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hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Magyar népegyetemekről,
melyek nincsenek
Irta : Ispánovits Sándor.

Modern állam, aminő Magyaror
szág is, amely a választójog kiterjesz
tésével majdan a lakosság nagyobb
rétegét vonja be a kormányzásba, kény
telen arról is gondoskodni, hogy az ahhoz
megkívántató műveltséget lehetőleg a
nép összessége elsajátíthassa. Nemze
tünk jövője attól függ, miként sikerül
népünk millióit a kultúra vívmányaival
megismertetni és annak áldásaiban ré
szesíteni. Ha nemzeti közjólétet akarunk,
akkor a mintegy 1 m i l l i ó birtokosból,
iparosból álló néposztály kultúrájáról is
komolyan kell gondoskodnunk. Sietnünk
kell ezen gazdaközönségünk körében
minél több oly müveit embert képezni,
kiket aztán szellemi javak birtokában
sam izgatásokkal, sem egyéb kecsegte
tésekkel nem lehet oly könnyen félre
vezetni.
Biztató jelenség, hogy napjainkban
már több vagyonos parasztgazda van,
ki fiának nagyobbfoku kiképeztetését
óhajtja, de nem teheti, mert még eddig
az" erré'megfelelő továbbképző tanfolyam
vagy intézet hiányzik. A gimnázium, a
reál- és polgári iskola épen nem erre
a célra valók. A földmives iskolák pe
dig elvesztették eredeti rendeltetésüket.
Nem más ez, mint ispánképző, hol a
bizonyítvány elnyerése a főcél.
Csakis rendszeres iskolai oktatás
által remélhetjük legbiztosabban és leg
alaposabban a fenti célokat elérni. S
-pedig a r n é j r m a g a s a b b értelmi-képzését
az elemi népiskolai tanfolyamon kivül
már magasabb tanintézetekben lehet és
kell végezni. Akkor is csak ugy, ha a
növendékeket oly korban hívjuk össze,
midőn azok munkáját szüleik még in
kább nélkülözhetik, — ha nem foglal
jak le teljes egy évi idejüket, — ha a
növendékek az elemi, vagy általában
az előző tanfolyam bevégzése után minél
előbb elkezdik ismét a tanulást, ugy,
hogy a két tanfolyam k ö z t - n e legyen
hosszú iskolázatlanul eltöltött idő.

Legjobb tudásom, külföldön szer
zett tapasztalataim alapján bizton me
rem állítani, hogy a népgazdaközönsé
get nem- a mostani középiskoláinkkal,
hanem csakis a népegyetemekkel lehet
megközelíteni.
A legtöbb nemzet felismerte már
a népegyetemi intézmény nagy horderejét. Sietlek az eszmét megvalósítani
s az eredmény a nép műveltségét, szel
lemi és anyagi elöhaladását illetőleg
feltűnően szembetűnő.. Igy van ez mind
a z o n országokban, ahol a népegyeteme
ket már felállították. Dániából indnlt
ki az eszme, amit csakhamar átvettek
a finnek, a svédek, majd az angolok
és az amerikaiak, legújabban pedig a
németek és az oroszos próbálkoznak a
népegyetemek szervezésével.
Csak még Magyarországon nem
volt felállításukról szó. Pedig már nem
is kell kísérleteznünk, csak utánoznunk
a külföldön annyira bevált intézményt.
Bár erősen hangsúlyozom, hogyha va
lamit a külföldtől átveszünk, azt első
sorban át kell alakitanunk a hazai vi
szonyokhoz. Vonatkozik ez különösen a
népegyetemre, melynek felette magyar,
nemzeti iskolának kell lenni.
A népegyetemet végzett kisgazdák
lesznek vezetői a szövetkezeteknek és
mindazon intézményeknek, melyeknek
célja a népjólétet előmozdítani. Igy
népünk felszabadul lassankint minden
idegen szellemi befolyás alól, megelé
gedetten él, miáltal boldog lesz s általa
boldog lesz az ország is!
Aki lelkén viseli a magyar nép
jólétét s érette áldozatot is akar hozni,
annak komolyan kell foglalkozni a gaz
daközönség művelődésének előbbvitelén.
Különösön fontos szerep jut e tekintet
ben a sajtónak, főként a kultnr és a
paedagógiai lapoknak, hogy a társadalom
és az illetékes körök érdeklődését és
pártfogását megnyerve, a sok középis
kola helyett egy-egy népegyetem felállí
tását szorgalmazzák.
Kultúra.

