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földre, mert mi nem lettünk volna ké
pesek marháinkat takarmányhiány miatt
(B.) Magyarország főldmivelő or eltartani. Azok a külföldiek pedig potom
szág lévén, mi sem természetesebb, mint áron vették meg a szép magyar állato
hogy s mezőgazdaságra kell fektetnie s kat és őnekik volt elég eleségük! íme,
fósnlyt, melynek legfontosabb része az ez a különös dolog, amit aztán sokan
illattenyésztés. Okszerű mezőgazdaságot | nem tudnak megmagyarázni. Hazánk
ma már iparüzlettel való összekapcsolás egyik jeles szakférfta, Negro Gusztáv,
nélkül elképzelni is bsjos, valamint hogy az állattenyésztés technikájáról érteke
s terményekkel való kereskedelem is zett még a mult hónapban a Soproni
szerepet játszik.
Naplóban; szavai talán nem hangzanak
Maga az állattenyésztés ügye már el a pusztában, csak az a kár, hogy
külön tanulmány tárgya, amellyel külö kevesen hallják meg, — vagy, ha né
nösen napjainkban foglalkoznia kell min melyeknek füledobját megérintik is s
den kis- vagy nagygazdának. A legutóbbi figyelmeztető, sz ébresztő hangok, ismert
évek takarmányhiánya SOK kárt okozott nemtörődömségekkel továbbra is cssk
nem csak egyeseknek és különösen az — tovább néznek bele a pusztaságba,
állattenyésztőknek, hanem sz egész — mig végre a magok kárán nem okul
népnek, mindnyájunknak kicsinytől fogva nak, amint a sors az utolsó években
nagyig. Láttuk ez években itt Vss vár sok magyar gszdát megtanított móresre.
megyében is, mennyi szép msrhánkst
vitték ki olaszok, csehek, németek kül
Halljuk tehát, mit mond a kitűnő

szaktudós és gyakorlati tapasztalatokban
gazdag férfiú!
Az a gyár, úgymond, mely géptechnikai szempontból nem áll a tech
nika kívánalmának magaslatán, — akar
ni inó kitűnő vezetés mellett is, — meddő
eredményt ad. Az a mezőgazdaság,
melynek állattenyésztése,
bár az anyag
kitűnő forrásból való, ha s technikai
berendezés és a takarmány termelés hely
telen slspu, veszteséget eredményez.
Nem mi hivatkozunk, hanem Pirkner János, s magyar állattenyésztés ki
tűnő ismerője, állítja, hogy Németország
állatállománya, — országos átlagában,
— s magyarországit minőség és menynyiség dolgában s igy s jövedelmezőség
szempontjából is, erősen nyomja. Ott s
tél zord és hosszú, és pedig északon
sz északi fekvés, délen az alpesi túlter
heltség miatt. A talaj minősége általiban
oly gyönge, hogy a magyar Alföld gaz-

női társalgó-termek, XIV.. XV., XVI. Lajos
korabeliek, bársonyszerű szőnyegekkel, gobe
linekkel, arab- és törökizlésű berendezések ;
báli-, lakoma-terem 1000—1500 dollárért egy
estére, éjjelre; színház; uj házaspárok szá
mára berendezett barátságos helyiségek. Do
hányzó, könyvtár, irószobák, domborműves
pazar helyiségek, hivatalszobák; vasúti- és
gőzhajózási-, színházi jegyek kaphatók; van
bankterme. A háznak külön orvosa, gyógy
szertára, ékszerésze, divatárusa,
kalaposa,
szabója és borbélya; ujságárulása, névjegy
nyomdája van. Felülmúlhatatlan berendezés.
Természetesen minden drága itt, a new-yorki
előkelő társadalmi élet jegecedő pontján. Egy
ing mosása, vasalása egy negyed dollár. A
napi 10.000 dollár bevételen felül kezdődik
csak a haszon. A pazarabb lakosztályokért
elfizetnek naponta 100—500 dollárt Jól tömkodje meg • Stábét, sM ide—átáll,
dúsgazdag emberek szállodája ez, tele ragyogó
tükrökkel, értékes festményekkel. Az egyik
emeleten három zenekar is játszik, anélkül,
hogy fent, lent, mellette bárkinek a nyugal
mat zavarná.

A Waldorf-szálló híres és gazdag em
bereknek a találkozó helye. Henrik porosz
herceg is itt szállt meg. Az interparlamentáris
kongresszus magyar csoportjának 50 tagja
vett ebben a szállodában lakást, az igazgató
ság egy szalont ingyen bocsátott a rendel
kezésükre. Magyar címeres zászló lengett ez
alatt az épület homlokzat részén.

