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tollát éti járandósággal, hogy a háromszá* 
frtnyiuj kiadásból minél kevesebb terheljo 
a ítéttág»*- Ig í ft- Kapuy űr is. A* 
laton fisesse meg neki! Ha náíndjárt csak 4 
frt volna ia a letett, tőkéjének a kamata, mi 
alt épen nem 'kevéseljük. Hiszen a napokban 
kaptam egy ssegŐSy köcsögtől, amely tem
plomot akar építeni, oly nemű kérelmet, hogy 
csak eyy levél-bélyeg árát kttldjem. Ők tud
ják, hogy, a szükséges alap igy ia összejön, 
ha minden katholikua megtesii kötelességét. 
És ami a legkülönösebb! A győrvidéki taní
tók egyesülete épen egy száz frtot adott a 
tanítók árvaházára. Azt hiszem nem. is na
gyobb megerőltetéssel adta, mint ft. Kapuy 
úr. a maga 100 írtját. Hégia — amannak a 
miniszter mondott köszönetét, emezt a  «Sop
ron“ szerkesztője tiszteli meg gúnyolódásaival. 
Istennek legyen bála! községünk nemes tö
rekvéseinek mindig voltak méltónyolói. Csakis 
ennek tulajdoníthatom, hogy maga 0  fel
sége a nagy tűz okozta kár enyhítésére 2000
frtot volt kegyes- küldeni. Még nem olvastam, Jakab, Heissler János, Hell Antal, Hofer
hogy ily kis községnek akkora összeget kül
dött volna. S hozzá már akkor, midőn 
még alázatos folyamodásunk el sem volt 
küldve. "Van község a vidékünkön, amely 
háromszor annyi lakos mellett, mint Osli 
községe, a. mai napig osak 'egy iskolát tart 
főn. Est Osli község is megtehette Volna, 
ha gyermekei neveltetését, szivén nem vi
selné. Mért nem gúnyolédott a «Sopron" 
szerkesztője azon izraelita polgártársunk 
fölött, aki az egyik község képviselő-testü
letében . nagylelkűen 5 ezer frtot ajánlott fel 
iskolai czélokra. És midőn a sok éljen föl- 
bpngsott, akkor tudódott ki, hogy tulajdon- 
képen- csak aközségi-pénztárból,-de -nem— a 
saját zsebjéből volt kész az Összeget meg
szavazni. Talán az fáj a «Sopronnak,“ hogy 
Osli község 84 szavazója közöl mind néppárti 
volt, egy állami hivatalnokot és ennek vejét 
kivéve? Én nem kérdezem a Sopront, adott-e 
már valamikor egyszerre valami jótékony
ezélra egypár frtot? Annál kevésbbé gúnyo
lódnám fölötte, ha megtörtént volna! Csak 
dicsérni tudnám. Az is megtörténhetik, hogy 
még a «Sopront* is felkérjük könyörület 
keltésre, ha még egyszer tetozeni fog Isten
nek benniinkec súlyosan meglátogatni., Addig 
is, esen_ „netalán“-ig_jgen kérem_a _« 
ront* 1-ör arra, hogy ne aggódjék tanítónk 
fizetéséről, mert azt a 300 frtot a többi mel
lékessel meg fogja a község fizetni, ha senki 
nem pártfogolja is. Majd idővel többet is 
fizet, csak sebei gyógyuljanak! Más községek 
még ennyire sincsenek! 2-or még inkább 
kérem, ne fosszon meg bennünket a mi jó' 
tevőinktől gúnyolódásai által! Ha mindjárt 
■csak egy bélyeg árát küldik is 5 krban, mi 
azt is szívesen vesszük. «Sok morzsa dombbá, 
a domb hegygyé leszen, nagygyá, magassá, 
mint a Tátrabércz. A kolozsváriak csak 4 
frtot kérnek árvaházukra, kinek volna kedve 
a fölött gúnyolódni, ha valaki évi 4 frtot 
küld. Igaz, högy ez Összeg nem elegendő 
egy árva felnevelésére sem. De kiegészíti a 
többiek írtja a szükséges összegre. Ép úgy 
egészíti ki ft. Kapuy ur évi 4 írtja 
többiek írtjait — évi 300 írtra, amely összeg 
jelenleg még elegendő arra, hogy már most 
is van segédtanítónk, mig más vagyonosabb, 
nagyobb községeknek nincs.

—  A  bot Ó( a Vizsga. Iskolai vizsga nap
ján a fiatal tanitó csak a köznapi kosztüm;

kartárs, imigyen szól á fiatalhoz: «Barátom, 
maga szörnyen elhibázta ma a dolgot, ma 
gálába kellett volna, magát' vágpj, hogy a 
gyermekek lássák a napnak nagy jelentőségű 
voltát és mintegy ünnepi hangulat keltessék 
bennük.“ — A fiatal ur először egy kissé 
bámult, azutan igy szólt: «Nohát ma nem 
viszek be botot“.