Krónika.
Sipului, az OrOkké vidám Rákosi Viktor
az ötletes, okos és a kedves, találó élcekböl
kifogyhatatlan aranyos-tollu magyar író, mait
vasárnap a Budapesti Hírlapban a vonal
alatt heti krónikát irt, melyben megemlékezik
Polónyi Géza legújabb szerepeléséröl is és
azt állítja róla, hogy ő robbantotta szét a
koalíciót. .Veszedelmes, ember, úgymond, s
arra az ügyre nézve a legveszedelmesebb,
amelyet pártfogol.. — .Nem szeretném el
lenségemnek, de barátomnak se, folytatja
Sipulus, — legjobb ha kellő távolságból sze
retjük vagy gyűlöljük egymást, ez nekem
mindegy.. És hogy a szög fejére még egyet
üssön, Sipulus egy adomái beszél el, amelyet
valaki a héten a képviselőház folyosóján
mesélt, amint következik:
Rekkenő nyári melegben a tanító belép
a falusi lőszeresnek boltjába. A hűvös bol
tocskában ott Olt a kereskedő, teljes Ádám
kosztümben, -ugy, ahogy a világra jött, csak
egy fényes cilinder van a fejen. A tanító
összecsapja a kezét.
— Ugyan, Krausz ur, hogy Ölhet maga
igy a boltjában ?
— A meleg miatt, kedves tanító nr.
Nem bírom másképp.
— Jó, de hát hogyha bejön valaki a
boltba?
- - Dehogy jön, dehogy jön, ilyen nyári
délutánokon egy lélek se nyit be. Ki van
zárva, olyan nincs, az nem létezik.
— Jó, dehát mért visel cilindert?
— Miért? Tudja . . .hátha mégis be
nyit valaki.
Tessék, - kérem, ezt applikálni: itt 01
Polónyi nyakig mezítláb, a politika boltjában
és ellenségei hiába próbálják, nem tudják
megcsípni, mert minden eshetőségre — egy
cilinder mindig van a fején.
Ugyan ö, a széles látókörű magyar iró,
a gyalázatos pornográfiának ( = trágár iro
dalomnak) is eröskarn ostorozója, mondja,
hogy a francia könyvpiacon m á r olyan
könyvek jelennek meg és olyan fölfogás kezd
nyilvánulni a franciák egyes lapjaiban, ami
nőket azelőtt csak az erkölcséről híres Né
metországban találtunk. A párisi sajtóban is
egyre jobban terjed az a fölfogás, hogy a

lapok hivatása nem a kokott-budoárok pi
kantériáinak ( = ledér nők öltöző-szobájában

látható, érzéki vonatkozása- dolgoknak) szel
lőztetése, hanem hűséges és becsületes refe

rálta a világ összes eseményeiről A buevárdIspnk ( = utcai szennylapok) hatalma, éa
népszerűsége, mondja Sipulus, határozottan
hanyatlani kezd. Klámulva olvasta a héten a
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A/íiíiti
cimü lapban,Uitam- Gohier híres
franci hírlapíró cikkét Drbain Gohier valóban
megszivelni való igazságokat ir:
A modern irodalom termékei fölött tart
szemlét s egyenesen megdöbben tóIOk.
A legnagyobb botránynak tartja a mo
dern irók rokonszénvét szeretetét és elnézését
a bűn iránt. A régi színpadon minden bon
magában hordozta büntetését Ez a fölfogás
ma márttflsklA modem színpad azt hirdeti,
hogy a szenvedély sohse lehet bűnös. S a bon
mindig menthető, A becsületes emberek vagy
ostobák, vagy képmutatók, a gazemberek
pedid nemcsak intelligensebbek, de erénye
sebbek is. mint a jók. Képzelhető, hogy ezzel
a tanítással, hogy megmérgezik az ifjúság
fogékcny lelkét, mely különösen a színpadról
jövő erős hatások elől nem tud elzárkózni. S
milyen k ö n n y ű elbuknia, hogy ha ez az uj
morál foglalja el szivében a helyet
Mi lehet ez ellen a segítség, azt Drbain
Gohier se tudja megmondani. Egy nagyon'
bizonytalan tanácsot ad, melylyet ugy for
muláz, hogy itt csak a szülei szigorúság segít, j
De mit várhatunk az olyan szüléktől, a kik >
maguk is ilyen irodalmon nevelkedtek fel, s
a kiket gyermekeik iránt való majomszeretele
oly elnézőkké tesz, hogy ezzel egyenesen
vesztüket készítik elő. Szótalanul tűrik, hogy
olyan lapok járjanak hozzájuk és olyan
könyvek kerüljenek a család asztalára, melyek
valósággal magmérgezik gyermekeik puha
lelkét És ezek az ostoba szülék, ott a kezük
ügyében eltűrik azokat a k ö n y v e k e k és lapo
kat, a melyek hemzsegnek a prostituáltak
szentimentális történeteitől, a házasságtörő
drámáktól, a pronografikus novelláktól és az
erotikus tárcáktól.

Hanem — úgymond Gohier — ezekre
a szerencsétlen szülékre egy rettenetes bűn
hődés vár: a kedves, egyetlen, hónszeretett
leány olyan férjet kap, vagyis a boldogtalan
anya olyan vőt kap, a minővé 6 maga a
fiát hagyta zülleni.

S igy része van neki is

abban, hogy leánya boldogtalanná lett

Versek.
Irta: a. laaé.

Tarw.

.

A kertekben szellő-csókoktól
Most nyíl' sziromba a sok virág.
Menyasszony — leplét szüzien, tisztán
Most ölti föl a dus jázminág.
Muzsikás, pazar orgona lombja
Lágyan mesélve föléd hajol . . .
. . . Valaki érted sir valahol . . .
Valahol . . . Arra májusi szellő
Nem cirógatja a szirmokat . . .
Imbolygó pára a nap elé' bus,
Sötétes fátyolt huz, vonogat,
Piheg a csend ott, fáradt az élet . . .
Lomhán keringnek mély sóhajok . . .
. . . Valakit én ott hívogatok

Vergődés.
Nézd csak, hogy' hull a virág, a rózsa .
Nézz a szemembe! Én félek . . . félek.
Oh! ha lehullnak a rőt szirmok mind,
Oh ! ha borús lesz és bus az élet!