Az állattenyésztésről.

New-yorki hangulat.
— Utikép. —

blat Térted

Károly.

Százszoros milliomosok, az Astor test
vérek, János, Jakab és Villiam, égy előkelő
helyen, négy utcát elfoglaló biock-on 16 eme
letes szállóházat építtettek, az időben legna
gyobbat a világon, hogy elhomályosítsa vala
mennyit, tengeren innen és azon tnl. Olyan
sokan laknak benne, hogy évek multán se
ismerik meg egymást, akár nagyvárosban az
emberek. A vörös kőből épült Waldorf Hotel
ez a szálloda, a badeni család alapitójának
nevéről. Megnéztük az Ot millió dollárba ke
rtit
nehézkes építkezésű szállóházat kívülbelül minden fényességében, tetején a 17-ik
Iszabad emeleten lévő kertet, melynek a j ó
evegőjében, mely a vizek felől jön,, üdül .a.
pénzes amerikai. Felvonó-gépek kOzle ednek
éjjel-nappal.
Van a szállodában sok tekeasztal, 1500
szoba, a legtöbb mellett fürdőszoba, öltöző;
valamennyi emeleten magas mennyezetű külön

A szálloda ezüstkészlete megnyitáskor
1,250.000 koronába került A vízvezeték éri
dija 250.000 korona. Az alkalmazottak száma
1631, műszaki személyzete 115 tagból áll. A
napi átlagos bevétel 100.000 korona. Pincéi
ben 20.000 tonna szenet tartanak tartalékban
bányász-sztrájk esetére, mert csupán csak
fehérruhát 65.000 darabot mosnak ki naponta.
A Central Parkhoz érünk. Mellette és a
Parkon tnl a Fifth Avenne-nek csaknem két
harmad része van még hátra, olyan hosszú
az: Nem győzzük meg idővel, de meggyőző—
dünk arról, hogy New-York az újvilágnak
nemcsak a legnagyobb, de leggazdagabb vá
rosa, az egész világon pedig kereskedelmi
tekintetben csak Londonnak enged, de ha igy
halad, eléri és túlszárnyalja.

Tory-téglagyárban, Celldömölkön
1000 drb. tégla 15 forint.
i
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Husz éves átlagban ott a csapadék-vi
szonyok

jobbak
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rosszabbak — országos átlagban,

semmivel

sem

mint
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Németországiján

y
az élsó

gondolat

nem az volt, hogy állatállományt teremt
senek: hanem ugy okoskodtak, hogy —
számítva a legínségesebb eshetőségre is,

— elegendő természetes
takarmány

mesterséges

termeltessék. Erre

a fun

damentumra állította és állítja ma is a
;

néniét

gazda az

hatalmas és

ö

állattenyésztésének

megdönthetetlen

Ha ott bármely

okból

pillérjeit.

mégis mutatko

zik a takarmányinség veszedelme,

nem

az állatot. adják el, hanem takar
mányt vesznek, ha kell, még tengeren
túlról is.'
Nálunk mindennek a

megforditott-

ját látjuk urnái és psrasztnál egyaránt.
Van

egy-két

németországi

rend zerü

állattenyésztési oázis Magyarországon is.
A zöm, a házilag kezelt nagybirtok s a
latifundium még mindig fázós,
gyos, ha a gazdatiszt a minden
ban való intensiv

sőt fa

beszél.
Ennek és ezek okán sok gazdatiszt,
ha csak lehet, sutba dobja az ő metierjét. Az emberek megunják a szélmalom

szám.

