület 25 éves történetén, hálaimára gem gyengélkedő állapotom s inellbajom adói széket. Miután Illés Ferenc nagy
kell. hogy nyíljék ajkam első sorban akadályoznak a megjelenésben é s abban, prépostot az egyesület érdekében szer
Isten iránt, hogy Egyesületünket állan hogy, mint legfőbb vágyam volna, — zett dus érdemeiért tiszteletbeli tagnak
dóan kegyelmeivel gazdagította, áldásá személyesen s élőszóval adjak kifeje megválasztották és a pénztáros szám
val kisérte s működését oly annyira zést őszinte érzelmeimnek: fölkérem adásait elfogadták, a bíráló-bizottság
megtermékenyítette, hogy Egyesületünk Tekintetes Uraságodat, hogy ezen fő I tett jelentést a beérkezett pályaművekerre hivatott szakférfiak egybehangzó pásztori üdvözletemet és áldásomat a röi. Pályadijat nyertek szakmunkáikért:
állítása szerint méltán sorozható édes jubileumi közgyűlésen fölolvasni, s igy Iker János rábakovácsii tanitó egyik
hazánk legelső tanitóegyesü etei közé s az Egyesület minden tagjának tudomá- munkájáért két aranyat, a másikért
ma a 25 é v e s határkőnél inegnyugvás- [_sára juttatni szivestLedjékJ
dicséretet: Vizner János rábatőttösi ta
sal mondhatja el, hogy működése nem
Szombathely, 1909. aug. 31-én. nitó három aranyat; Benda László vasmaradt nyomtalan a katli. magyar kul
Dr. ISTVÁN VILMOS s. k. | vári tanitó öt aranyat; végül Rizner
túra történetében.
(P. H.)
püspök.
János ismét négy aranyat.
De főpásztori köszönetem s el
A gyűlésen számos' vendég is meg
Gyűlés után a Sabáriában kedélyes
ismerésem illeti másodsorban mindazon jelent, sőt a karzat is jól el volt fog társasebédre gyűlésezett össze a tanító
tényezőket is, akik odaadó s lankadat lalva. Reggeli 8 órakor Horváth István ság nagyobb része, ahol — mint kü
lan buzgósággal fáradoztak az Egyesü prépost, székesegyházi
kanonok és lönösen a közgyűlésen is — a papság
let felvirágoztatásán s működésének a püspöki helynök, az egyházmegye fő
is szépen volt képviselve, jó cigányzene
hazai népnezelés és kultúra nagy mun '• tanfelügyelője, hálaadó miséi mondván, mellett néhány óráig vígan eltársalog- .
kájába való beleillesztésén. S ezek közt I már 9 órakor a vármegyeháza nagy- ván, estefelé a sok száz tanitó és
szivem s főpásztori szeretetem egész ' terme zsúfolásig megtellett. Barabás tanítónő eloszlott a szélrózsa minden
melegével üdvözlöm Tekintetes Urasá j György elnök mindenekelőtt fülolvas- irányában.
godat, mint az Egyesületnek bölcsőjétől J tattá a püspöki leiratot, amelynek hangja.
kezdve lelkesedéssel vezető elnökéi; | tartalma a tanítóságot ki-kítörő öröm, mert meg vagyok győződve arról, hogy nyilvánításra és hatalmas éljenzésre ra
az Egyesülei fönnállásában és negyed gadta. Ezután Horváth István prépost
százados működésének sikereiben az kanonok, a vármegyei életben is ked
Halálozás. Súlyos csapást mért a vég
oroszlánrész Isten kegyelméből Tekinte velt és kiváló szónoklatairól ismert fő
zet Dénes Zsigmondra, a helybeli máv. fűtő
tes Uraságogat illeti.
pap emelkedett szólásra és intézett háznak hosszabb időn át volt főnőkére: neje,
szép beszédet a jelenvoltakhoz, aki az született Beck Mariska folyó hó 14-én, dél
Szálljon vissza az áldás Isten ke
egyesület megalakításában és 25 éves után 3 órakor hosszú szenvedés után jobbzéből Tekintetes Uraságodra s mindéletében maga is megszakítás nélkül létre szenderült. A megboldogultnak halál
résztvett. A lelkes ellenzéssel fogadott hírét megdöbbenő hatással vették mindazok,
akik a rokonszenves urinőt ismerték váro
adom. Másnak, idegennek nincsen semmi jussa beszéd után Barabás György mondotta
sunkban s mély részvéttel vannak a férj
hozzá A boldogságot ő fogja megteremteni el mégnyitó beszédét, hálát adva az
iránt, mint akiről tudták, hogy nejét imádásig
és én fogom ragyogó tisztán megtartani. isteni Gondviselésnek, hogy őt abban a
szerető jyengédséggel szokta volt elhalmozni.
Olyan lesz az, mint a tiszta tükör. Sohasem
ritka " szerencsében részesítette, hogy
Áthelyezel.
Kovács
Vilmos máv.
lesz foltja, karcolása. A porszemtől is meg
mint az elmúlt negyedszázad minden pályafelvigyázót, aki 18 év ót végezte szol
óvom és belelehelem a lelkem, hogy őrökre
is gálatát állomásunkon, a szombathelyi üzlet
az enyém legyen . . . Elhiszed, hogy nem évében, ugy a jelen közgyűlésen
bizalmáből meggyöngült vezetőség szolgálati érdekből Felsőeőr állo
vágyom semmi m á s után? Nem lehet azt tagtársainak
megszerezni kincsekért sem . . . És aki meg testi-lelki erővel ugyan, de még mindig másra helyezte át.
szerezte, az a szive és a lelke árán jutott lángoló szeretettel és lelkesedéssel el
TanitÓTálaiZtáS. Kissomlyón e hó 13-án
hozzá. Milyen kicsi ár olyan nagy boldog telve viselheti az elnöki tisztséget. Be volt a kántortanító-választás, amikor—amint
ságért! Latod, te, te majd szívesen cserélnél
széde folyamán a jubiláló egyesület már előre is jeleztük — Papp Károlyt v á 
bárkivei, akinek drágább ékszerei, elegánsabb
25 éves múltját vázolta és annak tör lasztották meg egyhangúlag. Sok szerencsét "
ruhái, fényesebb zsurjai lesznek .". . de é n !
és kitartást az uj állásban..
látod, én soha, soha nem cserélnék senkivel. ténetéből érdekes adatokat és eseménye
Ellenőrzési szemlék. A honvédelmi
Nézd, ez a könny is a boldogság könnye . . . ket sorolt föl. :
miniszter redelete értelmében a katonai és
E g y e s ü l e t bölcsőjénél