TrtmrTrT—

S néma ajkunkon
Nézz a szemembe Féltlek téged
Ködbe bujdokló.niessze utunkról
HomáiyoSjSölét, nagy árny borong . . . int
Zárd le pauaszló ajkam egy csókkal . .
""Jaj ! mégis itt benn megrendül a hit.
Mesélj kacajos, vidám meséket.
Hogy nem vesztek el schsem Valakit.
Beszéded legyen lágy altatódal . . .
Higyjem valónak halkult szavaid

Keresztjáro napok. A mult hétfőn,
kedden és szerdán voltak a kath. egyházban
szokásos köuyörgő, engesztelő napok, mely
alkalommal nálunk is megvoltak a körmene
tek: első napon a kálváriára, második napon
á temető-kápolnába, harmadik napon — az
esős idő miatt — a templomban tartatott a
Oh! hogy ne lássam, mit nuTVToz5ar*-^öraae^
ságon kívül hívek is nagy számmal vettek részt.
Mint jön az árny . . . mily sötét az élet..
Bánlfy Dezső báró meghalt A ma
gyar államférfiak sorából megint kidőlt egy
Magdolna.
jelentékeny ember: Bánffy Dez-ő báró, Ma
gyarországnak négy éven tul miniszterelnöke
Magdolna megtért bűnét bevallva.
es a magyar nemzeti állameszme efyik leg
derekabb képviselője. Mély megilletődéssel fo
Magdolnám — édes — én megbocsátok.
gadtuk a szomorú hirt Tudtuk, hogy nagy
A könnyeidtől megtisztult lelked
beteg s m e g m e n t é s e alig remélhető. Csak ő
Ajkamról többé nem ér vád, átok . . .
bízott kitartóan saját szívós életerejében, ke
Magdolnám — édes — én megbocsátok.
mény szervezetében, vasakaratában. A harc
véget ért. A. erős lélek elszállt a kemény
testből, mely ott pihen a koporsóban. A hőst
Vergődő lelkem újra tiéd lesz.
koszorú illeti meg, a hazafit gyászoló szivünk
Szomorúságom átölel újra:
könyhullatása.
Nem a le bűnöd, hogy lelked hamvát
Ostffy Lajos a knltuszvitában. Azok
Valaki céda ajka lefújta . . .
a választók, akik országgyűlési képviselőnk
Szomorúságom átölel újra.
veleszületett rátermettségét és tehetségét annak
idején pártszempontból sokáig tendentiósusan
De sirj csak, sirj csak! Zokogok én is.
Lásd: ez a bánat fűz össze bennünk.
kétségbevonták és pessimisztikusan ítélték
Aki ezt tette, meg ne átkozzuk.
meg, lassanként akaratlanul is rájönnek téIgy kellett nekünk egymásra lelnünk.
I védésükre és kénytelenek lesznek elismerni,
Ez a bui végzet fii/, össze bennünk.
| hogy a prograrambe szed ben megnyilvánult
l szónoki képesség nem csupán látszat volt
{ Képviselőnk ujabban is. f. hő 23-án nagyDal két alkonyatról.
j hatású beszédével' adta tanújelét általános
Emlékszel-e? Az alkony árnya
, szakszerűség-nek s annak is, hogy őt nem a
Halkan szűrődött a szobába . . .
• fővárosi élet vonzza Budapestre, hanem a
Ránk borult az őszi sötétnek
I politikai téren való munkálkodás s a kticdeCirógató, lágy fátyola . . .
leni az általános jólétárt.
Csend. Csak a bus árnyak regéltek . .
Iskolalátogatás. Greisinger Ottó ipar
Akkor fogadtuk meg: soha
oktatási szakfelügyelő mult kedden meglátogatta
a helybeli ipariskolát, hol is a tapasztaltak
Emlékszel-e? A sűrű fáknak
felett megelégedését fejezte ki. A szakfelügyelő
Dus lombjai virágban álltak . . .
az e.ti vonattal utazott vissza székhelyére,
Lilaszegélyű volt az égbolt,
Szombathelyre.
Alom ringott a lelkeken;
Dj taninő. özr. dr. Havassy Béláné
De az enyémben borús éj volt:
leánya Gabi f. hó 22-én az angol kisasszonyok
Másnak meséltél, nem nekem .
felső nép és polgári iskolai tanítóképző inté
zetében a nyelv és történettudományi szakra
Csillagsngáros Bui este.
kitüntetéssel képesittetett
A czeUdömőlki vámdijszabályzat. A
D«Uiöv«g. Zenéjét atenite: Maez Sárika
kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy
Celldömölk község a május 31-én lejárt vámCsillagsugáros, csendes őszi este
dijsiabályzatát f. évi november 30-ig ideigle
Gyűrött párnámon ébren álmodom . . .
nesen alkalmazhatja.
Az édes álom nem borult szememre,
Lázas tüzpirban ég a homlokom.
A kereskedelemügyi miniszter ado
mánya. A kereskedelemügyi miniszter a
Kezem keblemre szorítom remegve,
jánosházai ipariskola részére 1000 K. segélyt
Hogy csitítgassam zajló szivemet . . .
engedélyezett
Egy név, egy édes név zsibong szivembe
Búcsúsok. A városunkba érkezni szokott
S elűzni onnan — érzem — nem lehet.
búcsúsok közül egyik legnagyobb, csoport a
móriaké. E csoport tegnap érkezett városunkba
Lehajtom fejem lehér vánkosomra.
s holnap reggelig maradnak itt.
Etzsibbadottan hunyom le szemem.
A helybeli r. kaik. és ág. h. ev. tanítók
Mig őt, az édest más keblére vonja
uj javadalmi jegyzőköoyvét mult kedden vette
Csak álmodnom szabad róla nekem.
lel Taká'ch Márton főszolgabíró hivatalában,
az erre illetékesek jelenlétében.
Mig ő remegőn más nyakát átfonja
Al ipartestület ma délután 2 órakor
S más csókja ég a, rózsaajkakon ;
a városháza tanácstermében közgyűlést tart.
Én ráborulva puha vánkosomra
Tekintve a sok fontos tárgyat, üdvös volna
Vesztett szerelmem fájón siratom . .
ha a tagok teljes számban megjelennének.