Akárhány ' gról Draskovics Pál és neje. báró Anibrózy
' Lajosné, báró Anibrózy Teréz, gróf Erdődy
középbirtokos is csak ugy tesz. Ez az
' Ferencné szül. Oberndorf Ilona grófnő, csil
oka annak, hogy az ősi birtokok a régi
lagkeresztes palotahölgy, Oberndorf Anna paősi családok kezéről !eiuaradnak, sok lotaliölgy. Dr. István Vilmos megjéspüspök,
méltóságos, nagyságos és tekintetetes udvarával tegnap vonult ki a vépi kastélyba.
vitézlő uraság és uT pedig lesi, várja és Útjára elkísérték Boda János püspöki titkár,
I u(óVégTe~meg is kapjn n»t n hivatalt. Maitz Ede, Hozmaim Józsel udvari papok,
Rosenblüh Antal Szentlörincroi, iveméin Pai"
amelyben vagy semmit se, vagy csak
pecöli esperes, Óra Gyula vépi plébános, Mezkeveset kell dolgozni. Ilyenekből kerül
gár l.őrinc szentlőrinci káplán és Varga Gá
nek ki közönségesen azok az öblös bor gróü nevelő. A keresztelési szertartás a
szájú politikusok és „státus férfiak" is, kastély emeleti kisszalónjában ment végbe,
akik mint vándor népszónokok a vásár aliol délszaki növényekkel díszített oltár volt
tereken és piacokon agyonboldogitják a felállítva. A keresztszülői tisztet gróf Festemagyart. Különben ismertem én olyan tich Kálmán és gróf Erdődy Ferencné vállal
ták magukra. Festetich Kálmán gróf azonban
főispánt is, korábban, mint tisztviselő,
a családi Ünnepélyen más elfoglaltsága miatt
megállta helyét, de mivel a főispáni nem jelenhetett meg és igy az újszülöttet a
állásában a pártpolitikai ákum-liákumok család" legidősebb fiar~grrjf—Erdődy- - Ferenc
miatt nem maradhatott,
kineveztetett tartotta keresztvíz alá. A keresztelőn még
holmi állatenyésztési felügyelővé, ahol ott voltak gróf Erdődy Sándor gyermekei :
Péter, Pál és Mariette komtesz. A keresztelőn
— gazdasági
szakértelem
hiányábanaz újszülött Antal, Kálmán, Dénes, Ferenc.
— jogi tudományát értékesitlieti is —
Sándor és Mária nevel nyert.
jóformán.
Egyházi kinevezés. Dr. István Vilmos
Egészséges Allatokat tenyészteni és püspök Németh .Károly, mészleni plébánost a
szintolyan egészséges közállapotokat te kőszegi árvaház prefektusává nevezte ki s
remteni: ez a fődolog!
helyébe Klafll Mihály, alsólendvai káplánt
küldte ki adminisztrátornak.
ját gazdájának

kerékkötője.

irány
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Mi a szerelem?
Bohó sziveknek dőre vágya,
Eloszló csalfa délibáb.
Rablelkek édes, örök álma.
Földi menyország, vak világ.

Tanítói b e i k t a t á s Ostfliasszonytan. F.
hó 19-én történt az újonnan megválasztott
ostfliasszonyfai tanitó beiktatása, kit a gyü
lekezet nagy szótöbbséggel választott meg a
saját kérelmére nyugdíjazott Berecz Gábor
ostffiasszonyfai főtanitó helyébe.