s ez időtől Togva | azokra, akik

Egyesületünket

folytonos, é b e r figyelemmel kisértem é s , k ö z r e m ű k ö d é s ü k k e l

eredményes

hathatós
niun-

HÍREK.

ide hullott a kezemre, olyan meleg és ugy
melegít . . .
A másiknak is hullott szeméből egy
könnycsepp a kezére, de az ugy égetett . . .
Az nem a boldogság könnye volt!

honvédellenőrzési

szemlék az idén sem

fog

Sorra került Meskó Pálnak, az nak megtartatni, ellenben a népfelkelési szemle
országos magyar gazdaszövetség titka- i meg lesz. Ez utóbbi Pápóczon veszi kezdetét
rának hatalmas beszéde, aki a gazda- J okt. 7-vel. Városunkban a népfelkelők szem
léjét október 9-én, Jánosházán pedig 11-én
körök céljáról és szervezéséről adott > tartják iueg.

Tory-téglagyárban, Celldömölkön
1000 drb tégl? 15 forint.
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• Ingyen és bérmentve' küldi minden
szőlő- és kert birtokosnak a kiadó — ki czirányban hozzá fordul — a .Szőlő- és
Gyümölcstermelők Dtmutatóját*. E művecske
foglalkozik az ujiranyu szőlőtelepítéssel, hasz
nos utasításokat közöl az oltványok és vesszők
helyes ültetéséről; ismerteti a legjobb szőlő
és gyümölcsfajtákat: ezek beszerzésére a leg
jobb és legmegbízhatóbb forrást nevezi meg.
A művecske már megjelent. Egy szőlő- es
kertbirtokos se mulassza el, hogy ezt a nélkülöztretetleft-tanáesadót. ne-kérje—Mór-<iyula |
és Társa szólönltvány és faiskola-telepéről,
Celldömölkről, melyet a cég ingyen és bér
mentve küld.
•——
' P i p á i diákok Tarosunkban. A pápai
református főgimnázium növendékei kirándu
lási aljakról, Sümegről f. hó 23-án, csütörtö
kön este 8 óra 22 perckor érkeznek váro
sunkba és éjjel 12 óra 28 perckor fognak
tovább indulni Pápára. Itt tartózkodási idejük
— alatt Juray bátyánk szállójába fognak vo
nulni az ez alkalomra készitett Ízletes va
csorájukat elkölteni.
Bleirot Budapesten.— A LaJIanche.
csatorna merész átrepülöje, a világ összes
arnoautáinak ünnepeltje, Blériot Félix jövő
hó közepén Budapestre utazik és olt a Vér
mezőn a szegénysorsu tüdőbetegek emberba
ráti alapjának gyarapítására felrepül. Az első
hírre szokatlan nagy érdeklődés mutatkozik
és ebben az érdeklődésben természetesen vá. rosunk és vármegyénk intelligens közönsége
is részt vesz és bizonyos, hogy október 17-en,
amikor a fölszállás napja van, városunkból és
megyénkből igen sokan lesznek Budapesten.
Az ünnepelt francia Párizsból egyenesen
Budapestre utazik. Tartózkodása három napra
van tervezve. Budapesten tartózkodása alatt
Blériot a Vigadóban felolvasást js fog tartani
és ugyancsak kisebb belépti-dij mellett lehet