I

Szabályrendelet jóváhagyása. Kemenesmagasi község szabályrendeletét a belügyminiszter jóváhagyólag visszaküldte.

Részvénytársaság Szombathelyen

1911. június 1-én kezdi meg működését.
június
OrOk
ázató
nak a

Hymen. Gaál Sándor alsómesleri tanító
hó 6-án délután 4 órakor esküszik
hűséget Szabó Ilonka kisasszonynak,
László toiorcsi tanító tedves leányá
dömölki ev. templomban.

A Mozdonyvezetők Otthona alakuló

következe istentisztelet és a székfoglalás
sorrendje a következő : a) a főkántor és az
énekkar a 24. zsoltárt énekli; b) délesti ima,
az énekkar közreműködésével ; c) főtiszt, dr.
Neumann Ede nagykanizsai főrabbi urriak
beiktató szónoklata; d) főtiszt dr. Horovitz
József főrabbi urnák imája a frigyszekrény
előtt és székfoglaló- beszéde ; e) befejező ima
és dicsének, énekli a főkántor ée az énekkar;
f) Hymnus. 5. Az istenitisztelet után a főrabbi
a hitközség nagytermében küldöttségeket fogad.
6. Este pontban fél 9 órakor társas-vacsora
a Sabaria-szálló dísztermében.

mutat föl kellő sikert Igen á m : egy tanító
egy kis tanteremben 120—130 németajkú
gyereket tanít és még azt kívánják, hogy az
a százon fölül való sok gyerek irni, olvasni,
számolni stb megtanuljon — és magyarul
fizessen majd pótadót