A. szivarok kiválogatása. A pénzügy
miniszter tegnap rendeletet intézett a szom
Ezek okos, tapasztalt szakférfiú
bathelyi kir. pénzügyigazgatósághoz, a követ
intő, figyelmeztető és megszívlelendő
kező tartalommal: A dohán ykisaru sok részéről
szavai- Bizony sok uraság, nagybirtokos,
felmerült ama panasz orvoslására, hogy a
dohánynagyárusok a keresettebb színárnyalatú
aki csak a sok, a nagy jövedelmet
Almokból szövött boldog rabság,
dohánygyártmányokat saját kicsibeni forgal
erőszakolja, de befektetésre nam ad, saKönnyű teher, hálás panasz,
muk növelésére szabályellenesen visszatartják,.
Vad lángok közt szelíd-melegségef-megliagyom az igazgatóságnak, hogy engedé
Fájó reménység, bús vigasz.
lyeik bevonásának terhe alatt az ily eljárást
Az 1099. évben csak 15000 lakosa volt
a jövőben mellőzzék és hogy a náluk meg
New-Yorknak. íme 200 év után látjuk, tud
Dobogó szivek mélyén élő
rendelt dohánygyártmányokat a dohánykisjuk, mivé lett.
Sivár való, tündér mese.
árusoknak egyenletesen és minden változás
Egy praktikus, New-Yorkot, Brooklynt,
Titkos, sóvárgó élet, melynek
nélkül szolgáltassák ki. Dgyane célból egyúttal
Hobókent és New-Jersey-t ábrázoló kepesNincs vége, csupán kezdete . . .
elrendelem, hogy a szivarok dobozainak külső
levelezó-lapon találom a legújabb adatokat
részében kitüntetett ama megjelölés, amely
Ezek azok: A világ második legnagyobb vá
a dobozban foglalt szivar színárnyalatára vo
. . . A sziv ha egyszer szerelmes lett,
rosának területe 359 négyszög mérföld. Víz
natkozik, ezentúl onnan elhagyassék és azok
Akkor
örökké
az
marad.
partjának hosszúsága 350 mérföld. Rendőre
a doboz fedéllapjának belső részében meg
Csak néha-néha van kivétel,
van 7725. Katona és tartatékosa 8531. T e m p 
felelő helyen alkalmaztassanak. Egyben figyel
Ha a sziv gyenge s meghasad.
óm van benne 1198, színház 72, ojság nyomeztetem, hogy a dohánynagyárus nincs
nM'ik 7?" Huszonötezerrel több a nő. mint
Btvák Pil.
jogosítva a nagybani eladásra szánt szivarok
a férfi Minden hatodik percben egy gyermek
-dobozait felnyírni és a dohánykisárus sértett
születik, minden tizenhárom percben házas
zárszalagu dohánygyártmányok átvételére nem
ság köttetik, minden hét percben egy ember
kötelezhető. Amely szivardoboz a dohány
hal meg.
nagyárus által, a gyártmány megtekintése
New-York várossal 1898. évben egye
végett felbontatott, azt kicsibeni forgalom
sült Brooklyn város és még m á s kisebb, ha
Keresztelő Erdödy S á n d o r í r ó i n á l .
részére köteles megtartani.
táros község. New-Yorknak az utolsó ö t é r Fényes családi ünnepélynek volt tegnap szmalatt 549.952 lélekkel, t e h á t lOV.-kal lett f helye a vepi Erdődy grófi kastély. Erdődy
Ujjoncok behívása. A hadtestpa,
t ö b b a lakosainak selma A* városok történe '"Sándor gróf újszülött Oat kíresztSlt* meg dr. nokság a celldömölki járás njjoncainak a beben nincs eset ity^n szaporodásra, melyhez István Vilmos megyés püspök é s ezen ünnepi h í v ó i t a szolgabírósághoz megtüidötte. A beazonban a kivándorlók nagyon hozzájárni tat, alkalom számos arisztokrata családot hozott hivók már ki is osztatlak. E szerint az ö n Olyannyira, hogy New-York város lakosaink össze a vépi kastélyban. A keresztelőn részt- kéntesek o k t 1-én, a póttartalékosok o k t
talán csak egynegyede a törólmetszett benn vettek: Seibern grófnő, Vecsera bárónő, szül. 5-éu, a rendes katonák pedig okt. 7-én
szülött.
gróf Bissingen Malgi, Bissingen Irén grófnő, vonulnak be ezredeikhez.
harcot 8 menekülnek, ki merre tud.

Boldogság, amely kinoz, éget,
Jóleső, édes fájdalom,
Örömkönny bánatos szemekben,
Epedő dal az ajkakon.

HÍREK.

39

KEMENESALJA**""

szám

Hivatalvizsgálat. Takách Márton fő
szolgabíró
szerdán délután
Nemesmagasi
községben hivatalvizsgálatot tartott s miután
minden a-jourban volt, Belső József körjegy
zőnek megelégedését fejezte ki a talált rend
és pontosság felett.
Gyümölcsfák ültetése és gondozása,
de különösen a vértetü eredményes irtása
tárgyában tiöttmann Bódog faiskola-felügyelő,
a jövő vasárnap, október 3-án, délután
órakor a városháza tanácstermében
felolva
sást tart — Kéri a gyümölcskert-tulajdono
sokat, hogy a felolvasáson — már saját ér
dekükben is — megjelenni szíveskedjenek.
Cj korhazgondnok. Bakonyi Imre, akit
a kórházi választmány a közelmúltban vá
lasztott gondnokká, ezen állásáról lemondott.
A szerdán tartott választmányi ülés most uj
gondnokot helyezett ez állásba és pedig He
gedűs Sándor máv. szertárt-ok. városi kép
viselő személyében.

Szőlősgazdák érdeke. Az uj bortörvény
értelmében minden szőlősgazda, aki több,
mint 4 kataszteri hold szőlővel bir, mustjá
ról, borairól nyilvántartást vezetni köteles.
Eleve figyelmeztetjük a szőlősgazdákat : a
szükséges nyilvántartó füzetekről vagy köny
vekről idejekorán gondoskodjanak, hogy abba
mindjárt a szüret befejezte után a készletet
bevezessék. Az a szempont, hogy sokan a
muütot éo bolt t i n i d ~ittOn beTOl > szoktak «~
vagy szeretnék eladni, senkit sem mentesít a
bornyilvántartás kötelezettsége alól. — Amig
a bor a pincében van, annak mennyiségéért
és minőseiéért a pince tulajdonosa felel s
igy esetleges vizsgálatnál a szöveti eredmény
ről és történt változásról felelni tartozik.
Azért szükséges a bornyilvántartó iveket ide
jeben ínegszerezni, es ha a mustot vagy ujbort el is adták, továbbra is megőrizni.