— Katholikus konvent-tagok választása Sop
ronban. Sopronban most vasárnap választották 
meg o katholikus konvont tagjait. A választás 
délelőtt 9 órakor kezdődött és éjfél utáni fél 
1 óráig tartott, mert ekkorra végezték el a 
hat szavazatszedő küldöttség előtt benyújtott 
szavazati lapok adatait. A választást Póda 
Endre apát-plébános, választási elnök vezette. 
Megválasztattuk: Bierbuum István, Bruokbauer 
Lajos, Darvas ' Orbán, Feichtinger György, 
Fischthaller József, FriedI Lőrincz, Fuehs 
Márton, Günsthaller Nándor, Geiszler József,- 
Gorsits Márton, Grjifl Lőrincz, Grafl József, 
Gyengő Pál, Habnenkamp Rudolf, Haupt

Pál,Holler János, Kastnerlgnácz, Kienzl János, 
Krétsohy Sándor dr., Kugler Alajos, Masály 
Ignácz, Mollay János, Nelkoy József dr., Kés
sél Károlv dr., Pachhofer Nándor, Paukövits 
József, Pfeiffer Felix, Pittrof Emil, Pokomy 
Róbert d r , Prinez Ferencz. dr., Russ N.. János, 
Schaffer Antal, Schladerer Alfréd, Schmidt 
Ferencz, Schwartz Károly, ifj. Schwaroz Mik
lós dr., Simonis Mihály, id. Stornó Ferencz, 
ifj. Stornó- Ferencz, Tálos István dr., Vághy 
Mihály,. Wallner Ignácz, Wälder József, 
Wallenschitz András, Zalka Mihály, Zeieh 
Péter, Zettl Gusztáv. Ezeken kívül még 20 
póttagot választottak. A megválasztott kon- 
venttagok—egvtől-egyig—Tnind—a—katholikus 
olvasókör jelöltjeLvol 
311 szavazólap, ezekből 7 megsemmisittetett, 
mert hetvennél több tag volt reá irva. Leg
több szavazatot kapott Printe Ferencz dr. 
281-et; legkevesebbet id. Storni Ferencz 
180-at. '

— Halálozás. Bohnenstingl Mátyás szt.-gáli 
plébános kedden reggel váratlanul élhunyt 
34 éves korában. A bánatos szülök, lakó
helyükre Mosonyba hozzák őrök nyugalomra 
felejthetetlen fiukat. Temetése Mosonyban 
ma délután 4 órakor leez. Az általános rész-

myhitse a. gyászolók fájdalmát. ^
* Szent József oltárkép fölfllvizsgálata. Az 

újvárosi templom számára annak idején 
Mendl Béla festő és Kelemen Márton mű
faragó készítettek oltárképet. A kép jótállási 
határideje most járt lé, azért a napokban a 
tanács által fölkért bizottság felülvizsgálja a 
képet. A bizottság tagjai: Szíts Árpád, 
tanácsos, Németh Elek, tb. ügyész, Odor 
István -főmérnök, Eitner K. J., Mentek Ignácz 
és Hilbert Károly törvényhatósági tagok.

— Zsidó humanizmus. Május a hurcsolkodás 
hónapja nálunk. Tannak, akik önként, vannak, 
akik önkéntelenül hurczolkodnak. Van háziúr, 
ki lakóját sajnálja, van olyan is, aki'kidobja. 
Ez utóbbiak közé tartozik K. 8. többszö
rös háztulajdonos iá, ki nemzetiségére és 
vallására nézve újonnan recaipiált. Tolt 
egy lakója,. ki pontosan fizetett, de most 
elsején séhogysem tudta előre kissurkolni 
a házbért. Megkérte a dúsgazdag háziurat, 
hitsoraosát, hogy engedjen neki egy-k^t napi 
halasztási időt és pontosan megfizet, T)e a 
gazdag ember egy perozig sem várt, hanem 
megparancsolta embereinek, hogy azonnal

polgártárs akkor, ha ez a szegény lakó eset. 
lég keresztény.? íme a zsidó humanizmus.