. Vasipari kiállítás Budapesten. Fővá

közgyűlése. Városunk eme legfiatalabb, de
rosunk napról-napra gyarapodó közérdekű és
azért legagilisabb egylete ma, folyó hó 28-án
nagyfontosságú intézményei kőzött legújabban
délután 3 órakor tartja alakuló közgyűlését a
a vasipari kiállítás érdemel ügyeimet, melyet
m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség k i 
a napokban nyitott meg József főherceg a
küldöttjének jelenlétében.
városligeti iparcsarnokban. Tekintetbe véve
Uj napilap Szombathelyen. Június 1-én
Kerti mulatság. Hár jeleztük egy al az iparunk fejlődésének feltétlenül szükséges
egy uj napilap jelenik meg Szombathelyen kalommal, hogy a mozdonyvezetők is hajlan nagy horderejű voltát, érthető az a nagy
Hevesi Jenő ismert hírlapíró szerkesztésében.
A lap nyolc oldal terjedelmű, pártonkívüli dók egy nyári mulatságot részben a japán arányú várakozás, mellyel 'ugy az érintett,
park javára- rendezni, illetve áttáncolni. Nagy valamint az általánosan érdeklődő közönség
közlöny lesz.
Kertmegnyitás a Oriffben. Mészáros ban folynak már az előkészületek s bizton kiállítást figyelemmel kiséri. Napról-napra
János, a Griff szálló tulajdonosa pünkösd hét hisszük, hogy derék mozdonyvezetőinket vá különböző módon és különböző köntösben,
főjén rendezi kertmegnyitását, mely megis rosunk közönsége is támogatni fogja. Az elő de szálló igeként halljuk, hogy: >az - iparun
kat vigyük előre. € Alkalom van tehát most
métlése lesz ama kedélyes és fesztelen mu készítő bizottság ez uton is felkéri a kerti
meggyőződni róla, hogy a vasipar terén
latságoknak, melyek a mult években szoktak mulatság iránt érdeklődőket, különösen váro
sunk bájos hölgyeit, kiknek közreműködésére milyen eredményes munkát érleltek az utóbbi
lezajlani. A mulatság programmját az alábbi
különösen számítani kell, hogy a rendező esztendők. Fényes bizonyságot tesz erről a
akban közöljük; Bicikli-verseny d. u. 3 óra
bizottság megalakítása céljából f. hó 28-án, kiállítás terjedelmes volta,mely azonban még
kor, l-ső dij: egy zsebóra, 2 ik: dij két Oveg
vasárnap délután 5 órakor a Mozdonyvezetők nagyobb szabású volna, ha egy-egy sajnálatos
pezsgő, 3-ik dij: egy nagy üveg somlyai bor.
Czelldömölki Otthona helyiségében (Rákóczi távolmaradás nem tenné hiányossá. A motor
A. verseny kezdődik a Griff szálloda elől; út
szakmának egyik legkiválóbb
képvtselőjo:
ul 34.) megjelenni szíveskedjenek.
irány: Kemenesmihályfa, Sömjén, Rózsamajor
Kállai
Lajos Budapest, Gyár-utca
28.
Az
arató
katonák
szabadságolása.
F.
és vissza a Griff elé. A verseny menetét a
hó 18-án érkezett a vármegyéhez a honvé nincs a kiállításon képviselve, még pedig na
bizottság a levegőben párisi repülőgépen kö delmi miniszter leirata a közős hadseregbeli gyon is elfogadható indokolással. A cég
veti és ellenőrzi. — D. u. 4 órakor a zene legénységnek aratás idejére leendő szabadsá ugyanis nagy mértékben el van foglalva a
kezdete, Sárközi Géza zenekarával. — Tánc golása targyábanan. E szerint a közös had tömeges szállításokkal. A terep és a gyár a
kezdete tetszés szerinti időben. — Világposta, seregnek a földművelő és mezei munkás nagyfokú munka következtében egész kis
confetti és szerpentin-dobás, melynek jöve osztályhoz tartozó tényleges állományú le kiállitásszámba megy s a vidékről felránduló
génység 3 hétre leendő szabadságoltatását
delme a létesítendő japán-kert javára for- személyesen, díjtalanul kihallgatáson (rapport) gazdaközönség figyelmébe ajánljuk ezen lát
dittatik. A legtöbbet elárusító és legtöbbet kérheti.
ványosság megtekintését A gazdaközönségnek
kapó táncosnő értékes ajándékban részesül.
A magyar költészet legújabb iránya ! ugy is érdekében fekszik közelebbről rnegis— Este 7 órakor Mister Moni amerikai cim alatt legközelebb egy eredeti cikket fo | merni az ilyen dolgokat és csakis előnyére
ültetvényesnek eltávozása léghajón. — A ver gunk lapunkban megkezdeni, melyre m á r i lehet, ha olyan hírneves helyen szerzi tapasz
senyen bárki is résztvehet, aki a szálló tu most fölhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét t a l a t a i t , mint Kállai Lajos gyára s adandó
Társadalmi, közgazdasági és közigazgatási
lajdonosánál június hó ö-én déli 12 óráig irányú hetilapunk keretébe nagyon is bele J alkalommal ott szerez be egy motorcséplő
ebbeli szándékai bejelenti. A kertmegnyitáson való a műveltség ápolása és terjesztése. Sze t készletet, mert hiszen Kállai Lajos motorretjük a szép magyar költeményeket s az | cséplőkészletei az egész országban leghiremindenkit szívesen lát a tulajdonos.
A szombathelyi izraeliták ünnepe, « igazi költőket és tudjuk, hogy a költészet i sebbeknek vannak elismerve.
szombathelyi izr. hitközség újonnan választott ismerete a műveltséghez tartozik. Jövő szá
Iparvasut a Ság hegyére. A beresk.
főrabbiját, dr. Horovitz Józsefet ma iktatja munk a bevezetést közli, a hosszabb érteke
be székébe. A beiktatás fényes és ünnepies. zés többi részé azonban mind-mind érdeke miniszter Mittelmanu M. és Társa cég által
sebb
lesz.
a
Ságra
tervezett iparvasut építési munká
A sorrend a következő: 1. 1911. májúi hó
Aki magyar kenyeret eszik, tanuljon latainak sürgősségét megállapítván megengedte,
28-án d. e. 9 óra hat perckor a hitközség
küldötisege Dr. Sclileiffer Ede hitközségi meg és tudjon magyarul beszélni! Ezt mondta hogy a cég még a kártalanítási eljárás be
alelnök vezetése mellett a vármegye határ Laky Kristóf dr., császári és kir. kamarás, a fejezése előtt megkezdhesse a vasút építését
UJ gyár S á r v á r o t t . Sárvár nagyközség
széli állomásáig, Celldömölkig a főrabbi elé szombathelyi kir. törvényszék elnöke. Mert