Szerencsétlenség

vadászat

közben.

Verner Karolv nyögen taiutu-vndii.ztit fcörEgkATÖ. .MOÜOS tiuska kisasszonyt. Mó ben egy napszámost megsörétezett.
dos József építőmester leányát, ma délután 4
Garázda villanyszerelő. Tegnap dél
órakor vezeti oltár elé Takács .Mátyás a
után 5 óra tájban nagy utcai botránynak
volt előidézője Siemens es Halske cégnek itt
helybeli apátsági templomban.
Áthelyezték a — bncsnt. Miske köz működő íöszerelője. Miután a Zsoldos-fele
ségben eddig mindig Mindszentek napján vendéglőben jól leitta magát, az utcán egy
Dénes uevü vasúti alkalmazottat arculütött s
szokták volt a bucsut megtartani. A bocsa
egyházi része igen szépen beillett.az ünnep mikor ez utóbbi menekült előle, a (iyarmatliynap ;eretébef ifP " az ivás. táncolás, kurjon téren végig üldözte. Dénes elfutott előle, mire
gatás, káromkodás, bicskázás slb. mar se- a főszerein visszatért a .Landler-féle üzlet elé.
hogysem tetszett a Mindenszenteknek. Ezért Itt a jelenet szemlélői közölt Ivánkovics l'éter
aztán az Kgiek sugalmazasa folytán a község levélhordónak támadt s őt is ütlegelni kezdte.
egyházi elöljárósága a bocsut — áthelyezte Közben odaérkezett Kocsis Sándor rendőr, aki
és pedig a Mindszentek-él követő vasárnapra. a gará da szerelót megakarta fékezni, de
Ezzel az intézkedéssel elérik azt, hogy a hí csaknem ő is póruljárt, mert ezután neki
támadt. A rendőr önvédelemből kardot rán
vek, akik búcsúkor a korcsma kedveért szí
tott s a meg-megújuló támadást kétségbeesett
vesen mellőzik a szentmisét, Mindszent-kor
vágásokkal tudta visszaverni. A szerelöt aztán
talán mégis látogatottabb lesz az ístenháza?
Kovács városszolga segítségével bekísérték
Virilisek névjegyzéke a vármegyehá
oda, ahol zavartalanul elnielkedlietik a tör
zán, Szombathelyen f. hó 31 l-ig közszemlére
téntek felelt.
lesz kitéve. Ha valaki kifogással akar élni,
Betörés. Péntek — szombat közötti
vagy adóját kétszeresen számiitntni, okmá
nyainak bemutatása mellett ugyanott megteheti. éjjelen ismeretlen egyen álkulcscsal felnyi
Engesztelő-ünnep. Szombaton, szepL totta Szagán János tőzsdéjét és .'10 korona
25-én volt az izraeliták nagy napja: a aprópénzzel mintegy 41)—50 darab szivart
emelt el, A csendőrség a tettes nyomájomkipur. Hosszúnak mondják, mivel *égyík
napnyugtától a másikig böjtölnek s. imád-,
koznak.
Árverés. A vasúti kocsikban és állo
mási helyiségekben talált tárgyak Celldömöl
kön a vasúti I I I . oszt. étteremben október hó
7-én, délután 2 órakor elárvereztető* fognak.
Községi takarékpénztár. A községi ta
karékpénztár ügye igen szépen halad a meg
valósulás felé. A megyegyülés a vá.osi tanács
határozatát jóváhagyólag tudomásul vette ama
kikötéssel, hogy ha az első üzleti év tizenöt
ezer koronát meghaladó deficittel zárulna, az
intézmény megszüntetendő. A megyegyülés
eme határozata sanktifikálása ama törekvé
seknek, melyek a község egyenes kívánságát
jelentik. Mert hogy tizenötezer korona évi
veszteségünk nem lesz, annyi, mint kétszer
kettő négy. Ha pénzünkét kellően biztosítjuk,
tőkeveszteség a takarékot nem érheti s igy
csak az administrátionális kiadások jöhetnek
számba, amelyek együttvéve sem tesznek k i
4 — 5 ezer koronát Ennyi lehet tehát a maxi- j
malis évi deficit akkor, ha a takarék absclute
semmi forgalmat se tudna kimutatni. Lehetséges volna ez?
-

ball-van.
——
Bábát keresnek. A kemenesszentpéteriek gólyanénit keresnek. A megüresedett
állásra szándékozok figyelmét ezúton is fel
hívjuk.