majd meglátni a feltalálónak subtilis aeroplánját, melylyel eredetileg a rheimsi repülő
versenyeken is részt vetL Fővárosi tudósítónk
azt az ígéretet teszi, hogy Blériot budapesti
tartózkodásáról hosszasabban fog lapunkban
beszámolni, amit örömmel adunk hírül olva• sóinknak.
Polgár főtanitó nyugdíjba megy. Meg
bízható helyről értesítenek bennünket arról,
hogy Polgár főtanitó Jánosházán 43 évi tani-

a» oldal
• Géza meg a tárogató. A magyar ci
gánynak is haladni kell a korral. Ks mert
mint minden másban, a cigánynak is kell a
divatot követnie, no meg hát kultiválni a —
magyar érzelmeket. .Ma már minden tisztes
séges; jóravaló zenekarnak meg van a maga
tárogatója, miért ne legyen a celii első cigány
zenekarnak is? Utóvégre is nemcsak hegedű
szó mellett lehel mulatni, néha találkozik
kuruc busmagrar i mai fekete sárga világban,
aki ugy szereti, ha a cigányok tárogatóval
fújják ki zsebéből a pénzt. tzert hat (iézaéknak tárogató kell; talán a laté szaporáb
ban folyik a tálcába. Ezért kell hát a táro
gató, a tárogatóra pedig a pénz. Pénz pedig
ugy lesz, ha kimuzsikálják előbb zsebünkből,
azután majd a mi pénzünkön vett tárogatóval
lógják kidudálni. Gézáék tehát, mint a plakát
szól, a lárogaló céljaira zeneestélyt rendez
nek a Koronában. Kívánjuk, hogy tervük
sikerüljön, de hogy az ily módon szerzendő
tárogatóba mikor fognak belefújni, az m á r
kérdés dolga. Tudvalevő, hogy közönségünk
áldozatkészsége az ilyesmit előre el szokta
— fújni.
•
.
Megkaptuk a -Kossuth Lajos azt
izente- cimü képet, a Kossuth-Muzeum azun
diszes kiadványának egy példányát, mely must
szerkesztőségünk (kiadóhivatalunk) helyiségémegtekinthető. A rámástul 130/170 cm. nagy
ságú, meglepően sikerült kép Pataki László
remek festménye és azt az emlékezetes jele
netet ábrázolja, mikor Kossuth Lajos gyújtó
szavára 1818-ban Cegléd körül egy nap alatt
nyolcezer ember — öreg, ifjú — gyűlt össze
és fogott fegyvert a haza védelmére: Azt
hisszük, aki megnézi e képet, láttára meg
dobban a szive es elhatározza, hogy Kossuth
Lajosnak, a legnagyobb magyarnak emléke
iránt siessen hálás kegzelefét leróni az el
pusztulás veszélyének széléu álló Kossulhmuzeum támogatásával eme diszes kép meg
vásárlása utján. Hatóságok, egye-Uletek, tár
saskörök, magánosok a minden j o hazafias
érzésű ember, mindannyian olykép róhatjuk
le legjobban hazafias kötelességüket, háláju
kat a legnagyobb hazafi emléke iránt, ha
ezen kép megvásárlásával a Kossuth-muzeumot támogatják. A képre vonatkozó megren
delések szerkesztőségünkhöz és kiadóhivata
lunkhoz küldendők be. A kép ára nagyon dí
szes keretben lqO korona és megrendelhető
5 koronás havi részletekre is.