utazik. 2. A pályaudvaron az érkező főrabbit mikor egy kőszegi fiatalember folyó hó 22-én nemsokára gyárvárossá fejlődik. Mint értesü
az elöljáróság és képviselőtestület élén Geist előtte a tárgykláson megjelenvén kijelentette, lünk, egy vállalkozó szövőgyárat szándékozik
Lajos hitközségi elnök, valamint a VIII. ke hogy nem tud magyarul: az elnök ur fölhá
rület elnöksége, a főrabbi nejét pedig az izr. borodott azon, hogy egy kőszegi -fiatalember, ott felállítani. Ha figyelembe vesszük, hogy
nőegylet választmányának élén Weiner Ká aki Szombathely tős-gyökeres magyar várostól az intézmények és gyárak létesítését az állam,
rolyra elnök üdvözlik és kocsikon a hitközség egy ugrásnyira lakik, nem tud magyarul be a megye, vagy az illető város részéről nyúj
házában levő lakására kisérik ; a lakás bejá szélni. Nagyon helyén volt a méltóságos ur tott szubvenciók vagy koncesaiók teszik lehe
ratánál az érkező főrabbit'és nejét hölgy bi megjegyzése, hogy bizony nincs rendin a tővé, azt kell következtetnünk, hogy Sárvár
zottság fogadja. 3. Délután háromnegyed 4 sajnálatos dolog és igen jól is tette, hogy egy
órakor az elöljáróság és képviselőtestület a t i s leckében részesítette agünsijnngermánnt. áldozatkészebb a mi városunknál.
A véres bicska. E hó 22-én este 9
hitközség nagytermében gyülekezik és a kül Hogy őméltósága a unitókat tette felelőssé e
döttségileg meghívott iktató és iktatatandó viszáe állapotok miatt, abban is van valami órakor az újtelepi Baross-utcában egy Ba
főrabbi urakkal pontban 4 érakor a templom A nemzetiségi vidékeken -a néptanítók sokat racskai Sándor nevfl legény megtámadta
főbejárata elé vonul. A templom főbejárata tudnak tenni, ha — ha — ha keirő támoga
Enesei "Károly festősegédet-ér- zsebkésével
előtt Rainer Ignác temlpomelOljáróeági -elnOk tásban részesülnek és van rá elég idejük.
fogadja a f 'rabba és a templomba kiséri; a Newetujvár mellett egy faluban Windisch megszúrta. Enesei sebe sutyo«. A támadó
bevonuláskor a ^főkántor és az énekkar a nevO tanítót a fölöttes hatóság azért akar tettét ittas fővel követte el. A járásbíróság
főrabbit üdvözlő éneikéi köszönti.4. Az ezután nyugdíjazni, mert a magyar nyelvben nem előtt fog számolni cselekedetéért
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amazon virtus ttlnt ki. Horváth Sándorné
átment a vele szemben lakú Szombathelyi
Józsefoéhoz, hogy megkérje töle azt a pénzt,
amelylyel félje maradt neki adós legénykori
kosztélvezetérL Erre előjött Szombathelyiné
anyja is, Perepatics Jáuosné s viribus unitis,
ogy elverték Horváthnét, hogy .felgyógyulása
7—8 napig fog tartani. A járásbíróság előtt
lesz az esetnek folytatása.
J á r v á n y . Keledről írják, hogy ott a
kanyaró járványszerüleg kezd fellépni.
Véres bucsu. Vönöczkön az áldozó
csütörtöki búcsúra össze szokott seregleni a
környékbeli ifjúság is, hogy a tánc művésze
tét el ne felejtsék egészen. E hó 25-én dél
után is járták a táncot, midőn Molnár József
és Pap József rötiöczki legények csúful visz~
•zaéltek a vendégszeretettel: Horváth János
gyarmat-majori legényt alaposan Összeszur
kálták. Az első híradás szerint Horváth a
helyszínen meghalt, de csakhamur meggyő
ződtek arról, hogj még él s, hogy sérüléseit
kiheveri. A vérengző legényeket feljelentetlék
a helybeli járásbíróságnál:
Mozi A hetek óta városunkban időző
mozgószinház-vállalat ma tartja utolsó elő
adását. Az e téren elért technikai sikerek
folytán az ország nagyobb városait részi
sorra. Tőlünk a vállalat már Sopronba "megy,
;ihol egy ujabb, a modem igényeket minden
irányban kielégítő és 2000 személyt befogadó,
páholyokkal ellátott- kolosszális. uj csarnok
várjál
, • ..
| ; . • ".
.
Vioinális nl helyreállítása. A e e l í d ó tnölk—miskei vicinális ut hl lyreállilisi költ- j
ségeihez az alispán 300korotiasegélyt utalt ki. !
Hogyan terjesztik a kulrarátí Bihar- ]
megye közigazgatási bizottsága nemrégiben |
elrendelte, hogy minden községben építsenek I
iskolát. A rendeletet el is küldték az isten i
háta mögötti kis olah falukba s a főszolgabirák mindent elkövettek; hogy a hazafias •
szándékú kulturakciö sikerét előmozdítsák, de |
a boldogi ' in kis községek keservesen föl- 1
jajdultak: ;,incs módjukban n rendeletet végre- I
hajtani. Must egész sereg lölebnezé* érkezei; !
. a közigazgatási bizottsághoz s ezekből az '
írásokból olyan adatok tfiunek elö, amelyek a ;
biharmegyei községek nyomorúságát meg_rá- ;
zóan sötét színekkel illusztrálják. Vércsorog |
képviselőtestülete kereken kijelenti, hogy nem !
tud i'k.'lal építeni, meri 200 százalék a köz
ség pótadója. Bélnwgymaros elű'járósága si- !
ralmas folebbezésbeu arra utal. hogy a lakos- !'
ság 250 százalék pótadó terhet viseli, de !
mar is megroppant a rettentő su!y alatt. Aközíég népe koldus B az éhínség fenyeget... j
Kgy másik község panaszolja, hogy n ,ép !
rongyokban jár, a járványok -a-4akosságot
megtizedelik s a pótadó tönkreteszi. Ismét
egy másik község lakossága 165 százalék I
pótadóval küzködjk . . . boldog, ha harapás I
kenyere van, nemhogy iskolát tudna építeni. !
így megy ez sorra: 100—150 százalék pót- |
adó, tehát az akció az oláh vidéken meg- |
törik. Hát bizony 100—150 'százalék pótadó
nem kultúrát jelei t, hanem nyomorúságot! j
De azért terjesztik a kultúrál. így például a ,
kormány megbízta Gaal Mózes tanárt, aki I
különben nagyon jeles pedagógus és kitűnő |
iró, hogy néhány városban tartson népszerű i
előadásokat, azaz: mondjon el összesen har- i
niinc szép mesét és erre volt az államnak
Ifi ezer koronája. Nem gavallér nemzet-e a
magyar? — Most meg oly törvényjavaslat
r