Felhívás Az Orsz, Magy. Ker. Egyesü
let részéről 1910-ben Budapesten május hó
5—lti-ig tartandó nemzetközi kertészeti k i 
állításra való bejelentési határidő őszkor le
telvén, leikérjük az érdekelteket, hogy szán
dékukat, a kiállításon való részvételűket az
egyesületi titkárságnál (IV., Koronaherceg
utca 16.) mielőbb bejeleuteni szíveskedjenek.
Bejelentési ivet és programmot magyarnémet- és francia nyelven készséggel küld a
titkárság.
Rablás. F. hó 18-án éjjel egy ismeret
len tettes feltörte Németh Erzsébet helybeli
(újtelepi; lakos szobáját és onnan mintegy
100 korona értékű ágyneműt és élelmiszert
ellopott. A betörő olyan egyén lehetett, aki
ismerte a viszonyokat, aki tudniillik tudta
azt, hogy a lakás üres, mert tulajdonosa t á 
vol tartózkodik hónától. A tettes nyomát üti a
csendőrség épen ugy. mint nem régen azokét
ír|i-iL » postán kezdve, ugyszólvun—az—egész
várost végig feltörték.
Lndlopás. Günsberger Iguác alsósági
kereskedő hídjait Ismeretlen tettesek ellopták.
A libamájra éhezett tolvajokat nyomozzák.
A .Budapest
ajándékai évről-évre
nagyobb feltűnést és érdeklődést keltenek az
újságolvasó közönségnél és ezrekkel szaporít
ják az előfizetők számát. Ennek ellenében a
liudupest azon fáradozik, hogy mindig szeb
bet, jobbat, érdekesebbel adjon és bizonyara
szenzáció számba fog menni, amit a Buda
pest előfizetői a következő újévre kapnak.
Kossuth Lajos Emtékatbum
lesz a címe
ennek a diszalbumnak, melyhez hasonló ed
dig nem jelent meg a könyvpiacon. írni Toguak bele azok, akik szemtanúi voltak annak
a tusának, amit a nemzet atyja élete utolsó
j pillanataiban vívott és akik előmozdítói vol
tak annak a nemzeti kultusznak, amelylyei
kiirthatatlanuá tették minden magyar szivéből
a nemzet atyjának örök emlékezetét
A vaskos kötelet számos szinnyomatu
kép és illusztráció fogja díszíteni, külső k i 
állítás tekintetében igyekezni fog még az ed
digieket is fölülmúlni.
A Budapest egyébként a nagy lapok
JiözülL kiváló_helyet- foglal el, mindé i rovata
érdekes, előkelő összeköttetéseinél fogva hírei
gyorsak és megbízhatók, szóval a legmaga
sabb igényeket is kielégíti.
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld
a Budapest kiadóhivatala, Budapest, IV., Sar
kantyús-ulca 3. szám.

Verekedés. A inult vasárnap délután
ján Horváth József
kcnienesszentmártoni
vendéglős udvarában megverték Szijjártó Fe
renc kovács-segédet. Nyolc vitéz legény ment
ellene, ellátva bőven bátorsággal s harci
kedvvel. A hősök ezek: Uernőci József, Páli
Antal, Páli Mihály, Szűcs István. Szűcs Lajos
Palánki István, szentmártoni, Német Sándor,
Gellért^ Sándor
fiüf"ia>»:
•>• twevükei ér—|
demesnek tartjuk az újság hasábján meg
örökíteni, hogy irott dokumentum legyen b i 
zonyítékuk, ha majdan valaki kétségbe vonná,
hogy nyolcan mertek egy legényt elnáspán
golni. . . . .
Búcsúzás
Minthogy
Czelldömölkről
végleg távozunk, barátaink, jóakaróink és
tisztelőink ezúton fogadják a legőszintébb
búcsú-üdvözletünket
Isten áldását kérjük
önökre! — Czelldömölk, 1909. szept 26-áo.
;
Radd Ignác és neje.
|