Öngyilkossági kísérlet. Vájjon hol
nyílik a virág? A felelet könnyűnek látszik :
a kertben. Nézzük csak nagyobb városok ertóskodása után n y u g d i j a z u t á s ^ á n t m e g t e r a ~ [ - | r ^ é n 7 " á z ö k virágözönben U3znak. Vagy n é 
a kellő lépéseket, 1-akását legközelebb Bpestre hol falak tetején a virágok nem-e virágos
teszi át.
mező képét mutatják? Tehát a virágok nem
Magyarországi Anarkisták. Ezeknek a csak a kertben, mezőkön, hanem a falakon,
tévútra vezetett embereknek pártja fogyóban erkélyeken, sőt — mint esetünk mutatja —
van. Kitűnt az Budapesten Szent István király a háztetőn is virit, Igy nyílott ki a szerelem
napján, mert még a kongresrusuk sem sike virága Major József helybeli cserepeslegeny
rült. A szervezetek
tagjai igen szegény szivében is, miközben a cseréplapokat illesz
munkásemberek, akik az agitációs költségeket telte a tető lécire. Szomorú dalait mikor ott
sem tudják előteremteni, ügy látszik, a .Tár lenn énekelte, mindenki tudhatta, hogy sze
sadalmi forradalom, cimü pártlapjukat sem relmes szívből fakad s hogy szivének meleg
lesznek képesek fönntartani. De hát minek is ágyában a szerelem virágát ápolgatja. Ez a
kellene Magyarországbán azanarkisla elveket virág azonban gyorsan hervadt el, más va
terjesztenie Magyar ember .OriáWttságra, füg
laki szakasztotta le. Folytatása már aztán
getlenségre törekszik, de nyílt homlokkal küzd
ismeretes : Megszűnt a dal, utolsó aktordját
igazaiért Nem mitulen j ó , ami küllőidről
egy revolverdurranás zárta be. A szerelmes
jön, sőt egyik-másik eszme és élv veszedel
legény főbelötle magát Meggondolatlan tet
mes is.
tét f. hó 14-én reggel .7 órakor, követte el a
Heghalt egy babszemtől. Remport
vásártéren, de célját még sem érte el. A
Róza, Erítődy gróf egyik cselédjének 8 hóna
pos kis leánykáju f. hó 15-én babbal játsza golyó egyik szemét lőtte ki és szemüregében
dozott, miközben abból egy szemet lenyelt. A fennakadt. Saját lábán ment be a kórházba,
babszem azonban torkán akadt és a szeren ahol most ápolás alatt van.
csétlen kis teremtés meghalt.
Járvány. Kemenessömjén és Vünöczk
Tüz. Magyargeucsen Háczky Sándor | községekben a mult hét folyamán tiluszmeg-,
„gverme f. hó lü-án leégett.
"•' betegedések fordultak elő.