tanfelügyelőknek, mert
széles látókörű, magas tekintélyi
magasabb kvalifikációju urak tudnak csak —
legmagasabb kultúrát csinálni. Aztán meg
majd kineveznek egy sereg iskolalátogatót —
az oláh falukba is . . .

D i . C n . TMauriac, a párisi Hopital
du Midi orvosa irja: A természetes
F e r e n c J ó z s e f keserüvizet sokszor
rendelem s eddigi tapasztalataim szerint
hatása nagyon kedvező, ugy, hogy ez
a gyógyvíz a hashajtók között a legelső
helyek egyikét foglalja el. — Kapható
gyógytárakban és füszerkereskedésekben.
A szétküldési igazgatóság Budapesten.
Üzletáthelyezés. A .Titánia-gőzmosó
intézet üzlethelyiséget változtatott, ugyanis a
Kossuth Lajos-utcai bazárépületből a r. kath.
fiúiskola épületének löldszinti helyiségébe
költözött át. A "tisztítandó ruhanemüek átvé
tele, illetve a kiszolgálás ezentúl az utóbbi
helyen a »Komámasszony«-hoz címzett üzlet
ben türténiH.
Cirknaz. Az annyira kedvelt mozit egy
cirkusz váltja fel, a jelenleg Kőszegen működő
Pickaid-féle cirkusz, mely előadásait kedden
kezdi meg. A nyert előzetes informátió sze
rint elsőrendű, vállalat ez is, mely nagyszámú
személyzet, saját zenekar, idomított lovak és
állatok feleit rendelkezik.

Méhészeti

tanfolyam

a

dunántúli

tanítók részére. A pápai állami tanítókép
ző-intézet minta-méhesén 20 dunántúli nép
tanítónak a méhteuyésztésben történő kiképeztetése céljából f. évi július 10—27-ig
méhészeti tanfolyam lesz, amelyen a délelőtt
folyamán 8—12 óráig a gyakorlati inéhészkedésben, délután 2—5 óráig a kaptárkeszitésben nyernek a résztvevők oktatást, 5—6-ig
pedig elméleti előadás tartalik a méhészet
köréből. A felvett tanítók ágyneműn kívül
ingyen elszállásolást kapnak s ezen felül napi
3.korona segélyben részesülnek. A folyamod
ványokat a ni. kir. -Rlldmivelési miniszterhez
kell intézni, egy koronás bélyeggel eilálni és
a tanítók feletles hatosága utján június 20-ig
a íoUiuivelé.-i oi. kir. miniszterhez be',tildém.
A később beérkező folyamodványok figyelembe
nem vétetnek. A tanfolyamon való résztvevést
ajánljuk törekvő néptanítóink figyejméb

versek.
Irta: Harcéi.

Hajnalban.
Szerelmes vagyok egy szép virágba.
övé életem tündéri álma,
Övé szivemnek fájó sóhaja,
Mely ébredéskor ajkam elhagyja,
övé ábrándos egész nappalom;
Szüntelen csak ö róla zeng dalom,
Ha kis harang szól távol valahol,
Ha a csalogány édesen dalol,
Ha a kis patak játszi habjai
Lágy csevegését hallni zsongani,
Vagy tova szálló felhőket látom:
Egyre előttem örökzöld ágon, ,
Kiért szivem ég, drága virágom:
Szép arany-rózsa, fehér gyöngyvirág, —
Ártatlan lelked égi illatát
Áraszd csak felém! hogy azt felszíva
Hadd legyen lelkem angyali tiszta . . .
Arra is kérlek e nap hajnalán:
Pünkösdi rózsám! nézz mysolygva rám.

Bar tudnálak . . .
Bár tudnálak újra, visszavarázslani
Gyermeki napjaim ábrándos álmai!
Bár járhatnék én is azon rózsás uton,
Melynek virányain te lépdelsz kis húgom!
Bár csak leplezne be álmaim fátyola,
Melynél finomabbat nem szőttek még soha!
Hogy e fátyol téged még betakar, tudom,
S ezért vagy, mint angyal, oly bájos kis húgom.
Gyermeki álmaim jöjjetek hát vissza,
Szint, derűt hintsetek most is napjaimra,
Hogy én is víg legyek, mint a kis hugica.
Ti, lenge tündérek! szőjjetek uj fátyolt,
Melyet aranyossá boldogság varázsolt!
S leheljetek rám is, mim húgomra álmot!

Nyiló rózsához.
Angyalom, kis tubicám!
Hőn szeretlek téged!
Hát le gondolsz-e reám
Olykor-níha, vagy talán
Más tetszik már néked ?
Rózsa, piros rózsa vagy
S én szeretlek téged.
!

BCRSZEK
gyógy és üditöviz.
I A szénsavas
ásványvizek
K I R Á L Y A !
Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üditő és hűsítő
.ital a legelső minden vizek között.

Kapható: GAYER GYULA utóda
C Z E L L D Ö M Ö L K.

Kertem legszebb virága!
Hőn szeretlek téged!
Elnézlek óraszámra.
S lelkem ah! mi kéj járja:
Bájló kellem lényed.
Rózsa, piros rózsa vagy
S én szeretlek téged. Szépséged megismerem.
Hőn szeretlek téged!
Ó, mosolygva ints felém:
»Én a tied s te enyém*,
így oly szép az élet.
Rózsa, piros rózsa vagy
S én szeretlek téged.
~ . \

5. oldal.

KEMENESALJA

m. kir. államvasnti örás- ós ékszerész

Pápa.
Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó
éltszer»iirut,

áron mindennemű arany-, ezüst- és
valamint fali- és

z s e b ó r á k a t . Minden óra, mely

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Óriási készlet ezüst

evókészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.
Árajánlattal 6a választókkal a legn. készséggel szolgálok

AX/ALOD!

KAUCSUKSAROK
Keveset használt ven
déglői tűzhely
olcsón

K é s z l e t

i s !

Kendő? József esSchütz Gyula.

sir kör aktára

eladó.

Bővebbet a

f i z e t é s r e

Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában

kiadóhivatalban.

FIX

FIZETÉS

és magas jutalék mellett alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.
Hecht Bankház Részvénytársaság
BtnUpait, VI., Fereaelek-tere 6.