T Ö R L E Y
PEZSGŐ.
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39. szám.
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Nagy*
Persely-feltörés. Bedő Antal 17 éves
pápóci suhanc folyó hó 11-én akkor, mikor a
harangozó fiu ment magas hivatását végezni,
belopódzott a templomba s ott Szent-Antal
perselyét feltörte. A tettes kilétét a csendőr
ségi nyomozás derítette ki.
Lopás, A hosszuperesztegi (jünsbergerféle vendéglőben iszogatott Viucze Vendel
. gazdasági cseléd s mikor már sok volt a j ó 
ból, másképen mondva leitta magát, Németh
József-17 éves kómives-inas kilopta zsebéből
31 korona 02 bitért kitevő penzet. A z s é l K
tolvajt a csendőrség letartóztatta.
Mindenféle. A szentgotthárdi járás
Szenlmátyás községében a tífusz járványszerüen terjed. — Egyházaszecsődön a vihar Szecsődi Lajos vadőrt az erdőben'érte, ahol a
villám agyonsújtotta. — Október hónapban,
Írja a Meteor, a változás napjai 0, 12, 18 és
26. Ez utolsó csapadékos hideggel, mely deret,
esetleg fagyot is hozhat. — Szombathelyen
kenyérgyár fölállítását célozza néhány város
atya. — A dunántúli állatorvosok szer
vezkednek. Majd vándorgyűléseket is fognak
tartani,—talán—az—állategagzeégttgf—iá nyer
vele, mert bizony ebben a tekintetben sok
szor .ebül állunk«. — Kőszegen ezelőtt kelszáz évvel alapitolták azt a híres gyógyszer
tárt, mely mai modern styljében a vidéki
gyógyszertárak között a legelsők egyike. Jerinendi Gusztáv eladta Tresztyánszky Károly
szarvasi gyogyszerészni-k 00 ezer koronáért,
aki azt régi helyéről a Főtérre akarja áthe
lyezni.
Mozi. Vásárterünkön a bélen az •Uranus> mozi kezdte meg előadásait. A mozi
halalma.- terjedelmű csarnok s'szép képeit
állandóan nagyszámú közönség látogatja.
Tüz. Vörös Iván csöndéi földbirtokos
.-zenájara es szalmájára szerdán rászallott a
vörös kakas. A taklirinafnyokst-ti tüz teljesen
elhamvasztotta.
Gazdátlan tehén. Alsóság községben
egy tehenet találtak bitang-ágban. Jogos tu
lajdonosát az elöljáróság keresi.
Elgázolt gyermek. Irán Lajos kocsi
lakos szekerével elgázolta Porkoláb Mihály
V bobái kanász egy éves kis leánykáját. A
gyermek felügyelet nélkül játszadozott az utca
porában, midőn Iván kocsijával nekihajtott. A
vigyázatlan ember ellen megindították az
eljárást.

Ki akar vincellér lenni? A tapolcai
m. kir. vincellériskolában az 1910. év jan.
Lén egyeyes_ tanfolyam kezdődik^ amelyre;
legalább 16 éves életkortTietöltött, irrii és
olvasni tudó, ép, erős, egészséges s a gya
korlati munkák végzésére alkalmas testalkatú
egyéneket vesznek fel. A felvett tanuló az
iskolában ingyen lakást és teljes ellátást kap,
s ezért lélévi előleges részletekben évi 240
korona tápdijat köteles a vincellériskolának
fizetni. .Szegénysorsu polgárok egész vagy fél
tapdijmentességgel is vétethetnek fel, ha sze
génységüket hatóságilag igazolják. Az egykoronás bélyeggel ellátolt sajátkezüleg irt é*
aláirt kérvényeket a m. kir. vincellériskola
igazgatóságához címezve f. évi október hó
30-ig kell benyújtani.

Mézédes csemegeszőlő, saszella
* és muskotály nemes fajok, postakosa
ranként 2 K 80 f, métermázsánként
kosarastul 42 K. vérpiros paradicsom
métermázsánként 20 K előleg bekül
déssel, őszi duránci barackot (befőzésre
remek példányok) postakosaranként 3 K
40 f, császár- és szegfű-körtét, rétes
és csemege-almát 2 K 20 f, házilag
főzött valódi baracklekvárnak
kgr.-ját,
amig a készlet tart. 2 K 40 f, kis üs
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
nak 5 kgr.-os domyonnal felelősség i
. mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja '
Gyümölcskivitel Csongrádról.

Gr ainmophon-raktár:
DINKGREVE
NÁNDORNÁL

Czelldómölkön.
Tisztán, csengőn ad vissza
bármely zenét vagy dalt.