Katonai utóállitós. Katonai utóállitás volt 
tegnap a városházán. Kisebb fajta sorosát- 
nak is beillett Volna, olyan nagy Bzámajzí 
jelentkeztek a sorozásról elmaradottak, Je
lentkezett 29 s ebből vidéki volt 22, városi 
illetőségű 7. A sorozó-bizottság négyet faláb 
alkalmasnak katonai szolgálatra,

— Elbizakodott erdőőr ősimen lapunk 34-ik 
számának törvényszéki rovatában elmondot
tuk, hogy a törvényszék Horváth Ferencz 
szt.-mártoni urad. erdőőrt 40 frt pénzbünte
tésre Ítélte, azért mert kutyáját két fatol
vajra uszította, kiket az megharapótt, Vaszary 
Ernő, főapátsági erdőmester ur Horváth Fe- 
rencz eljárását más világításban tünteti iel, 
mit ssivesen közlünk lapunkban:

»Horváth Ferencz ordőőr, aki a pannonhalmi (6-. 
apátságot lelkiismeretes pontossággal, fáradhatatlan 
bnzgósággal már 30 éve hűen szolgálja, s aki sok
szor élete veszélyeztetésével teljesiti lankadatlanul 70 
éves kora daczára nehéz szolgálatát, s akinek oroszlán 
része Van azón'erdőkárositásök- megszüntetésében, a 
mélyeknek a'70-es évek elején' á  főapátsági erdőbirto- 
kok a környék lakosai által kitéve voltak, és aki nem 
egyszer 10—12 jól felfogyverzett fatolvajjal egy maga 
vívott élet-halál harezot a reá bízottak megvédebné- 
zésóhen, ezen embert a kir. törvényszék, azért, mert' 
1896. május hó 15-én az elmenekülő fatolvajokat, 
Tóth Imrénét és Vilma nevű leányát kutyája meg
harapta, 40 frt pénzbüntetésre ítélte., — A tolvajok 
azt állitatták, hogy kutyáját »csípd meg — fogd 
meg« kiabálással reájuk uszította. Ezen váddal szem
ben az ellenkezőt bebizonyítani tanuk hiányában nem 
tudván, kénytelen volt a kir. törvényszék ezen bün
tetést alkalmazni.«

— A pozsony-soproni vasút építése gyorsan 
halad előre, úgy hogy még az őszszel átad
hatják a forgalomnak. A munka előrehala- 
dását már a s is  mutatjnrhogyherczegFszter-'

sági ülés már 366.000 frtot utalványozott ki 
a munkára. Vullca-Porddny és Ligetfalu között 
már annyira előre haladt a munka, hogy a 
rég óhajtott pozsony-soproni direkt össze- 
köttetés hét-három hónap múlva megvalósul.

jébe bujtatta magát, mit meglátva az öreg ! dobják ai a szegényt. Mit tett volna a Szidó

*  Vizbehalt. Pozsonyban e hó 2-án Horváth 
János fölső-széli illetőségű hajómunkáB fog
lalatoskodása közben a Dunába esett, s mire 
segítségére siettek társai, eltűnt S habok 
között. _  _.

—  Rajeozfürdö. Jeleztük-már, hogy a kies fekvésű 
folső-magyarországi. Rajeczfürdő uttörő azon a téren, 
hogy megakadályozza a hazai fürdőtó közönség kiözött- 
lését a külföldre, mert hisz az európai államok között 
éppen hazánk az, mely mindenféle nemű és fajú für
dőkben a leggazdagabb, de valamennyiben vagy ké
sőn közdődik a saison, vagy pedig a fürdő nem buja 
a természeti gyógyeszközök nagyobb mennyiségét s 
illetve egyoldalulag van felszerelve.

Nem úgy Rajeczfijrdő, melynek természetes kitűnő 
gyógyhatású forrásain és vasas lápföldjén kiTÜl, mind
azon intézményei megvannak, melyek amazok hatását 
emelik s biztosítják a rendszeres gyógymódok legtöbb
jének hathatós alkalmazóét. A gyógytényezők ezen 
Összpontositottsága adja meg hazánk, sőt talán a 
külföld legtöbb fürdője felett ezen gyógyhelynek azon 
előnyt, hogy a mennyiben nagyobb családokban vagy 
baráti körökben többen kénytelenek — gyógyulást 
keresve — egy időben fürdőre menni, de a nekik 
egyenkint megfelelő gyógyeszközöket legtöbbször egy
mástól igen távol eső helyeken találhatják, Rajeczfür-
dőben a legkülönbözőbb bajokban megtalálják a ke
resett enyhülést és gyógyulást egy helyen és egyszerre, 
a nélkül, hogy hosszabb időre elválniok kellene, ép 
akkor, a mikor lelki nyugalmuk egyensulyának fentar- 
tása a szórakozásuk szempontjából egymásra talán 
legnagyobb szükségük lehet.

Est pedig, hogy egész családok vagy társasagok 
annál könnyebben együtt lehessenek, az igazgatóság 
nemcsak a nagyon jutányos heti penziórendezetrel 
(18 frt, 24 frt és 80 frt egy személy) akarja lehetőre 
tenni, de az által- is, hogy ettől eltérőleg külön e'-