Az a
hölgy

ügy

egyszerű,

vala

m i n t modern, m ű v é s z i
kivitelű
ben

síremlékek

nagy

választék

aki az egészséges bőrápo
lással lorődili, főkép a pat
tanásokat eltüntetni, további
fehér arcszint éj puba bórt
szerezni óhajt, csak

Steokenpferd-lUitBite!szapfaaaal

NAGY P A L

(védjegy: vesszőparipa)
mossa magit

c z e l l d ö m ö l k i

Oyar: Bergminn k Co.
Tetieaea i'E.

f é r f i - d i v a t

t e r m e

Hollósy-tér, az apátsági mkhiskan

Darabja 80fillérértkapható
gyógytár, drogéria ét illat
szer-üzletben.

A budapesti szabászali tanfolyamon elsajátított legújabb
szerint készülnek a legkényesebb igény éknek is megfelelő

„ M - H - t r — Iapa megengedte! Hisz valódi
JilOBI-féle lattileattB-cigan-ttahüvelyek fa*
dobozokban!
jfe*
Vlcyalionl Csakis a .JACOBI. jelzéssel valódi!

szabás

u r i , papi, sport é s e g y e n r u h á k
jutányos árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

i>

szövetraktár áll rendelkezésre,
hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint

nagy

választékban

beszerezhetők.

• :
KEMELNESAJA

ketT lehetőleg összpontosíts* szükségleteinek
b e i i e n é s é t egy cégnél, mely einton védi
érdekeit legjobban.

K á l l a i LajOS

ELŐNYEI:
1. Nem kell ismeretlen cégekhez fordulnia.
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei.
3. Álla idó ncszek<>tuiesnél pontos és reális
kiszolgálást biztosit maginak,
é. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog
önt vevőjénes megtartani.
Síjét érdeke, hogy esak Ismert, előkelő oéget
Usitel|en meg bizslmávsl.

motorgyára

Budapest, VI. Gyár-utca 28.
szállítja t e l j e s j ó t á l l á s m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcséplö

készleteket

Salát érdekében kérjen m i n d e n g a z d a d i s z főárlapot, m e l y e t i n g y e n , b e m e n t r e küld a gyár,
_
,.
.
* a'
t K Á L L A I LAJOS hírneves motorgyári nemié-

Anfrecht és Goltschmied utóda

Fontos figyelmeztetés!

jjS Bj i l H . ai jgj fig

Elek és Társa r.-t.
Budapest IV. Károly-kőrnt 10. szám.
Kaphatok kényelmes havi lefizetésre, állandó
összeköttetésnél folyószámlára I s :
1. A magyar és német irodalom összes termékei 2. Képek. 3. Bőröndök és bőrön daruk, é.
Férfi fehérnemuek. 6. Látcsövek. 6. Kénykép
készülékek, felszerelések. 7 Vadáazfegyrerek,
pisztolyok, flóbf-rtek J-. CbinaeziUtáruk. 9. Csilláréa petróleumlámpák. 10. Rézbuforok. 11. Szőnye
gek. 12. Mindennemű hangszer.
Fenti 12 osztályunk Össze* cikkei eJsőrangn mi»
nőséguek és minden osztály cikkeiről külön *imerítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kiránt
' árjegyzt'-kct ingyen és bérmentve küldj k.
Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol
gáld, méltányos árak révén.
Minden felvüágositás&ai szívesen szolgálunk.

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!
Mint építés, vállalkozó, működésemet
vidékére

kiterjeszteni óhajtván, e célból

(Villanytelep-utcában)

egy

képesített

Sárvár

és

SAR\ÁR01T
építőmester

közreműködésével

m ű s z a k i irodát
E l s ő balatonmelléki

nyitottam.

vegylisztitó és

mü-ruhafestö intézet.
Vegyileg tisztit férfi, női és
gyermekruhákat és mindenféle
háztartási cikkeket gyönyörű
kivitelben, felelősség terhe mel
lett, jutányos árakért. Továbbá
fest minden színben tetszés
szerint, minta után egészben
kosztümöket minden széjjelfejlés nélkül, seífem blúzokat,
szövet ruhákat, gyász esetek
ben soron kívül festek 48 óra
alatt szép feketére

Vállalkozom

az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, Jutányos árak

és kedvező fizetési feltételekkel.
Kiváló tisztelettel :

Günsberger J . Jenő
építési vállalkozó.
Fa-

és cstelep :

Keményegerseeijen

Pontos kiszolgálás!
Szíves megbízást kér

Kapcsándy

György

KOVALD PÉTER ÉS F I A
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gözmosó-gyár

vegytisztító ós mü-ruhalestö

BUDAPEST, m , SZÖVETSÉG-ÜTCA 37. SZÁM.

Keszthely, Kisfalndy-ntca 4.
]

Czelldömölkön Német Márkus

Eladó
ardeni

6 éves

vöröses deres
B

fedező mén
Bővebb

CB. magas.)

értesítés

nyerhető

kiiáókivatalban.

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, nfli- és gyermekflltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegetcsipkeés végaruk, szőrmék stbiek. vegytisztitását és festését.

ügyszintén ágytollak tisztítását é s fehérnemuek mosását ls.

kiváló szép utódok Tannak n t á : a
(170.

Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé
vel — közvetlenül felkereshesse.

a

A nagyérdemii közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos arairól, szíves jóinoubuába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a "

Karaid Péter es fia (ég
Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyflzemO könyvnyomdájában, Celldömölkön.