Gyújtogató villám. A szerdai esőzés
— tudvalevő — nagy zivatarral, menydörgéssel és villámlással érkezett hozzánk. Bár
városunkat a szerencsétlenség kikerülte, a
környékben azonban több helyen lecsapott a
villám, nagy károkat okozva egyeseknek. Igy
"Kemenesmagasibah
felgyújtotta
Berzsenyi
Jenő helybeli ügyvéd pajtáját, melyben Löwi
MahEr takarmánya volt elhelyezve. A kár 1000
korona, melyazunban biztosítás révén megtérül. Ugyanott Horváth István és Sándor
házába is belecsapott, de nagyobb kárt nem
okozolL Veszedelmesebb volt azonban egy
harmadik eset, melynek áldozata is van. Egy
mezei munkásember kaszáját kalapálta épen,
midőn a villám a kaszába ütött és súlyosan
megsebesítette a munka.-1, ki most élet-halál
gőzölt lebeg.
'
A szederfák összeírása. A földmrvelésügyi kormány felhívta a vármegyéket,
| hogy, a vármegye területén irják össze aszederfákat és tegyenek jelentést azok állapotá
ról. A selyemtermelés fejlesztése érdekében
a földmivelésügyi miniszter állandóan sürgeti
a községeket, hogy minél több szederfát i n 
tessenek.

Mézédes csemegeszőlő, saszella
és muskotály nemes fajok, postakosaranként 2 K 80 f, métennázsánként
kosarastul 42 K, vérpiros paradicsom
métennázsánként 20 K elóleg* bekül
déssel, őszi duránci barackot (befőzésre
remek példányok) postakosaranként 3 K
40 f, császár- és szegfü-körtél, rétes
és csemege-almát 2 K 20 f, házilag
főzött valódi baracklekvárnak kgr.-jit,
amig a készlet tart. 2 K 40 f, kis üs
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
nak 5 kgr-os domyonnal felelősség
mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja
GyOmölcskivitel Csongrádról.

Hirdetéseket
l a t r a i á kiadóhivatal.

8RCS8HPFKB9Liliomtej-ssappan.
Legenyhébb szappan bőrápolásra és
pattanások ellen.
m»

MINDENÜTT KAPHATÓ.

« •

Kurtz Gyula
ajánlja kitűnő zongoráit.
IlTánatraJutányos áron ö l c s ö n ö z ,
JaTit és h a n g o l
zongorát
és
fianinot

Pápa, Főtér.
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KEMENESALJA

4. oldal.
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Egy jobb házból való

Bor-spjtók.
Gyümölcs -sajtók

tanoncul

javított kettős áttételű szerkezettel, kézi

felvételik

sz ö l ö - z u z ó k ,
szölö-morzsolók,

GAYER GYULA cégnél.

Az

összes

iskolákban

erőre

reteszzárral ellátva.

használandó

ANKÖNYVEK

Gyümölcs-zuzók

iró- és rajzszerek, nagy
_

r a k t á r a

legújabb, legtartósabb, valamint a legjobb minőségben, ezen
kívül különféTeTtakarmány készítő gépek, szecskavágók, répavágók, darálók, takarmány fűllesztők. valamint járgányok és ^Jj
közlőmüvek.
Központi elárusító iroda

Milichar Ferenc,
Bacher Rudolf

Eisenschimmel Ferenc
és Társa

DINKGREVE NÁNDOR

gazd. gépgyára és vasöntödéjéből.

könyv- és papirkereskedése

megbízható képviselők és v i szootelárnsítók kerestetnek.

Bécs m / 2 Lowengasse 37.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Czelldömölk.
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Ha férfi-, fiu- és gyermekruhákat akar be
szerezni, ne sajnálja a fáradságot Pápára, ott
Altmann Bernát az „Angol Divat"-hoz czimzett
Kossuth Lajos-utcza 9-ik szám alatti

Pápa,

nngy íérfl-rnha áruházában
fáradsága meg lesz fizetve, mert sehol a vilá
gon nem szerezhet be előnyösebben mint ott
férfi-, fiu- és gyermek-ruhákat, felöltőt, gallért, téli
kabátokat, utazó- és városi bundákat, lábzsákokat.

Készen, valamint mérték szerint!
Óriási raktár!

Művészies szabás!

Nyomatott Dinkgreve Nándor villameröre berendezett könyvnyomdájában Celldömölk