Élvezheti bárki a
leghíresebb és leg
újabb zenét és
éneket családja
körében.

Legalább 12 millió ember kezében fordul meg 1910-ben

a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ"
vasúton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő és nyaralóhelye
ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezért a reklám terén nem mindennap kínálkozó kedvező
alkalom, az ezen nagyszabású munkában való birdeiés.
.. A. "Magyar F ü r d ő k a l a n z " IV. évfolyama 1910. január havában, tehát csak
egyszer egy évben, szokatlanul dfezes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület hihivatalos közlönye jelenik meg hitelesen igazolandó buszonnégyezer példányban ingven
és bérmentve leás szetküldve.
Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkát egész éven át a nagyközönség
milliói olvassák, — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, amilyent semmiféle más
reklám által nem érhet el.
A ..Magyar Fürdőkalauz -!• i . megjelent hirdetések egész éven át folyton
szem előtt vannak és akaratlanul is szembeötlenek.
A „Magyar Fürdőkalauz' olvasóközönsége vegyes, igy mindennemű áru
cikk hirdetésére kiválóan alkalmas.
_
.
Busás kamatot hoz és országos reklámot idéz elő a „Magyar F ü r d ő k a l a uz"-ban megjelent minden hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta, hogy az eredmény
oly nagy volt, hogy a hirdetők önként újították meg hirdetési megbízásukat.
1'

old.
V.
V.
fé
11'
m/m
mi
60-—
'IM
35 —
20 —
40 —
kor.
80 —
45"
*»•.
25 —
55 —
70 —
38" »
22 —
45 —
Kérjük szives hirdetési megbízását fóron-kívül beküldeni, hogv a hirdetésnek
még jó helyet biztosíthassunk.

Hirdetési árak:

A hirdetések között:
A szöveg alatt:
A szöveg közötti színes mellékleten:

. 911
10* —

.,MAGYAR FÜRDŐKALAUZ"
Telefon 173—17.

ERDŐS JÓZSEF
Budapest. VI. Eötvös-u. 36. I. 9.
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Egy jobb házból való
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Gyümölcs - s a j t Ö k

favitott kellős áttételű szerkezettel, kézi

felvétetik

1

GÁYER GYULA cégnél.

"

erőre

r e t e s z z á r r a l ellátva.

szölö-zuzók,

1111=1§

szölö-morzsolók,

Hirdetéseket |_| Gyümölcs-zuzók
felvesz a kiadóhivatal.

legnjahh

IpgtarlOsabh, valamint a legjobb m i n ő s é g b e n , ezen-

kivül különféle takarmány készítő gépek, szecskavágók, répa-

SBCKSHPFB1D-

kJ

Iffloaísj-szappaa.
Legenyhébb szappan bőrápolásra éa
pattanások ellen.
m»

MINDEXŰIT KAPHATÓ.

vágók, darálók, takarmány fülleszlők, valamint járgányok és
közlőmüvek.

Központi elárusító.iroda.

Eisenschimmel Ferenc
és Társa
gazd. gépgyára és vasöntödéjéből.
Megbízható képviselők és v i scontelárnsitók kerestetnek.

Hilichar Ferenc,
Bacher Rudolf
Bécs III '2 Löwengasse 37.
Árjegyzék ingyen é s b é r m e n t v e .
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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,

nagy férfi-ruha áruházában
fáradsága meg leszfizetve,mert sehol a világon nem szerezhet be előnyösebben mint ott
férfi-, fiu- és gyermek-ruhákat, felöltöt, gallért, téli
kabátokat, utazó- és városi bundákat, lábzsákokat.
1

Készen, valamint mérték szerint!
Óriási raktár!

Művészies szabás!
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Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában Celldi.mölí,.

szam
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S z ő l ő o l t v á n y o k és G y ü m ö l c s f a - c s e m e t é k ,
őszi és tavaszi szállításra, MÓR GYULA ÉS TÁRSA
CELLDÖMÖLKI szőlőoltvány- és faiskola-telepén, nagy
= mennyiségben »kerülnek eladásra.

Szőlőoltvinyokat legjobb minőségben — a Bihardlószegi telepeinkről hozzuk forgalomba. Gyümölcsfik Celldömölki telepeinkről kerülnek ki: a legolcsóbb árakkal.
Minden gazdára hasznos Útmutatónkat és árjegyzékünket ingyen küldjük; tessék azt kérni!
Levél cim:

MÓR GYULA ÉS TÁRSA GZELLDÖMÖLK.
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